
 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Referência: Esclarecimentos / Questionamentos na Concorrência nº 001/2008 
 
Pergunta - Gostaria de esclarecer as seguintes duvidas; 

 Anexo IV deve ser enviado com antecedência para a Proderj, ou juntamente com o envelope de 
habilitação? 
 
Resposta: Deverá ser enviado junto com o envelope A . 
 
Pergunta - Anexo IV carta de credenciamento e procuração para o colaborador representar a 
empresa, deve estar com firma reconhecida em cartório, porem há algum problema a data do 
reconhecimento da firma estar 12 de novembro de 2008, pois foi preparado para a data onde 
estava prevista a realização do pregão? 
 
Resposta: Não há problema. 
 
Pergunta - Os demais documentos estão autenticados com a data de Novembro, implica em 
algum problema? 
 
Resposta: Não. 
 
Pergunta -·Item 6.2.1 (b) A empresa deve ter cadastro como contribuinte estadual ou municipal no 
Rio de Janeiro? 
 
Resposta: Esses documentos deverão corresponder ao CNPJ da sede ou filial da empresa. 
 
 
Pergunta - Pode ser os atestados da sede da empresa em São Paulo? 
 
Resposta: Pode. 
 
Pergunta - No item 3.2 é solicitada a análise de sistemas e projetos das Secretarias envolvidas no 
escopo deste projeto. A Proderj pode prover o total (mesmo que aproximado) de sistemas e 
projetos existentes? 
 
Resposta: Não. 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Pergunta:
Para atendimento ao projeto de Prestação de serviços especializados de planejamento e 
desenvolvimento de ações voltadas para a Governança, entre os principais agentes da 
tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o 
CPqD estará alocando um gerente de Projeto e uma equipe técnica especializada, com 
certificações e qualificada em Planejamento Estratégico, ITIL, Cobit. ISO/20000. 
 
O Gerente de Projeto será alocado em regime de dedicação exclusiva, com experiência em GP, 
incluindo certificação PMP. 
 
Entendemos que a alocação de outros profissionais da equipe técnica, também com certificação 
PMP, é desnecessária para as atividades que serão desenvolvidas pela equipe técnica, além de 
“inflar” os custos dos profissionais e conseqüentemente do projeto. 



 

Por este motivo, solicitamos que o critério da avaliação da equipe técnica para o perfil 
profissional com Certificação PMP, seja alterado conforme especificado abaixo: 

 
SITUAÇÃO ATUAL 

 
02 Certificação PMP     - Nenhum profissional – 0 (zero) pontos 

- 50% - 5 (cinco) pontos; e 
- acima de 50% - 10 (dez) pontos 
 
 

SITUAÇÃO PROPOSTA 
 

02 Certificação PMP   - Nenhum profissional – 0 (zero) ponto; 
1 Profissional – 10 (dez) pontos. 

 
Enviamos esta sugestão, pois temos certeza que se a mesma for atendida, poderemos oferecer 
uma proposta que atenda a todos os quesitos técnicos do Edital com toda a qualidade que o 
CPqD oferece a todos os seus clientes, com um preço justo e que atenda as expectativas do 
PRODERJ. 
 
Resposta: Deverá ser atendido o Edital. 
 
 
Pergunta:

Inserir no Edital o subitem 6.5.1, com a nova redação a saber: Apresentação de atestado (s) 

de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, que comprovem aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação”. 

O Estado de São Paulo, onde estamos sediados, não possui conselho de classe da categoria 
profissional pertinente e compatível ao objeto ora licitado. Entendemos que conforme 
demonstrado anteriormente estamos desobrigados a atender a tal exigência, bastando apenas a 
apresentação dos atestados de capacidade técnica para comprovação de nossa qualificação 
técnica. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Atender o Edital. O atestado pode ser registrado no CRA ou CREA ou ASSESPRO ou 
ABES, ou outra entidade que tenha competência para emitir certificado ou laudo sobre serviços 
prestados, visando a participação em licitações públicas. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Pergunta - Está sendo solicitado no mínimo um certificado que comprove experiência em suporte 
em Mainframe, Windows, Unix.se o projeto trata de Governança de TIC, no seu levantamento, 
diagnóstico, modelagem e implementação, qual a real necessidade desse tipo de experiência? 
  
O foco do projeto não é de implementações soluções de suporte e sim de trabalhar na 
estruturação do modelo de serviços de TIC, que trata de implementação de melhores prática de 
Gestão de TI. 
 
Resposta: Deverá ser atendido o Edital. 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

Pergunta - Com relação a Documentação Técnica, entendemos pelo exposto no item 7.5 do 
Edital, que o que deve ser apresentado é tão somente o Anexo III devidamente preenchido e 
assinado, documentos comprobatórios da pontuação e um resumo de perfil e qualificação de 
cada profissional integrante da equipe.  Não sendo necessária confecção de nenhuma proposta 
técnica a parte e tão pouco currículos dos profissionais que integrarão a equipe.  Nosso 
entendimento está correto? 
 
Resposta: Não é necessária proposta técnica a parte. No entanto, deverá constar no envelope o 
currículo que demonstre o perfil e a qualificação do profissional. 
 
Pergunta - Gostaríamos esclarecer nosso entendimento relativo ao seguinte ítem:  
 
Subitem 5.2 do Edital - entendemos que nesse caso o Proderj refere-se a consórcio apenas, não 
sendo vedada a participação de quarterização do serviço.  Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Não será permitido consórcio e nem a quarterização do serviço. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Pergunta - Está sendo solicitado no mínimo um certificado que comprove experiência em suporte 
em Mainframe, Windows, Unix.se o projeto trata de Governança de TIC, no seu levantamento, 
diagnóstico, modelagem e implementação, qual a real necessidade desse tipo de experiência? 
 
O foco do projeto não é de implementações soluções de suporte e sim de trabalhar na 
estruturação do modelo de serviços de TIC, que trata de implementação de melhores prática de 
Gestão de TI. 
 
Resposta: Deverá ser atendido o Edital. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Considerando que o item 6.3.1, alínea “a” do edital estabelece a seguinte fórmula para calcular o 
Índice de Endividamento (IE): 
 

IE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = ou < 1 
Patrimônio Líquido 

 
Considerando que em conceitos de análise de balanço usualmente utilizados pelo mercado, a 
fórmula para calcular o Índice de Endividamento (IE) é a seguinte: 
 

IE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = ou < 1 
Ativo Total 

 



 

Questiona-se: 
Entendemos que houve um erro de digitação ao descrever a fórmula para calcular o Índice de 
Endividamento, devendo ser utilizada como parâmetro a fórmula usualmente praticada no 
mercado, bem como em todos os processos licitatórios. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Pode ser utilizada a seguinte fórmula: 
 

IE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo 

 
Esclarecimento 02 Do dia 22/01/2009 

 
Fazemos referência ao item 7.6, subitem 7.6.1 e Anexo I, que versa sobre a apresentação dos 
documentos constantes do Envelope "C"-  Proposta de Preços. O modelo apresentado parece 
referir-se a aquisição de bens, não de serviços. Estamos corretos? Caso positivo, solicitamos 
informar qual modelo deveremos apresentar para atendimento efetivo ao itens 7.6 e seus 
subitens. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
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