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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 003/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Prestação de serviços especializados para a continuidade da gestão e do acompanhamento 
da operação do Complexo da Cidade da Polícia, contemplando as seguintes ações: 

1.1.1 - Planejar, executar e controlar a transferência das operações das Delegacias 
Especializadas e das áreas administrativas; 

1.1.2 - Prover a Governança do Projeto de Implantação; 

1.1.3 - Aplicar os protocolos de operação; e  

1.1.4 - Monitorar os indicadores de desempenho.  

1.2 - Para a execução dos serviços acima estão previstas horas de consultoria especializada, 
utilizadas sob demanda, conforme subitem 4.1. 

2 – DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

2.1 - O plano de trabalho detalhado para a execução dos serviços do objeto deverá ser entregue 
em até 15 (quinze) dias, a partir da formalização contratual.  

2.2 - Os serviços deverão seguir as melhores práticas do PMI (Project Management Institute). 

2.3 - Os serviços terão uma duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da formalização 
contratual. 

2.4 - Para a prestação dos serviços deverão ser considerados os processos, conceitos e 
infraestrutura implantados nas Delegacias Legais, incluindo a utilização de softwares específicos, 
computadores, impressoras, scanners, fotos digitalizadas, ligações com bancos de dados e 
acesso a intranet e internet, pois os mesmos serão adotados pelas Delegacias Especializadas e 
áreas administrativas no Complexo da Cidade da Policia, a saber: 

2.4.1 - Delegacias Especializadas 

a) DECON: Delegacia do Consumidor 

b) DRCI: Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática 

c) DDEF: Delegacia de Defraudações 

d) DELFAZ: Delegacia Fazendária 

e) DRF: Delegacia de Roubos e Furtos 

f) DCOD: Delegacia de Combate as Drogas 

g) DFAE: Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos 

h) CORE: Coordenadoria de Recursos Especiais 

i) DRFA: Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis 

j) DDSD: Delegacia de Defesa de Serviços Delegados 
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k) DRCPIM: Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial 

l) DPMA: Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente 

m) DRFC: Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas 

n) DC-POLINTER: Divisão de Capturas – Polícia Interestadual 

2.4.2 - Áreas Administrativas 

a) SEMAT: Setor de Material / Almoxarifado 

b) Setor de Microfilmagem 

c) DGTIT: Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações 

3 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Planejar, executar e controlar a transferência das operações das Delegacias Especializadas 
e das áreas administrativas para o Complexo da Cidade da Policia: 

3.1.1 - Identificar pendências, riscos e viabilizar um planejamento factível junto às partes 
interessadas no processo;  

3.1.2 - Gerenciar o processo de mitigação dos riscos e solução das pendencias;  

3.1.3 - Preparar, promover e conduzir reuniões de ponto de controle mantendo atualizado o 
cronograma de ocupação; e 

3.1.4 - Acompanhar o processo de transferência/implantação das operações pendentes para o 
Complexo da Cidade da Polícia. 

3.2 - Prover a Governança do Projeto de Implantação: 

3.2.1 - Gerenciar o Plano de Comunicação entre as partes envolvidas no Projeto; 

3.2.2 - Gerenciar a Matriz de Riscos Projeto; 

3.2.3 - Elaborar e divulgar relatórios periódicos para dar visibilidade ao Projeto; 

3.2.4 - Apoiar a organização, mediação e documentação das reuniões de Governança do 
Projeto; e 

3.2.5 - Gerenciar a implantação das recomendações de melhoria na Operação da Cidade da 
Polícia. 

3.3 - Aplicar os protocolos de operação: 

3.3.1 - A operação do Complexo da Cidade da Policia contempla um modelo orientado a 
processos que servirá de base para nortear a operação ordenada no seu dia-a-dia, entre os 
representantes das Delegacias Especializadas, Áreas Administrativas, fornecedores e outros 
usuários do Complexo como um todo (visitantes). Nesse modelo foram definidos protocolos de 
operação relacionados à gestão de recursos humanos e a infraestrutura provida pelo Complexo 
conforme relação citada a seguir: 

a) Protocolo de Abertura de Chamado para Manutenção Geral 

b) Protocolo de Acesso à CidPol 

c) Protocolo de Almoxarifado (SEMAT) 

d) Protocolo de Atendimento ao usuário/Call Center 
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e) Protocolo de Central de Flagrantes 

f) Protocolo de Entrada e Saída de Armas na Central de Armas 

g) Protocolo de Entrada e Saída de Armas Apreendidas no DFAE 

h) Protocolo de Entrada e Saída de Armas Patrimoniadas no DFAE 

i) Protocolo de Mensageria 

j) Protocolo de Microfilmagem 

k) Protocolo de Movimentação de Cargas Apreendidas 

l) Protocolo de Protocolo Geral 

m) Protocolo de Reserva de áreas comuns / Manutenção 

3.3.2 - Acompanhar a implantação dos protocolos de operação da Cidade da Policia por meio de 
operação assistida. 

3.4 - Monitorar os indicadores de desempenho: 

3.4.1 - Medir e analisar e apresentar periodicamente os indicadores de desempenho e o grau de 
implantação dos protocolos de operação; 

3.4.2 - Elaborar listas periódicas com recomendações de melhorias na Operação da Cidade da 
Polícia com base na analise dos Indicadores de Desempenho. 

4 - DO USO DO BANCO DE HORAS 

4.1 - Estimam-se a utilização de um total de até 12.000 (doze mil) horas para execução dos 
serviços totais, por demanda, divididas em 03 (três) bancos de horas, para os profissionais Júnior, 
Pleno e Sênior, conforme tabela destacada a seguir: 

Perfil dos Profissionais Quantidade estimada de horas 

Júnior 4.000 

Pleno 4.000 

Sênior 4.000 

Total de horas 12.000 

4.1.1 - Definição dos perfis profissionais: 

a) Júnior – Experiência comprovada, mínima, de 01 (um) ano em atividades relacionadas ao 
objeto; 

b) Pleno – Certificação PMP/PMI e experiência comprovada, mínima, de 03 (três) anos em 
atividades relacionadas ao objeto; e 

c) Sênior – Certificação PMP/PMI e experiência comprovada, mínima, de 05 (cinco) anos em 
atividades relacionadas ao objeto. 

4.2 - Em caso de necessidade de redistribuição das horas entre os perfis profissionais, será 
sempre observado como limite máximo, o valor contratado. 
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4.3 - O CONTRATANTE deverá elaborar e encaminhar à CONTRATADA, Ordens de Serviço 
(OS), tantas quantas forem necessárias para o atendimento ao objeto. A ordem de serviço deverá 
conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

4.3.1 - Número da OS; 

4.3.2 - Órgão Solicitante; 

4.3.3 - Nome do serviço; 

4.3.4 - Datas de Solicitação, aprovação de Início; 

4.3.5 - Descrição do serviço com o objetivo da OS; 

4.3.6 - Prazo de Execução; 

4.3.7 - Equipe e Quantidade de Horas estimadas; 

4.3.8 - Partes Interessadas; 

4.3.9 - Premissas/Restrições; 

4.3.10 - Custo Total da OS considerando a quantidade de horas, recursos e categorias 
envolvidas; 

4.3.11 - Cronograma Físico X Financeiro de execução da OS; 

4.3.12 - Riscos e Planos de Resposta associados à execução da OS; 

4.3.13 - Local e data de recebimento pelo CONTRATANTE; 

4.3.14 - Assinatura de representante da CONTRATADA; e 

4.3.15 - Data de aprovação e assinatura do gestor do Contrato e do responsável pela área 
demandante do CONTRATANTE. 

4.4 - O CONTRATANTE ficará responsável pelo monitoramento técnico dos serviços, registrando 
todas as ocorrências durante a execução da OS e solicitando as correções necessárias. 

4.5 - Durante a execução da OS, a CONTRATADA entregará os artefatos exigidos na OS em 
conformidade com o tipo de demanda. Para cada OS concluída e seu conjunto de artefatos e 
documentos, a CONTRATADA emitirá o Termo de Entrega, que será submetido ao gestor do 
Contrato para a avaliação técnica desses produtos entregues.  

4.6 - Caso seja identificada alguma não conformidade, o CONTRATANTE registrará a ocorrência 
e emitirá o Termo de Rejeição. A CONTRATADA deverá aplicar as correções necessárias e 
efetuar nova entrega dentro do prazo já estabelecido.  

4.6.1 - Após a correção, a CONTRATADA emitirá novo Termo de Entrega que será objeto de 
nova avaliação. 

4.7 - O Termo de Entrega deverá fazer referência a OS a que esteja vinculado, com a descrição 
dos serviços, artefatos e documentos entregues para homologação, bem como a quantidade de 
horas técnicas, o valor a ser pago, data de entrega e a assinatura da CONTRATADA. 
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5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1 - Responsabilizar-se pela prestação dos serviços descritos neste TR. 

5.2 - Cumprir rigorosamente às exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 
previdenciária, de seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus resultantes das infrações 
cometidas. 

5.3 - Observar às disposições legais que regulam o exercício de sua atividade como empresa 
legalmente habilitada para a prestação dos serviços descritos neste TR. 

5.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados, e/ou por qualquer outro 
profissional que mantenha qualquer vínculo com a CONTRATADA, envolvidos na execução do 
Contrato. 

5.5 - Assumir, relativamente a seus empregados e/ou a qualquer outro profissional que mantenha 
qualquer vínculo, todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica, 
inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que verificados nas dependências do 
CONTRATANTE, que com estes não terão qualquer vínculo empregatício. 

5.6 - Responsabilizar-se pelas providências judiciais ou extrajudiciais para a solução das questões 
ligadas a danos causados à terceiros, por culpa ou omissão sua ou de seus prepostos, e tomá-las 
a seu próprio nome e às suas expensas. 

5.7 - Colaborar com a fiscalização do CONTRATANTE em qualquer etapa de desenvolvimento do 
Contrato, proporcionando-lhes assistência e facilidades necessárias ao exercício de suas funções. 

5.8 - Participar de reuniões com o CONTRATANTE, sempre que convocado, acatando toda 
determinação que se refira à fiel e melhor execução do Contrato. 

5.9 - Observar a programação dos produtos e serviços constantes no cronograma de trabalho e 
suas eventuais alterações. 

5.10 - Fornecer ao CONTRATANTE a relação nominal dos empregados designados para a 
execução dos trabalhos, onde conste: o número de registro de empregado e o número e série da 
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), atualizando as informações quando da 
substituição, admissão e demissão dos empregados. 

5.11 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, cíveis, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato. 

5.12 - Afastar, após notificação, todo empregado que, a critério do CONTRATANTE, proceder de 
maneira desrespeitosa para com os servidores e clientes deste, além do público em geral, 
garantindo que o mesmo não seja remanejado para um outro serviço da CONTRATADA junto ao 
CONTRATANTE. 

5.13 - Reforçar ou substituir os seus recursos de pessoal, equipamento e ferramentas, se for 
constatada a sua inadequação para realizar os trabalhos. 

5.14 - Comunicar ao CONTRATANTE todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de 
qualquer membro da Equipe de Projeto da CONTRATADA que esteja prestando serviços no 
Complexo da Cidade da Polícia, sempre que verificada e aceita a justificativa para substituição ou 
inclusão. No caso de substituição ou inclusão de profissionais, a CONTRATADA deverá anexar os 
respectivos currículos, ficando a cargo do CONTRATANTE aceitá-los ou não. 
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5.15 - Responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços contratados e mencionados em 
quaisquer dos documentos que integram este TR, nos termos da legislação vigente. 

5.16 - Reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

5.17 - Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou eventual 
rescisão do Contrato, todas as informações relativas às normas de segurança adotadas pela 
Policia Civil. 

5.18 - Apresentar declarações para cada recurso seu, em que conste que os mesmos conferirão 
tratamento confidencial a todas as informações a que tiverem acesso em função da execução do 
objeto. 

5.19 - Apresentar ao menos 02 (dois) profissionais com certificação PMP (Project Management 
Professional) com atuação comprovada em projetos do setor público. 

5.20 - Apresentar ao menos 02 (dois) profissionais com experiência em Implantação de 
Governança de Projetos com base no Acompanhamento da Integração de Projetos e Equipes. 

5.21 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.22 - Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

6.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no item 15 do Edital. 

6.2 – Designar comissão para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços. 

6.3 - Manifestar-se, por escrito, sobre os produtos, serviços, relatórios e demais elementos 
fornecidos pela CONTRATADA, bem como solicitar da mesma forma, as providências necessárias 
à correção e revisão de falhas ou defeitos identificados.  

6.4 - Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução 
dos serviços e receber dela as informações acerca das providências adotadas.  

6.5 - Assegurar ao pessoal da CONTRATADA, devidamente credenciado, o acesso às instalações 
para a plena execução dos serviços.  

6.6 - Prestar, em tempo hábil, as informações necessárias à CONTRATADA para o bom e fiel 
cumprimento dos serviços do objeto.  

6.7 - Decidir com a Equipe de Gestão da CONTRATADA todas as questões que surgirem durante 
a execução dos serviços e a ele relativas. 

6.8 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e a ampla defesa. 

7 – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - Todos os serviços deverão ser realizados nas dependências do Complexo da Cidade da 
Polícia, localizada na Avenida Dom Hélder Câmara, nº 2066 – Jacaré - Rio de Janeiro - RJ. 


