
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

PROCESSO E-12/660746/2011 

DATA : 01/04/2011 FLS:  
 

 
RUBRICA : 
 

   

 

1 

 

 

Referência: Planejamento Estratégico de TIC, do Governo do Estado do 
RJ –  Concorrência nº 003/2011 .  

 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 

 
EMPRESA 1 

 

1 - O escopo do projeto está dividido em duas etapas, 6 meses para execução do projeto de 
planejamento de Governança de TI e mais 6 meses para acompanhamento da execução dos 
projetos resultando da primeira etapa. Gostaríamos de saber se a equipe mínima definida no 
edital deverá participar das duas etapas e se será possível reduzir a equipe ao longo da segunda 
etapa. 
 
Resposta: A cargo da CONTRATADA, desde que atenda o Objeto. 
 
 
2 - Gostaríamos de saber quais são os órgãos vinculados envolvidos no escopo deste projeto. 
 
Resposta: Solicitamos observar o Portal do Governo do Estado. 
 
 
3 - Entendemos que no planejamento da arquitetura e integração estaremos propondo as 
soluções de arquitetura e integração de software entre Secretarias e Órgão, não fazendo parte 
do escopo nenhuma implementação ou definição de fornecedores das soluções propostas. Está 
correto nosso entendimento? 
 
Resposta: SIM. 
 
 
4 - Entendemos que não faz parte deste escopo o mapeamento de processo de áreas 
estratégicas  que não sejam de TI e que os processo atuais (AS-IS) serão entregues no inicio do 
projeto não havendo a necessidade de mapeamento dos mesmos. Está correto nosso 
entendimento? 
 
Resposta: NÃO. 
 
 
5 - Referente ao acompanhamento de projetos (segunda etapa), entendemos que será realizado 
o acompanhamento somente dos projetos definidos no plano de Governança de TI proposto e 
não de toda a carteira de projetos de TI em execução atualmente. Está correto nosso 
entendimento? 
 
Resposta: SIM. 
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6 - O edital  solicita a identificação de possíveis fontes de recursos para o seu financiamento, 
entendemos que está contemplado no escopo do projeto identificar possíveis parceiros, alianças 
e financiadores listados como resultado deste projeto. Esta correto o nosso entendimento? 
  
Resposta: Solicito atender o Edital, subitem 3.1.7.2, letra a). 
 
 
7 - Referente ao item 6.1 do termo de referencia - O prazo máximo estimado para a execução 
das atividades do item 3 será de 06 (seis) meses e de mais 06 (seis) meses para o 
acompanhamento da implementação dos trabalhos relativos às ações do subitem 1.3 e 
eventuais ajustes. Diante disso gostaríamos de saber se o projeto poderá ser executado em 
menos tempo, ou seja, cada etapa poderá ser executada em um tempo menor que 6 meses, ou 
somente a primeira etapa (item 3) poderá ser executada em menos tempo, sendo necessário 
respeitar o prazo de 6 meses para a segunda etapa (Subitem 1.3). 
 
Resposta: Sim, poderá ser executado em menos tempo, desde que sejam cumpridas 
todas as exigências do TR com a qualidade e eficiência desejadas. 
 
8 - Conforme o item 9.3 do edital, o licitante vencedor deverá apresentar (na forma do disposto 
no Decreto Estadual nº 33.925 de 18.09.2003), como condição para a assinatura do Contratado, 
Declaração (Anexo VI) de que preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados 
beneficiários de Previdência Social, reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência 
habilitada, na seguinte proporção:  
 

a) De cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento);  
b) De duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento);  
c) De quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento);  
d) Mais de mil empregados, 5% (cinco por cento).  

 
Baseando-se no CAGED de maio/2011, nossa empresa possuiu 1684 funcionários registrados, 
ou seja, deveríamos ter 84 funcionários para cumprimento da cota mínima, entretanto, temos 
apenas 59. Todavia, temos um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado junto ao Ministério 
Público do Trabalho com prazo para cumprimento da cota até setembro de 2012. 
 
Diante dessas informações entendemos que a apresentação deste TAC  que contém o 
compromisso de cumprimento da cota previsto para setembro de 2012 em conjunto com a 
declaração do anexo VI comprova o atendimento à exigência do item 9.3 do edital. Está correto 
o nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, está correto o seu entendimento. 
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9 - Com relação ao subitem 6.6.1 do Edital, entendemos que a comprovação de que trata a 
alínea „b‟ deste subitem poderá ser feita apenas com a apresentação da carteira de trabalho dos 
profissionais, não sendo necessária a inclusão de qualquer outro documento. Está correto nosso 
entendimento? 
 
Resposta: SIM, está correto. 
 
10 - O subitem 7.6.1 do Edital exige que “o licitante deverá anexar, também nesse envelope, 
documento descritivo com o perfil dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços”. 
Entretanto, a despeito deste subitem ter sido incluído dentro do item que trata da Proposta de 
Preços, entendemos que este documento deveria fazer parte da Documentação Técnica – 
Envelope B e não da Proposta de Preços – Envelope C. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao instrumento convocatório. 
 

EMPRESA 2 
 
1 – Com relação ao item 6.8 – DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES. Entendo que o 
prazo de validade não se aplica aos atestados de capacidade técnica solicitados no item 6.6 – 
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA uma vez que projetos concluídos e devidamente atestados no 
passado são prova de capacidade técnica da empresa. Nosso entendimento está correto? 
 

Resposta: Sim, está correto. 
 

EMPRESA 3 
 
"1- Da Habilitação Jurídica O item 6.3.1, "a" do Edital exige, para a Habilitação Jurídica do 
licitante, que seja apresentada "Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores". Mais 
adiante, o item 6.3.1, "c" exige que os licitantes apresentem cópia de seu Contrato Social. 
 
Em 24/08/2011 encaminhamos expediente a V.Sas. questionando a necessidade de tal 
comprovação. Entretanto, tendo em vista que em 29/08/2011 esse órgão publicou resposta 
mantendo a exigência, voltamos a solicitar que seja reconsiderada essa exigência, pelos motivos 
expostos abaixo. 
 
Conforme já mencionado anteriormente, o Contrato Social de uma empresa já traz em seu texto 
toda a qualificação de seus sócios, contendo, inclusive, o RG e o CPF de cada um, além de 
informar, se for o caso, sua inscrição no respectivo órgão de classe. Vale ressaltar que 
empresas de grande porte costumam possuir muitos sócios em seus quadros, podendo até 
mesmo ultrapassar a quantidade de 100 (cem) sócios em uma sociedade. 
 
Dessa forma, entendemos que a exigência de apresentação de cédula de identidade e CPF de 
cada um dos sócios de uma empresa revela-se excessiva e, inclusive, desnecessária, pois tais 
informações já constam do Contrato Social. 
 
Está correto o nosso entendimento?  
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Caso esse órgão entenda por manter a referida exigência contida no item 6.3.1, "a" do Edital, 
solicitamos que, por gentileza, nos apresente justificativa para tal, tendo em vista que, conforme 
já mencionado, tais informações já constam do Contrato Social, a obtenção da 
documentação exigida demandará tempo e um custo adicional para os licitantes e, a 
nosso ver, não há necessidade de apresentá-las duas vezes para a mesma finalidade, qual 
seja, a Habilitação Jurídica. 
 
Resposta: Esta exigência faz parte da Minuta Padrão da Procuradoria Geral do Estado do 
Rio de Janeiro – PGE (Resolução PGE Nº 2795/2010, alterada pela Resolução PGE Nº 
2747/2011). Portanto, solicitamos atender ao Edital. 
 
2 - Da Admissão de Consórcios A Lei 8666/93, em seu art. 33, admite a participação de 
consórcios em licitações, desde que sejam observadas determinadas regras específicas. 
 
Destaque-se que o consórcio permite que empresas se associem para conjugação de recursos 
ou experiências equivalentes, sendo certo que a finalidade da previsão de participação de 
consórcio em licitações é a preservação do princípio da competitividade, proporcionando à 
Administração Pública, ao final, uma contratação mais vantajosa. 
 
No que se refere à Concorrência 003/2011, entendemos que, considerando o vulto da 
contratação pretendida por essa Administração, a tecnologia de domínio restrito nela 
empregada, bem como a diversidade de especialistas envolvidos em sua execução, a admissão 
de consórcios faz-se necessária, podendo vir a ampliar o universo de participantes na licitação.  
 
Está correto o nosso entendimento?" 
 
Resposta: Não, pois não foi prevista no Edital esta possibilidade. 
 

EMPRESA 4 
 
1 - Favor esclarecer se podemos considerar analistas Junior, pois no Termo de Referencia item 

5.6 consta o seguinte texto: Executar os serviços com o seguinte quantitativo mínimo de 

profissionais, de segunda a sexta feira, no horário comercial, com 176 horas (cento e setenta e 

seis) horas/mês cada: 01 gerente de projeto, 03 (três) consultores sênior; 04 (quatro) consultores 

pleno. Porém na planilha de valor de H/H consta consultor Junior. 

Resposta: Se for além do mínimo exigido, sim. 

2 - Cronograma físico financeiro - Com relação ao prazo de execução do projeto, se as entregas 
forem antecipadas e aprovadas o cronograma financeiro poderá ser antecipado? 

 
Resposta: Sim, desde que os serviços tenham a qualidade desejada. 
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3 - O subitem 6.6.1, alínea “b.1” do Edital passa a ter a seguinte redação: “A comprovação do 
vínculo empregatício se dará através de cópia da carteira de trabalho (CTPS) ou do ato 
constitutivo da empresa – “se Sócio”; ou através de contrato de serviços próprios – “se prestador 
de serviços”.  
 
O que podemos entender por contrato de serviços próprios? É um contrato de serviços entre um 
prestador de serviços através de sua empresa constituída e a empresa que prestará os serviços 
para a Proderj como contratada? 
 
Resposta: Sim.  
 
 
Em, 06/09/2011 


