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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 

 
"Minuta do Contrato:  

1) Cláusula Primeira, Parágrafo 1.1.1: Entendemos que a Proposta apresentada pela Contratada no 
presente processo licitatório será parte integrante do Contrato juntamente com o Edital e demais 
documentos a ele anexados, correto?  
 
Resposta: SIM 
 
2) Cláusula Quarta, Parágrafo 4.1.1: No presente dispositivo onde se lê “proposta detalhe” entendemos 
que deve ser lido “Termo de Referência”. Está correto o nosso questionamento?  
 
Resposta: Não. Deve ser lido Proposta de Preços (Proposta Detalhe) com seu Apenso (Anexo III). 
 
3) Cláusula Sétima, Parágrafo 7.1.2: Pedimos a gentileza de V.Sas. indicar o prazo para a elaboração do 
parecer circunstanciado da comissão de fiscalização, contado do recebimento de cada produto ou fase 
executada.  
 
Resposta: Dependerá do conteúdo de cada parcela.  
 
4) Cláusula Sétima, Parágrafo 7.1.4: Entendemos que a fiscalização prevista no presente dispositivo terá 
como objeto a execução dos serviços decorrentes deste Contrato, sendo que, as condições, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Contratante durante essa fiscalização, serão 
acordados e validados previamente, de comum acordo entre as partes, a fim de assegurar que os mesmos 
não acarretem violação do sigilo e confidencialidade de informações de outros clientes da Contratada, 
considerando a natureza das suas atividades. Está correto este entendimento?  
 
Resposta: SIM. 
 
5) Cláusula Nona, Parágrafo 9.1.1: Entendemos que o pagamento dos valores devidos à Contratada, 
pelos serviços por ela prestados, será realizado na instituição bancária onde a Contratada possuir conta 
corrente, sendo preferível, e não obrigatório, o Banco Itaú, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, 
conforme previsto neste dispositivo e nos itens 12.1 e 12.2 do Edital. Está correto esse entendimento? 
 
Resposta: SIM. 
 
6) Cláusula Décima, Parágrafo 10.1.1: Não obstante ao disposto neste parágrafo, entendemos que a 
garantia apresentada pela Contratada será liberada ou devolvida imediatamente após a execução total 
dos serviços, nos termos ora contratado, conforme determina do art. 56, § 4º da Lei 8.666/93. Está correto 
esse entendimento?  
 
Resposta: SIM, após a verificação do aceite total dos serviços.  
 
 



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

PROCESSO E-12/660746/2011 

DATA : 01/04/2011 FLS:  
 

 
RUBRICA : 
 

   

 

2 

 

 
7) Cláusula Décima Terceira, Parágrafo 13.1.2 e  Cláusula Décima Quarta, Parágrafo 14.3: Considerando 
os princípios consagrados pela Lei 8.666/93, aplicável aos contratos celebrados pela Administração 
Pública, dentre os quais, destacamos os da proporcionalidade e da legalidade.  
Entendemos que, no caso de rescisão contratual motivada pela Contratada, ou seja, decorrente de uma 
das hipóteses previstas nos incisos I a VIII,  e XI e XVIII, do ar. 78 da referida lei, ficará a Contratada 
sujeita a aplicação de apenas uma das multas previstas nos dispositivos contratuais em referência, visto 
que ambas se fundamentam no mesmo fato gerador.  
 
Resposta: A multa do item 13.1.2 tem caráter sancionatório, ao passo que o do 14.3 tem caráter 
compensatório; Assim ambos possuem natureza distinta, conforme se infere do item 13.5 do 
Contrato. 
 
8) Cláusula Décima Terceira, Parágrafo 13.6: No mesmo contexto do questionamento anterior, nos casos 
de eventual atraso injustificado da Contratada na execução dos serviços, ficará a Contratada sujeita a 
aplicação da multa de mora até o limite previsto no Parágrafo 13.1.2 da mesma Cláusula, correto?  
 
Resposta: A multa do item 13.6, por sua vez, possui caráter moratório, distinguindo-se das multas 
citadas acima. 
 
9) Cláusula Décima Oitava, Parágrafo 18.1: De acordo com o parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º 
8.666/93, “a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração. Essa obrigação 
decorre da necessidade de tornar público todos os atos praticados pela administração pública. Portanto, 
de acordo com a legislação em destaque, entendemos que as providências e custos para a publicação do 
extrato do Contrato serão de responsabilidade da Contratante, correto?" 
 
Resposta: SIM, devido a um procedimento que está sendo adotado pelo PRODERJ. 
 
Em, 15/09/2011 


