
 

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

 

ALTERAÇÕES  
 
Assunto: Diligência TCE – VOTO GC-5 Nº 94649/2010 

Referência: Concorrência nº 002/2011 (Processo Administrativo nº E-12/660090/2010) 

Objeto: Implantação de um ambiente protegido, composto de SALA COFRE e SALA DE 
CONTROLE DE ENERGIA (UPS), para o Data Center do Complexo da Cidade da 
Polícia 

 
INCLUSÃO: 
 

 Incluir o subitem 2.2.1 no Edital, com a seguinte redação: “As áreas mínimas para os 
espaços do ambiente protegido, descritos nos subitens 2.1.4, 2.2.1 e 2.11 do TR, serão as 
seguintes: 66 m2 para a sala cofre, 37 m2 para sala de UPS, considerando neste último 12 
m2 para a sala de desembalagem e 4,5 m2 para o Hall”.  

 Incluir no Edital o subitem 8.11.1, com a seguinte redação: “Caberá a CDL justificar os 
pontos concedidos a cada item da proposta técnica dos licitantes”. 

 Incluir no subitem 3.1 do Edital as seguintes informações:  

Fonte de Recursos: 00 
Programa de Trabalho: 2604.061810263.1112 

 Incluir no Edital o subitem 8.1.1, com a seguinte redação: “A falta de credenciamento não 
inabilitará o pretenso licitante. No entanto, o representante não terá poderes para praticar, 
formalmente e legalmente, todos os atos da licitação pela sua empresa”. 

 
ALTERAÇÃO: 
 

 A exigência constante do subitem 6.6.1, letra c), do Edital deverá ser atendida, apenas, 
pelo Licitante vencedor. 

 O subitem 6.6.1, letra d.1) do Edital passa a ter a seguinte redação: “A vistoria deverá 
ocorrer até 02 (dois) dias antes da data da licitação, em dia e hora previamente marcados 
pelo telefone (21) 2334-9785, com os Srs. Paulo Simões e Alfonso Teste, da PCERJ. 
Devendo ser formalizada em 02 (duas) vias de igual teor, ambas assinadas por 
representantes do licitante e da PCERJ, sendo entregue uma delas a licitante para anexar 
à documentação do certame, permanecendo a outra em poder da PCERJ para posterior 
encaminhamento à CDL do PRODERJ”. 

 O subitem 12.8 do Edital passa a ter a seguinte redação: “Decorrido o prazo de 12 (doze) 
meses da data da assinatura do Contrato, poderá o Contratado fazer jus ao reajuste do 
valor contratual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – INPC, que 
deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na 
consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, Inciso X, da Lei nº 
8.666/93 e os artigos 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001”. 

 
EXCLUSÃO:  
 

 Excluir do Edital, o subitem 6.6.1 letra b.2).  
 

 Excluir do subitem 6.6.1, letra a), do Edital, o seguinte texto – “e visada no CREA-RJ, 
conforme estabelecido pela Lei nº 5.194/66, em especial, em seu artigo 69, para empresas 
não sediadas no Estado do Rio de Janeiro ou que não mantenham registro no CREA-RJ”. 


