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Referência: Planejamento Estratégico de TIC, do Governo do Estado do 
RJ .  

 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 

 
EMPRESA 1 

 

1 - Para melhor entendimento do tamanho do projeto e complexidade seria possível o envio de 
uma lista de sistemas atualmente utilizados, assim como plataformas e equipamentos? 

Resposta:  Solicitamos observar os itens do TR. 

2 - Gostaríamos de saber quais são as Secretarias, áreas e órgãos vinculados envolvidos no 
escopo deste projeto. (Secretaria do estado da Saúde, Defesa Civil, Educação, Segurança, etc). 

Resposta: Solicitamos conhecer o subitem 2.4, alínea d) do TR. 

3 - Referente ao  item 2.a do Termo de Referência - Onde 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: Não existe o item 2.a no TR. 

4 - Gostaríamos de saber se está incluído no escopo desse projeto o mapeamento e redesenho 
de processo para melhor identificação das necessidades tecnológicas de cada secretaria, área e 
órgãos vinculados, ou  os processos existentes serão fornecidos na etapa de levantamento das 
estruturas atuais. 

Resposta: Sim, quando entendido como necessário pelo Governo do Estado. 

5 - Gostaríamos de saber qual deve ser a ferramenta de representação gráfica solicitada para 
relação dos sistemas de informação, processamento, armazenamento, comunicação de dados e 
segurança da informação. 

Resposta: A critério da Licitante. 

6 - Entendemos que não existe à necessidade de construção de Business Case específico para 
implementação das ferramentas (TCO – Total Cost of Ownership e ROI – Return of Investment), 
ou seja, não estamos incluindo este item em nossa abordagem. Nosso Está correto o nosso 
entendimento? 

Resposta: Não. Poderão ocorrer situações que requeiram esse tipo de análise. 



 
 
 
 
7 -Gostaríamos de saber se será necessário deslocamento dos recursos aos diversos 
municípios do estado para levantamento dos sistemas de informação, aplicativos e 
equipamentos junto às secretarias, áreas e órgãos vinculados. Entendemos que todas as 
despesas relacionadas a deslocamento até as secretarias, áreas e órgãos vinculados para 
entendimento dos processos, realização de entrevistas e Work Shops, serão custeados pelo 
Governo do Estado. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não. Em princípio, não será necessário deslocamento aos diversos Municípios. 

8 - Gostaríamos de saber se na etapa do levantamento de processos, sistemas, arquiteturas e 
equipamentos reuniremos os usuários e steakholders do projeto em um único lugar ou será 
necessário visitar cada secretaria, área ou órgãos vinculados. 

Resposta: Será definido pela Contratada e Contratante, em comum acordo, na fase de 
planejamento. 

EMPRESA 2 

1-) No item 5 do termo de referência, subitem 5.6 está descrito que a CONTRATADA 
deverá executar os serviços com um quantitativo mínimo de 8 profissionais, sendo 176 
horas/mês por profissional durante um período de 06 meses. Após análise da exigência 
solicitamos esclarecer se é possível executar os serviços estabelecidos no termo de 
referência com um quantitativo mínimo a este do subitem 5.6, uma vez que nossa 
empresa possui metodologia para atender ao objeto na íntegra com equipe ou 
quantidades de horas inferior a exigida no edital. Se nosso entendimento estiver correto 
a PRODERJ obterá uma relevante economia para os cofres públicos. 

Resposta: Não. Solicitamos atender ao Edital. 

EMPRESA 3 

1- Da Habilitação Jurídica  
 
O item 6.3.1, a, do Edital, exige que, para sua habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar 
"Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores".  
 
Mais adiante, o item 6.3.1, c, exige a apresentação de cópia do contrato social das empresas 
participantes do certame.  
 
Sendo assim, considerando que o contrato social de uma sociedade traz em seu texto a 
qualificação completa dos sócios, entendemos que, nesse caso, não haverá necessidade de 
apresentação de identidade e CPF de cada um de seus sócios.  Está correto nosso 
entendimento?  

Resposta: Não. Solicitamos atender ao Edital. 



 
 
 
2 - Da Qualificação Econômico-Financeira  
 
Considerando que o índice de liquidez geral indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e 
direitos realizáveis a curto e a longo prazo, para fazer face às suas dúvidas totais;  
Considerando que o objeto do presente edital é a contratação de sociedade cuja principal 
atividade é  a prestação de serviços profissionais;  
 
Considerando que, para as sociedades de serviços profissionais que desenvolvem atividades de 
caráter intelectual cujo fluxo produtivo, de forma bastante simplificada, é: prestar serviços aos 
clientes; receber os honorários; pagar salários, tributos, encargos, fornecedores, etc; e distribuir 
resultados e, nesse sentido, em geral, os seus índices de liquidez sempre estarão próximos a 1 
(hum) o que, em nosso entendimento, demonstra solidez da base financeira, porquanto para 
cada R$ 1,00 de dívida (passivos circulante + não circulante) há correspondente valor em ativos 
(circulante + realizável a longo prazo); e  
 
Considerando que, geralmente, em licitações públicas, sempre que é exigida a comprovação de 
índice mínimo de Liquidez Geral, caso a empresa não consiga cumprir tal índice, admite-se a 
comprovação da boa saúde financeira da empresa através da apresentação de patrimônio 
líquido equivalente a 10% do valor estimado para a contratação.  
 
Considerando todo o exposto, entendemos que, para a comprovação da boa situação financeira 
da empresa, é suficiente a apresentação dos índices contábeis ou, alternativamente, o 
patrimônio líquido previsto, sendo desnecessária e, até mesmo, excessiva, a exigência de 
comprovação cumulativa das duas condições mencionadas.  
 
Frise-se que, acatando tal entendimento, a Administração proporcionará a ampliação do 
universo de participantes no certame, aumentando, desta forma, a competitividade. Está correto 
o nosso entendimento?"  
 

Resposta: Não. Solicitamos atender ao Edital. 


