
 

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

Referência: Esclarecimentos / Questionamentos na Concorrência nº 001/2008 
 
CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO 3.1.4: Entendemos que o recebimento provisório e definitivo do 
objeto contratual se dará nas condições estabelecidas na Cláusula Sétima do Contrato, correto?  
 
Resposta: SIM. 
 
CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO 4.1.7: Com relação ao presente dispositivo contratual, no qual é 
imposto à CONTRATADA o dever de iniciar e concluir os serviços objeto do presente contrato nos prazos 
estipulados pela CONTRATANTE e na forma prevista no Termo de Referência (Anexo II do Edital), 
questiona-se: 
 
a) Tendo em vista que os serviços objeto do presente certame dependem, essencialmente, do fornecimento 
de informações, acessos, documentos e demais dados necessários e imprescindíveis a sua adequada 
execução pela CONTRATADA, entendemos que o fornecimento intempestivo dos mesmos, por culpa 
exclusiva da CONTRATANTE, não acarretará quaisquer penalidades à CONTRATADA por eventuais 
atrasos no início e/ou conclusão dos serviços. Está correto este entendimento? 
 
Resposta: SIM. 
 
b) Inexistindo no Edital e seus anexos qualquer disposição que estabeleça o prazo para cumprimento das 
etapas dos serviços e entrega dos Produtos correspondentes, é correto afirmar que as partes 
estabelecerão, conjuntamente, um Cronograma de Execução dos Serviços, respeitando-se, em qualquer 
caso, o prazo máximo estabelecido no item 6.1 do Termo de Referência?  
 
Resposta: SIM. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA, PARÁGRAFOS 7.3.1. E 7.3.2: Solicitamos a V.Sas. a gentileza de esclarecer qual 
será o prazo adotado neste Contrato para fins de emissão do parecer circunstanciado a que se referem os 
dispositivos contratuais em comento, na medida em que os mesmos poderão influenciar no prazo para 
pagamento do preço contratado pela CONTRATANTE, à CONTRATADA. 
 
Resposta: Observar os itens 9.4 e 9.5 da Minuta de Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA, PARÁGRAFOS 8.3.1 A 8.3.3: A documentação relacionada nos itens em referência 
se refere tão somente aos empregados da CONTRATADA que compõe a equipe técnica designada para os 
serviços objeto deste Contrato, correto? 
 
Resposta: SIM. 
 
CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO 9.2.: Entendemos que a orientação contida no presente dispositivo 
contratual será aplicável também na hipótese da CONTRATADA não ser correntista do banco indicado em 
caráter preferencial para fins de pagamento do preço contratual. Está correto o nosso entendimento?  
 
Resposta: Atender o item 9.2. 
 
CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO 9.5, SUBITENS 9.5.1. A 9.5.3: Considerando que: 
 
(i) A CLÁUSULA SÉTIMA, Parágrafo 7.3. prevê que o objeto do Contrato será recebido em tantas parcelas 
quantas forem as do pagamento; 
 
(ii) O artigo 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece como cláusula essencial do Contrato, a indicação do preço e 
as condições de pagamento; 



 

(iii) Os parágrafos em referência não esclarecem a periodicidade de pagamento e as condições para o 
faturamento do percentual correspondente aos Produtos/Resultados nele relacionados; 
Questiona-se: 
 
Entendemos que os percentuais de 5%, 10% e 7,5% do valor total contratado são pertinentes a cada um 
dos subitens relacionados nos Parágrafos 9.5.1, 9.5.2. e 9.5.3 da Cláusula Nona, os quais somados 
correspondem, respectivamente, a 20% (vinte por cento), 50% (cinqüenta por cento) e 30% (trinta por cento) 
do valor total do contrato. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: SIM. 
 
Entendemos que o faturando  do Produto/Resultado correspondente a cada subitem elencado nos 
Parágrafos 9.5.1, 9.5.2. e 9.5.3 da Cláusula Nona poderá realizado pela CONTRATADA a partir da entrega 
do Produto/Resultado, sem que haja relação de dependência entre os mesmos. Está correto este 
entendimento? Em caso negativo, solicitamos a V.Sas. esclarecer como deverão ser feitos os faturamentos 
e qual é o cronograma de pagamento.  
 
Resposta: Deverá ser atendida a seqüência de atividades do item 3 do Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PARÁGRAFO 12.4, CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, PARÁGRAFO 
14.3 E CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, PARÁGRAFO 15.2: Entendemos que a penalidade prevista nos 
dispositivos em referência corresponde exatamente ao mesmo fato, ou seja, a rescisão do Contrato 
motivada por descumprimento contratual por culpa ou dolo da CONTRATADA. Está correto este 
entendimento? 
 
Resposta: SIM. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, PARÁGRAFOS 13.1.2 E 13.6: Entendemos que a penalidade prevista 
no parágrafo 13.1.2 não se aplicará à hipótese tratada no 13.6, ou seja, atraso injustificado no cumprimento 
das obrigações contratuais pela CONTRATADA, pois do contrário estar-se-ia diante de dupla penalidade 
pelo mesmo fato, procedimento este vedado pela legislação aplicável. Correto? 
 
Resposta: Não é esse o entendimento. As exigências atendem à Minuta Padrão da PGE – Procuradoria 

Geral do Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PARÁGRAFO 12.4, CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, PARÁGRAFOS 
13.1.2 E 13.6, CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, PARÁGRAFO 14.3 E CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, 
PARÁGRAFO 15.2: Considerando que o artigo 87 do Decreto 3.149/80 estabelece que valor das multas 
não excederá, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, entendemos que a 
somatória das penalidades previstas nos dispositivos em comento não excederá o limite imposto no referido 
Decreto. Está correto este entendimento? 
 
Resposta: Não é esse o entendimento. As exigências atendem à Minuta Padrão da PGE – Procuradoria 

Geral do Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, PARÁGRAFO 15.2: Tendo em vista que, de acordo com a legislação 
processual vigente, cabe ao vencido pagar multa, juros de mora e honorários do advogado, sendo 
competência do juiz da causa fixá-los em sentença, entendemos que o disposto neste item será aplicado 
apenas se confirmado por decisão judicial transitada em julgado, correto? 
 
Resposta: Não é esse o entendimento. As exigências atendem à Minuta Padrão da PGE – Procuradoria 

Geral do Estado. 
 



 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Gostaríamos de confirmar o nosso entendimento quanto à execução da atividade descrita no item 3.2 - 
Análise dos Projetos e dos Sistemas de Informação Atuais. 
  
No nosso entendimento deste item e no detalhamento no sub-item 3.2.1 (c), a responsabilidade da 
Consultoria a ser contratada está vinculada a construção do instrumento para a coleta dos dados e a 
análise, estruturação e classificação dos dados coletados de sistemas e projetos das secretarias sob 
estudo.  
  
A atividade de Coleta das Informações, junto aos recursos das secretarias, será coordenada e “Executada” 
pela CC-RJ? Gostaríamos de confirmar se os recursos da Consultoria a ser contratada não estarão 
envolvidos nas atividades de levantamento e coleta destas informações. 
 
Resposta: Os recursos da Consultoria a ser contratada estarão envolvidos nas atividades de levantamento e 

coleta destas informações. A CC-RJ apenas coordenará a atividade de coleta. 


