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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA

Concorrência nº 001/2008 
 
1 – OBJETIVO 
 
1.1 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. 
 
1.2 O projeto a ser desenvolvido tem cunho estruturador, com efeitos de curto, médio e longo 
prazos, que sustentarão os programas de Governo e a modernização do Estado. É imprescindível 
a um Governo que deseja atingir alto desempenho na Gestão e na operação dos serviços 
prestados aos cidadãos, a racionalização na alocação de recursos para TIC. 
 
1.3 Ao término do projeto, o Governo do Estado do Rio de Janeiro deverá ter um conjunto de 
recomendações de ações, implementáveis no tempo e dentro do contexto em que se encontra o 
Estado, capaz de produzir um salto qualitativo, alinhado aos seus objetivos estratégicos e seus 
esforços na modernização do Estado. Dentre essas ações, devem estar explicitados: 
 

a) Plano de Ações com a Relação dos Projetos a serem Executados, com cronogramas 
estimados e caracterização de interdependências entre os projetos; 

 
b) Identificação dos Projetos com Estimativas de Prazos e Recursos Financeiros, no 

formato de Termo de Abertura de Projeto – TAP; 
 

c) Modelo de Governança de TIC proposto, com foco em revisão de atribuições e na 
operacionalização do CONSETI – Conselho Estadual de Tecnologia da Informação 
(DECRETO Nº 40.709 DE 10 DE ABRIL DE 2007); institucionalização dos processos de 
desenvolvimento de software e de contratação de serviços, e aderência às melhores 
práticas internacionais (ITIL, COBIT, PMI). 

 
2 - ESCOPO DO PROJETO 
 
2.1 A base para o desenvolvimento deste projeto deverá ser a visão estratégica do Governo do 
Estado, no que se refere à modernização da gestão pública, no emprego intensivo das novas 
tecnologias e na melhoria da qualidade do gasto público. O conjunto de melhores práticas sobre o 
tema existente, tanto no país como no exterior, deverá ser considerado, incluindo-se as 
experiências de outros governos estaduais e internacionais. 
 
2.2 O projeto deverá contemplar a identificação da situação atual dos Sistemas de Informação (SI) 
em uso pelas Secretarias da Saúde, da Educação e da Segurança Pública, por serem as Áreas 
elencadas como prioritárias na prestação de serviços ao cidadão, e pelas Secretarias de 
Planejamento e Gestão, da Fazenda e da Casa Civil, em função de serem os principais 
responsáveis pelos Sistemas Corporativos que dão suporte à gestão do Governo. Para tal, serão 
consideradas a percepção dos gestores e usuários em relação à qualidade e ao suporte dos 
sistemas de informação em termos do desempenho efetivo de suas atividades-fim, o que significa: 
 

a) Elaborar um plano de ação para implantar as iniciativas de TIC do Governo do Estado, 
no período de 2009 - 2012, identificando possíveis fontes de recursos para o seu 
financiamento; 
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b) Identificar as relações cliente x serviço prestado pelas Secretarias acima, as quais 
serão utilizadas como referência para a formulação das políticas estaduais de Governo 
Eletrônico e de Governança de TIC; 

 
c) Identificar os sistemas de informação utilizados pelas Secretarias acima citadas, no 

que se refere à arquitetura empregada na sua construção e ao grau de integração, 
resultando em uma lista de recomendações de ações de curto, médio e longo prazos 
com o objetivo do alinhamento dos recursos tecnológicos às necessidades finalísticas 
dos órgãos da administração pública estadual; 

 
d) Apoiar a CC-RJ na formulação das políticas estaduais de Governo Eletrônico e para o 

Modelo de Governança de TIC. 
 

2.3 Deverão ser avaliadas as potencialidades de ganho de eficiência que podem ser geradas pelo 
emprego inovador das TIC na prestação de serviços públicos, que passam pela adoção de 
melhores práticas na gestão dos recursos de TIC. Vale salientar que as propostas para 
institucionalização das ações de governança de TIC deverão considerar o Decreto 40.709, de 
10.04.2007, que faz referência ao CONSETI. Por outro lado, análises e proposições específicas 
relativamente ao modelo de gestão interna do PRODERJ não deverão fazer parte do escopo do 
Projeto. 
 
2.4 As seguintes premissas serão empregadas no decorrer do projeto: 
 

a) O arranjo institucional dos principais atores, ou seja, os responsáveis pela definição e 
execução das atividades relativas aos recursos de tecnologia de informação deverão 
considerar as melhores práticas, nacionais e internacionais, como ITIL1, COBIT2 e 
PMI3, que permitam ao Governo do Estado do Rio de Janeiro criar as bases que 
sustentem um movimento para a modernização do estado; 

 
b) O foco do trabalho a ser desenvolvido deve considerar, nas formas mais abrangentes 

possíveis, ações que busquem a integração entre as diferentes estruturas do governo, 
a racionalização e a gestão eficiente dos recursos públicos, permitindo a eficiência na 
execução das atividades meio e finalísticas do estado; 

 
c) Criação de um elemento mobilizador das ações que visem à ampliação dos serviços e 

informações disponíveis ao cidadão, bem como melhorar a utilização dos dispositivos 
por parte população, assegurando condições plenas de acesso, inclusive para aqueles 
com necessidades especiais; 

 
d) Conhecer as ações e iniciativas, especialmente das Secretarias de Estado da Casa 

Civil – CC-RJ, de Planejamento e Gestão – SEPLAG, de Fazenda – SEFAZ, de Saúde 
e Defesa Civil – SESDEC, de Educação – SEEDUC, e de Segurança – SESEG, que, 
apoiadas por TIC, permitam cumprir as prioridades do programa de Governo 
estabelecidas para cada uma dessas instituições; 

 

                                                           
1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de livros que busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos 
serviços de tecnologia da informação. 
2 Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) é um conjunto de melhores práticas para gerência da tecnologia da Informação, 
criado pela Information Systems Audit and Control Association (ISACA) e pelo IT Governance Institute (ITGI) em 1992. 
3 Project Management Institute (PMI) é a principal associação mundial para o gerenciamento de projetos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Systems_Audit_and_Control_Association
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IT_Governance_Institute&action=edit
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e) Analisar os recursos tecnológicos disponíveis no Estado, em especial aqueles geridos 
pelo Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro 
– PRODERJ, de modo a conhecer o estágio atual dos ativos informacionais e sua 
capacidade para atender às novas demandas das Secretarias sob estudo; 

 
f) Para execução das atividades previstas nesta proposta, a CC-RJ alocará um gerente 

de projeto, para acompanhar os serviços. 
 
3 - PLANO DE ATIVIDADES 
 
As atividades a serem desenvolvidas, bem como os resultados esperados deverão minimamente 
contemplar a seqüência abaixo, com aporte metodológico de domínio próprio da consultoria a ser 
contratada. 
 
3.1 Avaliação das Diretrizes Estratégicas 
 

3.1.1 Descrição da atividade: 
 

a) Entendimento das premissas que deverão nortear o desenvolvimento do projeto, 
considerando: o ambiente político; a visão das Secretarias sob estudo e do PRODERJ, 
quanto ao emprego dos recursos de TIC; o arranjo institucional dos órgãos 
governamentais com relação à governança sobre os recursos tecnológicos; e as 
prioridades de governo associadas ao uso das TIC, alinhadas com as prioridades 
estabelecidas no seu planejamento estratégico produzido em 2007; 

 
b) Deverão ser, também, identificados os diversos relacionamentos entre os órgãos e 

entidades do Governo, sua visão sobre o papel da TIC no Estado, e as ações ligadas 
ao movimento da sociedade da informação e do conhecimento. 

 
3.1.2 Resultados esperados: 

 
a) Documento que apresente o resultado das reuniões realizadas com os Secretários e 

os principais executivos das Secretarias e do PRODERJ, a respeito dos fatores 
direcionadores que deverão ser considerados na elaboração das políticas públicas 
nas áreas de Governo Eletrônico, de Modernização da Gestão e na elaboração do 
Planejamento Estratégico de TIC. 

 
3.2 Análise dos Projetos e dos Sistemas de Informação Atuais 
 

3.2.1 Descrição da atividade: 
 

a) Análise dos sistemas de informação atuais das Secretarias sob estudo, quer eles 
estejam ou não hospedados no PRODERJ. Esta análise deverá ser feita através de 
documentos que retratam os serviços prestados, as plataformas empregadas para 
suportar estes sistemas, incluindo os aplicativos, bases de dados, serviços de infra-
estrutura, conectividade e segurança da informação; 

 
b) Análise dos projetos atuais e planejados de TIC para as Secretarias sob estudo, no 

aspecto de alinhamento às diretrizes estratégicas de Governo, avaliadas na 
atividade anterior do projeto; 
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c) Os instrumentos para a coleta de dados (formulários e questionários) serão 
estruturados pela Consultoria a ser contratada e aplicados sob a coordenação da 
CC-RJ. 

 
 3.2.2 Resultados esperados: 
 

a) Relação dos sistemas de informações atuais classificados por Secretaria, 
plataformas (sistemas, aplicativos e equipamentos), com representação gráfica, 
utilizadas para processamento, armazenamento e comunicação de dados, e práticas 
relativas à segurança da informação - física e lógica; 

 
b) Análise da relação dos sistemas de informação quanto à sua adequação às 

diretrizes estratégicas levantadas anteriormente; 
 

c) Relação dos projetos atuais e planejados de TIC, classificados por Secretaria e 
categoria de projeto (novos serviços, melhorias, adequação legal, tecnológico, etc.); 

 
d) Análise da relação de projetos atuais e planejados de TIC, quanto à sua adequação 

às diretrizes estratégicas levantadas. 
 
3. 3 Levantamento e Análise das Estruturas Atuais de Governança em TIC 
 
 3.3.1 Descrição da atividade: 
 

a) Levantamento e análise do modelo atual de governança de TIC em prática no 
estado, considerando: as Secretarias sob estudo e o PRODERJ, sob os aspectos do 
alinhamento existente entre as ações de TIC e a agenda estratégica de Governo; a 
relação das estruturas atuais de TIC – papéis, responsabilidades, modelos, 
processos e métricas de tomada de decisões; os critérios existentes para priorização 
das necessidades de Governo nas decisões de investimento em TIC. 

 
 3.3.2 Resultados esperados: 
 

a) Documento que apresente o modelo de Governança de TIC atual, contendo 
estrutura, processos, objetivos e métricas existentes; 

 
b) Análise da maturidade do modelo de Governança de TIC atual, levando-se em conta 

as necessidades do governo do estado e as melhores práticas em uso no país e no 
exterior. 

 
 3.3.3 Para a avaliação da maturidade do modelo de governança atual, deverá ser utilizado 

o framework COBIT, com foco em alguns controles do quadrante Planejamento e 
Organização, a saber: 

• Plano Estratégico; 
• Arquitetura de Informações; 
• Direcionamento Tecnológico; 
• Organização e Relacionamento de TIC; 
• Gestão dos Investimentos de TIC; 
• Gestão de Projetos; 
• Gestão da Qualidade. 
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3.4 Formulação do Modelo de Governança de TIC 
 
 3.4.1 Descrição da atividade: 
 

a) Nesta atividade do projeto deverão ser formuladas as bases que comporão o modelo 
de Governança de TIC a ser adotado pelo Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do 
modelo é o de garantir o alinhamento das diferentes iniciativas relativas ao uso 
estratégico de TIC no governo, e assim permitir a criação de base tecnológica que 
auxiliará na modernização do Estado. Deverá ser proposta uma revisão no uso das 
tecnologias, a partir da qual serão identificadas ações voltadas à eficiência da 
máquina pública e à melhoria na prestação de serviços à sociedade; 

 
b) Deverão, ainda, ser sugeridas mudanças na maneira com que o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro se relaciona com o cidadão e demais agentes externos, sem 
deixar de garantir que as relações das estruturas do próprio governo possam melhor 
interagir. 

 
 3.4.2 Resultados esperados: 
 

a) Proposição do modelo estruturador de Governança de TIC que permita ao Estado do 
Rio de Janeiro dispor de seus recursos tecnológicos, de modo a melhor atender as 
necessidades e anseios da sociedade. 

 
3.5 Detalhamento do Modelo de Governança de TIC 
 
 3.5.1 Descrição da atividade: 
 

a) Nesta atividade será abordada a organização dos diferentes componentes de TIC 
para que o Governo, alinhado às suas estratégias, estabeleça os papéis e as 
responsabilidades dos atores-chaves. Serão definidos também os processos 
associados às transações, guarda e fluxo de informações necessárias para que o 
PRODERJ, as Secretarias e Órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
possam prestar, com qualidade, os serviços e as informações requeridas pela 
sociedade. 

 
 3.5.2 Resultados esperados: 
 

a) Detalhamento do modelo de Governança de TIC, abordando os processos 
necessários para a gestão dos recursos tecnológicos, o papel e a responsabilidade 
de cada um dos elementos que constituem a estrutura responsável pelos recursos 
de TIC no Estado do Rio de Janeiro. Deverão ser propostos, também, os objetivos e 
métricas a serem utilizados para medir a eficácia do modelo. 

 
3.6 Proposição de Instrumentos Legais para Institucionalização das Ações 
 
 3.6.1 Descrição da atividade: 
 

a) Esta atividade deverá desenvolver, juntamente com a CC-RJ, os instrumentos 
direcionadores que estabeleçam a hierarquia, as vinculações e o detalhamento das 
relações necessárias para a institucionalização das políticas e práticas definidas por 
este projeto. 
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 3.6.2 Resultados esperados: 
 

a) Proposição de instrumentos legais: decretos, projetos de lei ou outros mecanismos, 
necessários para a implementação e sustentação das Políticas de TIC no estado, 
tendo como base o Decreto nº 40.709, de 10.04.2007. 

 
3.7 Formulação do Planejamento Estratégico de TIC 
 
 3.7.1 Descrição da atividade: 
 

a) Esta atividade do projeto tem como objetivo construir um plano de ação para 
implementar os projetos estratégicos de TIC, definidos a partir dos conceitos do 
modelo de governança de TIC, e elaborar o mapa estratégico da arquitetura de TIC. 

 
b) Para a construção do plano de ação deverão ser analisadas as iniciativas de TIC, 

sob a perspectiva de esforços requeridos e benefícios resultantes, sob uma visão 
estratégica e gerencial. A partir desta análise, deverão ser selecionadas as 
iniciativas que comporão o plano estratégico de TIC e suas prioridades, já sob as 
diretrizes previstas nas proposições do modelo de Governança definido. 

 
c) Esta atividade deverá contemplar a identificação das oportunidades quanto aos 

esforços para implementação (custo, tempo e recursos) e resultados esperados em 
relação à eficiência da máquina pública ou na prestação do serviço ao cidadão. Um 
plano para a efetivação das iniciativas deverá compor o produto final desta fase 

 
d) Para a arquitetura de TIC deverão ser analisadas as tendências tecnológicas de 

Mercado bem como benchmarks em governo e construído o cenário técnico x 
aplicações, dados e infra-estrutura de TIC – visando viabilizar as diretrizes 
estratégicas avaliadas na atividade 3.1. 

 
 3.7.2 Resultados esperados: 
 

a) Plano Estratégico de TIC, com a descrição dos principais projetos técnicos e de 
desenvolvimento, estratégia de integração com outras iniciativas, estimativas 
preliminares de investimentos, identificação de fontes de recursos, benefícios para o 
governo e sociedade, com uma visão macro de implementação no tempo. Os 
Projetos com Estimativas de Prazos e Recursos Financeiros, deverão ser descritos, 
individualmente, na forma de Termo de Abertura de Projeto – TAP, a ser definido 
pela CC-RJ; 

 
b) Mapa estratégico da arquitetura de TIC necessária para viabilizar ações estratégicas 

do Governo. Inclui mapa de aplicações, indicação de padrões de indústria, análise 
sobre a adoção de novas tecnologias como SOA (Service Oriented Architecture) e 
BPM (Business Process Management), bem como a arquitetura da infra-estrutura de 
TIC requerida; 

 
c) Tratamento a ser dado aos sistemas atuais (legados), em função do Plano 

Estratégico de TIC definido; e 
 

d) Oportunidades de melhorias de curto prazo nesses mesmos sistemas, devidamente 
priorizadas segundo critérios de gestão, alinhamento estratégico e valor. 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no 
CONTRATO. 
 
4.2 Fornecer à CONTRATADA os documentos, as informações e os demais elementos 
necessários à execução dos serviços. 
 
4.3 Exercer a fiscalização do CONTRATO. 

4.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO nas formas definidas. 

4.5 Assegurar a todos os consultores credenciados pela CONTRATADA, o acesso às 
dependências dos locais necessários aos serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança 
impostas pelo mesmo. 
 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 Executar com exatidão os serviços sob pena de responsabilidade, em conformidade com as 
condições estabelecidas no Edital de licitação e em sua proposta comercial. 
 
5.2 Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e 
elementos utilizados. 
 
5.3 Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou 
eventual rescisão do contrato, todas as informações relativas às políticas de segurança 
adotada pelo CONTRATANTE. 
 
5.5 Cumprir todas as orientações estabelecidas no “Plano de Segurança da Informação” do 
CONTRATANTE. 
 
5.6 Manter, durante a execução do contrato a ser firmado, em observância às obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
6.1 O prazo máximo estimado para a execução de todas as atividades do projeto é de 06 (seis) 
meses. 


