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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 - Item 2.4 sub-item d - Conhecer as ações e iniciativas, especialmente das Secretarias 
de Estado da Casa Civil  –  CC-RJ, de Governo  –  SEGOV, de Planejamento e Gestão 
– SEPLAG, de Fazenda – SEFAZ, de Saúde e Defesa Civil – SESDEC, de Educação – 
SEEDUC, e de Segurança  –  SESEG, e respectivos Órgãos Vinculados  que, apoiadas 
por TIC, permitam cumprir as prioridades do programa de Governo estabelecidas para 
cada uma dessas instituições; 
 
a) Pergunta : Estes órgão vinculados estão centralizados na cidade do Rio de Janeiro?  

 
Resposta: Sim. 

 
b) Será necessário deslocamento para outras cidades ? 

 
Resposta: Não se aplica. 

 
2 - Item 5.6  – Executar os serviços com o seguinte quantitativo mínimo de profissionais, 
de segunda a sexta-feira, no horário comercial, com  176 (cento e setenta e seis) 
hora/mês cada: 01 (um) Gerente de Projeto; 03 (três) Consultores Sênior; e 04 (quatro) 
Consultores Pleno.  
 
Pergunta : O cumprimento do horário pelos consultores se dará dentro da Proderj ? 
Pode ser executado no escritório da contratada? 

 
Resposta: Vai depender da dinâmica do projeto. 
 
3 - Com relação ao “Prop_Precos_AnexoIII_Apenso”, o seu preenchimento é obrigatório 
uma vez que estarão trabalhando no projeto somente sócios da empresa ou prestador 
de serviço? 
 
Resposta: Sim. Poderão ocorrer adaptações. 
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EMPRESA 2 

 
1 - Uma vez não encontrado menções a respeito no edital e seus anexos, o fator K 
calculado no Apenso ao Anexo III tem qual finalidade perante o certame? 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
2 - Uma vez não encontrado menções a respeito no edital e seus anexos, quais é a 
interpretações para "K6 – Lucro" no fator K calculado no Apenso ao Anexo III. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
3 - Nos critérios de pontuação, item 2.1, linha 03 da tabela de itens pontuáveis. Sobre as 
certificações de segurança, entendemos que profissional deve possuir pelo menos uma 
das três certificações mencionadas para obter os pontos equivalentes. Nosso 
entendimento está correto? 
 
Resposta: Não. 
 
 
 
Em, 13/09/2011 


