
    

    

 

Av. Presidente Vargas, 3131, salas 1301 a 1305 – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20210-030 – Tel.: 3971-1818 

 

 

 
ATA DE REUNIÃO  

Assunto 

 
CONSULTA PUBLICA 003/2020 

 

Data 

 
18/11/2020 
 

 

Horário 

 
14H 
 

 

Local 

 
Remotamente via Microsoft Teams 
 

 

Objetivo 

Apresentação e esclarecimento de possíveis dúvidas sobre o Termo de Referência, 
no que se refere a Pregão Eletrônico, para contratação de prestação de serviços de 
implantação de solução informatizada para gestão, transmissão e guarda de dados 
para atender aos programas eSocial, EFD-reinf e DCTFweb 

 

Participantes 

  EMPRESA NOME TELEFONE E-MAIL 

1 IPLANRIO 

JONAS GAMA NETO (21) 2273.0809 jonas.gama@rio.rj.gov.br  

MARCIA LIMA (21) 3971-1625 marcia.lima@rio.rj.gov.br  

LEANDRO BARBOSA (21) 3971-7194 leandro.barbosa@rio.rj.gov.br  

BARBARA SALERMO (21) 3971-1810 barbara.salermo@rio.rj.gov.br  

2 

MI 
MONTREAL 

INFORMATICA 
S.A 

LAURINEY PEREIRA DE 
CASTRO 

(21) 99402-4721 
ney.pereira@montreal.com.br 

André Cesar Soares de 
Meirelles 

(21) 97230-0118 
andre.meirelles@montreal.com.br 

3 

SUPPLYTI 
SOLUÇÕES 

INTEGRADAS 
LTDA 

MARCOS OLIVIERA 
PEREIRA 

(21) 99800-1740 marcos.pereira@supplyti.com.br 

ALESSANDRO CASSA DA 
SILVEIRA 

(21) 96410-9745 alessandro.silveira@supplyti.com.br 

HUMBERTO MIRANDA (21) 98349-3625 humberto.miranda@supplyti.com.br 

DAVIDSON DE OLIVEIRA 
FERREIRA 

(21) 98768-0682 
davidson.ferreira@supplyti.com.br 

JOSE MAURICIO PAZ (21)  99379-3248 mauricio.paz@supplyti.com.br 

4 OI SOLUÇÕES Fernando Pinheiro  (21) 984659166 fernando.pinheiro@oi.net.br 

5 COMPLIANCE 

FERNANDO GIACOMINI (11) 984313574 fernando.giacomini@compliancefiscal.com.br 

LUCAS SOUZA   lucas.souza@compliancefiscal.com.br 

ANDRE CARNEIRO (11) 99187-9870 andre.carneiro@compliancefiscal.com.br 

NILO MOREIRA (11) 949857391 nilo.moreira@compliancefiscal.com.br  

6 

EASY-WAY DO 
BRASIL 
CONSULTORIA 
E 
INFORMATICA 
LTDA 

TAMIRIS LIMA SIQUEIRA (11) 5180-5400 tamiris.siqueira@ewb.com.br  
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7 CLARO 
GISELE PIMENTA (21) 97594-3212 gisele.pimenta@embratel.com.br  

ANDRIGO   andrigo.dasilva@embratel.com.br  

 

Tarefas Derivadas da Reunião 

n° Tarefa Responsável Prazo 

    

  
Estudar a possibilidade de permitir treinamento em EAD. 

  

  
Incluir expressamente os eventos de SEMST. 

  

 Incluir as especificações técnicas dos sistemas da empresa a serem 
integrados com ferramenta contratada. 

  

  
Incluir a quantidade de usuários da ferramenta a ser contratada. 

  

  
 

  

 

Notas da Reunião 

 

 

 

ITEM 1 - 

SUPPLY TI – Perguntou se as obrigações da EFD-Reind estão no escopo 

IPLANRIO - Respondeu que sim, está no escopo. A contratação visa sanar as 

obrigações do eSocial e EFD-Reinf através de uma solução que ofereça tudo. 

SUPPLY TI - Se tratando disso, então também vamos ter mais uma interface, mais 

uma integração com o seu RP fora da folha, é isso? 

Jonas- Sim, no que for necessário, as questões de profundidade técnica contábil 

pedimos que sejam encaminhadas para o e-mail de inscrição, que serão respondidas 

em 48h úteis. 

COMPLIANCE FISCAL - Perguntou se os sistemas a serem integrados são 

desenvolvidos pela IPLANRIO ou se são de terceiros.  

IPLANRIO – Esclarecemos que a princípio seriam 2 sistemas, um desenvolvido 

pela IPLANRIO e outro por terceiros, o GENTEIPLAN e o ERGON NG 

respectivamente. Também foram esclarecidas questões sobre a manutenção e o 

acesso a relatórios de ambos os sistemas. 

ITEM 2 – SEM RESSALVAS 
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ITEM 3 

3.1-  

COMPLIANCE FISCAL- Perguntou se os sistemas da IPLANRIO gerariam os 

XMLs ou se o sistema deles precisaria fazer isso.  

IPLANRIO – Esclareceu-se que seriam providenciados dos nossos sistemas apenas 

a extração de dados, mas que o sistema contratado deve fazer todo o restante. 

COMPLIANCE FISCAL- Perguntou se temos algum suporte do fornecedor do 

ERGON 

IPLANRIO- Respondeu que sim, mas que também temos uma equipe interna que 

foi treinada para fazer a manutenção do sistema ERGON e que possivelmente uma 

boa parte das necessidades poderiam ser atendidas internamente. Na 

impossibilidade de resolução, temos suporte remoto da fabricante. 

COMPLIANCE FISCAL-  Questionou a falta de informações técnicas dos nossos 

sistemas a serem integrados e se temos um mapa das tabelas. As demais empresas 

presentes concordaram com o questionamento. 

IPLANRIO- Respondeu que verificaria a inclusão de informações técnicas do 

sistema no TR e que temos sim o mapeamento das tabelas de cadastro. 

SUPPLY TI - Questionou sobre a abrangência do serviço oferecido pela equipe 

interna da IPLANRIO quanto suporte aos sistemas. 

IPLANRIO – Informou que a abrangência é grande, mas que o limite do 

atendimento deles vai até as demandas que não gerem custo para a IPLANRIO com 

suporte da fabricante do ERGON. O que passar disso terá que ser sanado pela 

empresa contratada para fazer a integração. 

 

3.2  

SUPPLY TI- Questionou se o sistema a ser contratado precisa ter um log das 

informações transmitidas e a serem transmitidas. 

IPLANRIO- Foi confirmado que sim, que o sistema precisa fazer toda a gestão dos 

eventos do eSocial/EFDreinf, desde a validação até a transmissão. 

IPLANRIO- Questionamos se é oferecido pelo mercado um sistema que faça a 

gestão do eSocial quanto as datas de cumprimento das obrigações, assim como a 

leitura do banco de dados em busca de alterações cadastrais que necessitem ser 

transmitidas, oferecendo avisos aos usuários e até mesmo transmitindo 

automaticamente os eventos pré-autorizados. 

SUPPLY TI- Informou que sim e que a machine learning vai criar uma 

inteligência para evitar ações repetitivas. 
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COMPLIANCE FISCAL- Informou que sim, que apesar de não enxergar isso 

como uma obrigação, que é viável e que quanto mais automação, melhor, afinal 

para isso se contrata um sistema. 

 

3.3 

COMPLIANCE FISCAL- Esclareceu sobre a possibilidade de selecionar quais 

eventos podem ser autorizados para transmissão automática. 

 

3.4 SEM RESSALVAS 

 

3.5 

IPLANRIO- Perguntou sobre o padrão processual de transmissão de eventos para 

o eSocial, começando pela Validação>Assinatura 

Eletrònica>Transmissão>Checagem do recibo 

COMPLIANCE FISCAL – Informou ser basicamente esse caminho, sendo que a 

validação não é obrigatória, mas ajuda o usuário a corrigir dados errados antes que 

possam ser transmitidos. 

. 

 

3.6 – SEM RESSALVAS 

 

3.7  

SUPPLY TI- Questionou a ausência expressa dos eventos de SESMT 

IPLANRIO- Informou que entendeu estar implícito em diversos textos do TR, já 

que menciona a busca por uma solução que garanta o integral cumprimento das 

obrigações para com o eSocial, além de mencionar sobre Item que fala sobre as 

atualizações e alterações no calendário que devem estar previstas na ferramenta 

sem custo. 

SUPPLY TI- Insistiu na necessidade de estar descrito   

IPLANRIO- Concordou em avaliar a possibilidade de inclusão expressa das 

questões relacionadas ao SESMT.  

3.8  

SUPPLY TI-  Informou que entende que qualquer sistema contratado precisa estar 

apto a cumprir as obrigações passadas e presentes. 

 

3.9 - SEM RESSALVAS 

 

3.10 



    

    

 

Av. Presidente Vargas, 3131, salas 1301 a 1305 – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20210-030 – Tel.: 3971-1818 

 

 

3.10.1  

SUPPLY TI- Perguntou como pretendemos fazer o pagamento, quais pré-

requisitos deverão ser preenchidos para que o pagamento seja feito. 

IPLANRIO – Informamos sobre os itens específicos no TR sobre a questão de 

pagamento, mas que o mais provável é que cumprida a etapa de implantação seja 

paga essa parte e posteriormente sejam feitos pagamentos mensais cobrindo o 

suporte e manutenção, mas que isso também depende da forma de precificação de 

cada empresa, que não é igual.  

EASY-WAY- Perguntou se é inflexível a questão da forma de pagamento. 

IPLANRIO- Informamos que conforme descrito na seção do TR que fala sobre o 

pagamento, estes dependerão do cumprimento das entregas previstas em contrato, 

que não é algo inflexível. 

 

3.10.2 - SEM RESSALVAS 

 

3.10.3 - SEM RESSALVAS 

 

3.10.4 - SEM RESSALVAS  

 

3.11  

IPLANRIO- Esclareceu a lógica por detrás do texto.  

COMPLIANCE- Concordou e questionou qual o formato pode ser extraído da 

nossa base de dados. 

IPLANRIO- Informamos que não vemos dificuldade em fazer uma SQL, mas que 

se ele tivesse questões mais complexas nesse sentido que nos enviasse por e-mail 

que seria respondido.  

COMPLIANCE- Concordou. 

 

3.12 – SEM RESSALVAS 

 

3.13 – SEM RESSALVAS 

 

3.14.  

IPLANRIO- Questionamos aos presentes a viabilidade deste item. 

COMPLIANCE- Perguntou se é possível ter uma solução totalmente em nuvem. 

IPLANRIO- Informou que sim, desde que seja possível fazer backup para nosso 

datacenter. 
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COMPLIANCE- Informou que na solução deles é possível fazer backup dos 

resultados das informações transmitidas a qualquer momento. 

 

ITEM 4 - SEM RESSALVAS 

 

ITEM 5 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 6 –  

SUPPLY TI- Perguntou se caso não seja apresentado atestado de qualificação 

técnica se a empresa é desqualificada para o pregão. 

IPLANRIO- Informou que sim, que este(s) atestado(s) são condição para 

qualificação. 

 

ITEM 7 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 8 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM – 9  

 

ITEM - 9.1 –  

COMPLIANCE- Questionou sobre a possibilidade de oferecer treinamento em 

EAD. 

IPLANRIO- Informamos que sim, mas que entendemos ser importante algum 

contato presencial com o instrutor também. 

COMPLIANCE- Sugeriu a opção de fazer de forma remota, com um instrutor e 

parte em EAD. 

IPLANRIO- Informei que iríamos avaliar, mas que as empresas deveriam 

precificar levando em consideração a necessidade de treinamento presencial. 

 

ITEM 10 - SEM RESSALVAS 

 

ITEM 11 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 12 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 13 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 14  
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14.1- EASY-WAY- Perguntou se o suporte do atendimento via internet é um 

critério eliminatório. 

IPLANRIO-  Respondeu que precisa ser via internet e/ou telefone. Se tiver um dos 

dois não elimina. 

 

14.2 - SEM RESSALVAS 

 

14.3 - SEM RESSALVAS 

 

14.4 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 15 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 16 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 17 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 18 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 19 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 20 – SEM RESSALVAS 

 

ITEM 21 - SEM RESSALVAS 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

IPLANRIO – Perguntou se alguém mais tinha dúvida ou queria fazer 

considerações. 

 

EASY-WAY- Perguntou se seria possível colocar no termo de referência, na hora 

da licitação, o detalhamento da quantidade de usuários que vão acessar a 

ferramenta?  

IPLANRIO-  Respondeu que sim. 

 

FIM DA CONSULTA PÚBLICA 
 


