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

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através do CENTRO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ, Autarquia 
Estadual vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, com sede na Av. Nilo Peçanha nº 
175/22º andar – Centro - Rio de Janeiro - RJ, torna público que, devidamente autorizado pelo seu 
Ordenador de Despesas, Vice-Presidente, na forma do disposto no processo administrativo nº E-
12/660132/2010 fará realizar no dia 18 de janeiro de 2011, às 11:00 horas, a licitação na 
modalidade de CONCORRÊNCIA do tipo TÉCNICA E PREÇO, que se regerá pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pela 
Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, Decreto nº 3.149, de 28 de abril de 1980, pelo 
Decreto Estadual nº 42.063, de 06 de outubro de 2009, e respectivas alterações, além das demais 
disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital. 
 
1.2 - As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por 
eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diário Oficial 
do Estado e divulgadas por meio eletrônico na internet, sendo comunicadas aos adquirentes do 
Edital, via telefax, telegrama, entrega pessoal ou correio eletrônico, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 
formulação das propostas. 
 
1.3 - O instrumento convocatório e seus anexos encontram-se disponíveis no site 
www.proderj.rj.gov.br podendo, também, ser obtidos, pelas empresas interessadas, na Av. Nilo 
Peçanha nº 175/23º andar (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) – Centro - Rio de Janeiro – RJ - Cep 
20020-900, de segunda a sexta-feira nos horários de 10:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 18:00 
horas,  até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, mediante a permuta de 01 (uma) resma 
de papel A-4, a apresentação do carimbo do CNPJ, o número de telefone, fax e o endereço 
eletrônico (e-mail). 
 
1.4 - Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do 
objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por 
escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no endereço acima citado, 
de 10:00 às 18:00 horas, pelo telefax (21) 2333-0263 ou através do e-mail: cdl@proderj.rj.gov.br. 
 
1.5 - Caberá à autoridade superior do PRODERJ, responder as impugnações e pedidos de 
esclarecimentos deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização da sessão, com o 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por qualquer das formas 
previstas no item 1.2 deste Edital. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - Contratação de Serviços para Gestão da Implantação de Projetos e para Integração de 
empresas Fornecedoras de equipamentos e serviços, de acordo com o Termo de Referência – TR 
(Anexo I) e contemplando: 
 

a) A infra-estrutura tecnológica do Complexo da Cidade da Polícia situada na região 
Metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro; e 
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b) Os processos administrativos do Complexo, relacionados à Operação do mesmo. 
 

2.2 - Contratação de serviços para Definição do Modelo de Operação da Cidade da Polícia, 
contemplando atividades de Identificação, Definição, Detalhamento e Documentação dos 
Processos Administrativos, que serão implantados na Operação do Complexo. 
 
2.3 - Contratação de serviços de Acompanhamento da Operação do Complexo, contemplando 
serviços de Monitoramento e Controle sobre os processos definidos, além da disponibilização de 
Treinamento e respectivo Suporte Assistido. 
 
3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1- Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão por conta do orçamento 
de 2011. 
 
4 - DO TIPO DE LICITAÇÃO 
 
4.1 - A presente licitação rege-se pelo tipo TÉCNICA E PREÇO. 
 
4.2 - O valor máximo aceitável para esta contratação será de R$ 5.157.371,00 (cinco milhões, 
cento e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e um reais). 
 
5 - DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública 
Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
5.2 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 
mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 
 
5.3 - Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no 
artigo 9º, da Lei n. º 8.666/93. 
 
6 - DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
6.1 - DOS CADASTRADOS 

 
6.1.1 - Poderão participar da licitação os inscritos no Registro Central de Fornecedores mantido 
pela Subsecretaria de Recursos Logísticos – SUBLO da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG mediante a entrega, na data de apresentação das propostas (item 1), de cópia 
autenticada do citado registro. 
 
6.1.2 - O certificado de inscrição no Registro Central de Fornecedores do Estado do Rio de 
Janeiro, mantido pela SUBLO, poderá ser apresentado em substituição aos documentos previstos 
no artigo 27, incisos I, III e IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
6.1.3 - Os cadastrados deverão, ainda, apresentar a declaração ou certidão mencionados nos 
itens 6.7.1 e 6.7.2, além dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira e 
qualificação técnica previstos respectivamente nos itens 6.5 ( alíneas “a” e “c”) e 6.6, não exigidos 
para o cadastramento. 
 



 

 

 

 

 

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

CC nº 001/11 
3 

6.2 – DOS NÃO CADASTRADOS 
 
6.2.1 - Os licitantes não cadastrados deverão apresentar os documentos de habilitação indicados 
nos itens 6.3 a 6.8.  
 
6.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.3.1- Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o 
caso, os seguintes documentos: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física. 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.4 - DA REGULARIDADE FISCAL 
 
6.4.1- Para fins de comprovação da regularidade fiscal, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ). 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da certidão de tributos e contribuições 
federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da Dívida Ativa da União, emitida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente. 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (ICMS), mediante a apresentação da certidão 
negativa ou positiva com efeitos de negativa do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços expedida pela Secretaria de Estado de Finanças e certidão da Dívida Ativa para fins de 
licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, ainda, certidão comprobatória de que o 
licitante, pelo respectivo objeto, está isento de Inscrição Estadual. 
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de certidão negativa 
ou positiva com efeitos de negativa de Imposto Sobre Serviço (ISS) de qualquer natureza. 
 
f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débito para com o INSS (CND) e 
Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto 
ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
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6.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.5.1- Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados 
os seguintes documentos: 
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro 
contábil, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. O Balanço Patrimonial deverá apresentar Índice de Liquidez 
Geral (ILG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1. 
 
a.1) ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  > OU = 1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
a.2) ILC = ATIVO CIRCULANTE        > OU = 1 

PASSIVO CIRCULANTE 
 
a.3) Os índices contábeis serão calculados pelo licitante e confirmados pelo responsável da 
contabilidade mediante assinatura e a indicação de seu nome e do número de registro no 
Conselho Regional de Contabilidade.  
 
b) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o 
licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões 
deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, 
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir 
certidões negativas de falências e recuperação judicial ou de execução patrimonial. 
 
c) Comprovação de ser dotado de capital social ou de patrimônio líquido mínimo igual ou superior 
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
 
6.6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.6.1 - Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 
a) Declaração do licitante atestando que possui escritório no Rio de Janeiro, indicando o 
endereço e o telefone de contato. O PRODERJ se reserva o direito de vistoriar as instalações. 
 
b) Prova de registro ou inscrição da empresa junto ao CRA – Conselho Regional de Administração 
da sede do proponente, ou outra entidade profissional competente relacionada ao seu objeto 
social. 
 
c) Demonstração da capacitação técnica do licitante, para executar os trabalhos de que trata o 
Termo de Referência – Anexo I, deste Edital, por meio da apresentação de um ou mais atestados, 
emitidos por pessoa jurídica de direito público, inclusive sociedade de economia mista, ou 
privado, nacionais ou internacionais que comprove(m) a experiência da licitante nos domínios 
abaixo relacionados, observados os requisitos específicos para cada domínio: 
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Item Domínio Requisitos do Atestado 

1 Gestão de Implantação de 
Projetos e Integração de 
Fornecedores. 

Projetos abrangendo, pelo menos, 3 (três) das esferas de gestão 
abaixo: 

 Gestão de escopo; 

 Gestão de tempo; 

 Gestão de risco; 

 Gestão da qualidade; 

 Gestão dos recursos;  

 Gestão de Comunicação; 

 Gestão de mudança; 

 Gestão de documentação. 

2 Desenho de Processos. Desenho de, no mínimo, 1 (um) processo que implique a 
integração/racionalização de trabalhos, que tenham envolvido pelo 
menos 10 (dez) unidades administrativas ou operacionais, 
abrangendo 1 (um) ou mais dos quesitos abaixo: 

 Diagnóstico e análise de processos organizacionais; 

 Modelagem e desenho de processos organizacionais; 

 Planejamento da implementação de novos processos. 

3 Gestão e Acompanha-
mento da Implantação de 
Infraestrutura de TIC. 

Projetos relativos à gestão e acompanhamento da implantação de 
infraestrutura de TIC, que contemple ao menos 1 (um) dentre os 
seguintes itens: 

 Hardware; 

 Software; 

 Conectividade. 

4 Modelos operacionais / 
modelos de contratação de 
gestão de serviços gerais. 

Projetos relacionados à elaboração de modelos operacionais e/ou 
de modelos de contratação de gestão de serviços gerais, com 
definição de Acordos por Níveis de Serviço (ANS), envolvendo, no 
mínimo, 500 (quinhentas) pessoas, e que contemple ao menos 3 
(três) dentre os seguintes serviços: 

 Serviços de Manutenção Predial Civil; 

 Serviços de Manutenção Hidráulica; 

 Serviços de Manutenção Elétrica; 

 Serviços de Manutenção Eletromecânica; 

 Serviços de Ar Condicionado; 

 Serviços de Gestão de Utilidades (energia e água/esgoto); 

 Serviços de Detecção, Prevenção e Combate a Incêndio; 

 Serviços de Protocolo, Correio e Mensageira; 

 Serviços de Segurança, Vigilância, Recepção, Portaria e 
Sinalização de Ambientes; 

 Serviços de Paisagismo e Jardinagem; 

 Serviços de Limpeza Interna e Externa e de Controle Integrado 
de Praga; 

 Serviços de Gestão de Resíduos; 

 Serviços de Gestão de Estacionamentos e Controle de 
Tráfego; 

 Serviços de Atendimento aos Usuários Internos e 
Comunicação Social. 
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Item Domínio Requisitos do Atestado 

5 Gestão Estratégica de 
Suprimentos. 

Projetos de abastecimento estratégico que tenham envolvido pelo 
menos 2 (duas) ou mais famílias de compras com gastos anuais 
acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) cada uma, com 
a identificação das famílias trabalhadas. 

Para fins da licitação, entende-se por família de compras o 
agrupamento de materiais ou serviços relacionados entre si, que 
compartilhem de uma ou mais das seguintes características: 

 São fornecidos por empresas de um mesmo segmento de 
mercado. 

 O nível de agregação destes materiais e serviços permite um 
volume de compras relevante, economicamente atrativo para 
os fornecedores ou uma melhor gestão para o 
CONTRATANTE. 

 As famílias de compra estimulam a competição entre os 
fornecedores e conseqüentemente aquisições e contratações 
mais vantajosas para o CONTRATANTE. 

 
c.1) Os documentos comprobatórios de capacidade técnica deverão conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 
 

 Dados de identificação da instituição emitente (Razão social, CNPJ, endereço, telefone e 
fax), bem como do atestante (nome, cargo/função, telefone e e-mail) e data de emissão do 
atestado; 

 

 Assinatura do atestante com firma reconhecida; 
 

 Descrição do escopo dos serviços prestados pelo licitante, de forma a comprovar as 
experiências específicas nos domínios acima descritos. Esta descrição deverá conter 
dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados, bem como aferir o 
grau de sua compatibilidade, semelhança ou afinidade com o objeto licitado e com os 
domínios de qualificação técnica aqui apresentados; 

 

 Data de início e do término da prestação dos serviços, para contratos já encerrados, ou 
data prevista para conclusão, quando se tratar de contratos em andamento. 

 

c.2) Serão aceitos apenas os atestados de capacidade técnica emitidos pelos clientes receptores 
direto dos serviços prestados e que estejam de acordo com o item abaixo: 

 Projetos relacionados aos domínios de conhecimento supracitados, finalizados ou em 
andamento, com qualidade e duração mínima de 6 (seis) meses completos, salvo quando 
houver indicação diferente indicada no detalhamento dos requisitos dos atestados.  

c.3) É permitido ao licitante apresentar mais de um atestado emitido pela mesma pessoa jurídica, 
desde que cada atestado seja referente a um projeto distinto. Entende-se por projetos distintos 
aqueles que apresentarem objetos diferentes entre si, representados por instrumentos contratuais 
distintos, ainda que os atestados sejam referentes à mesma disciplina. 
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c.4) Os mesmos atestados apresentados para a fase de habilitação serão válidos para avaliação 
da Proposta Técnica, desde que atendam aos requerimentos solicitados. 
 
c.5) É permitido ao licitante apresentar um atestado de um único projeto que comprove 
experiência em mais de um domínio técnico de conhecimento. 
 
c.6) Não será aceita declaração do próprio licitante, isto é, somente serão considerados atestados 
de capacidade técnica assinados pelo cliente final receptor direto dos serviços. 
 
c.7) Os atestados internacionais de prestações de serviços executados no exterior devem ser 
consularizados, notarizados e juramentados para serem válidos para o presente processo 
licitatório. 
 
d) O licitante deverá demonstrar a sua capacitação técnico-profissional por meio da comprovação 
de possuir em seu quadro de pessoal, com vínculo de natureza permanente com a empresa, 
profissionais no seguinte quantitativo mínimo e com os perfis descritos a seguir, que atuarão 
como: 
 
Item Função Qtde. mínima 

de recursos 
Papel(is) a desempenhar no projeto 

1 Coordenador Geral e 
Técnico do Contrato. 

1 (um) 

- Responsável pela Coordenação geral do 
Contrato;  
- Assinatura de todos os relatórios e documentos 
entregues ao CONTRATANTE, responsabilizando-
se, pessoalmente, pelos ajustes de qualquer 
conteúdo não aprovado pela Comissão de 
Licitação e pela correção das falhas técnicas 
detectadas na execução do Contrato; 
- Apresentação da metodologia de projeto, quando 
solicitado, durante a vigência do Contrato. 
 

2 Profissionais de 
capacitação técnico-
profissional (Equipe de 
Projeto) 

10 (dez) 

Responsáveis pelo desenvolvimento das 
atividades dentro do escopo do projeto. 

 
d.1) Para a demonstração da capacidade técnico-profissional do licitante, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos para cada função da equipe: 
 
Item Função Documentos a serem apresentados 

1 Coordenador Geral e 
Técnico do Contrato 

- Comprovação obrigatória de experiência no domínio “Gestão de 
Implantação de Projetos e Integração de Fornecedores” por meio 
da apresentação de atestado(s) que comprovem sua experiência 
no gerenciamento de projetos, somando o mínimo de 6.000 (seis 
mil) horas, nos últimos 5 anos; 
- Certificação PMP (Project Management Professional); 
- Apresentação de currículo do profissional a ocupar tal posição na 
equipe, cuja experiência e formação profissional também serão 
avaliadas na Proposta Técnica; 
- O proponente deverá 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. 
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Item Função Documentos a serem apresentados 

2 Profissionais de 
capacitação técnico-
profissional (Equipe de 
Projeto) 

- Apresentação de currículos dos profissionais a ocuparem tais 
posições na equipe, cuja experiência e formação profissional 
também serão avaliadas na Proposta Técnica; 
- Poderão ser apresentados no máximo 15 (quinze) currículos para 
a habilitação dos técnicos-profissionais que irão compor a Equipe 
do Projeto, sendo que, quando do julgamento da proposta técnica, 
serão considerados apenas os 10 (dez) que obtiverem a maior 
experiência comprovada; 
- Pelo menos um profissional da equipe deverá apresentar 
certificação ITIL V2 ou V3; 

 
d.2) A comprovação dos vínculos de natureza permanente dos recursos acima indicados com o 
proponente far-se-á por meio da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, em se tratando 
de vínculo empregatício; ou dos documentos de constituição da empresa que comprovem ser o 
mesmo sócio ou diretor. Os recursos habilitados deverão ser os mesmos cujos currículos serão 
avaliados na Proposta Técnica. 
 
d.3) Os vínculos de natureza permanente dos recursos com o proponente serão considerados 
apenas se anterior à data de publicação deste Edital. 
 
d.4) Os currículos apresentados deverão conter o nível superior de formação dos recursos, 
preferencialmente nas áreas de Engenharia, Economia, Direito ou Administração. 
 

d.5) Para fins de contabilização de horas de experiência, considerar-se-á 1 (um) dia igual a 8 (oito) 
horas, 1 (uma) semana igual a 40 (quarenta) horas e 1 (um) mês igual a 176 (cento e setenta e 
seis) horas. 
 

d.6) No caso da Licitante apresentar um atestado de um projeto que comprove experiência em 
mais de um domínio, o atestante deverá indicar, para cada profissional contido no atestado, a 
alocação de horas que cada um despendeu por domínio, totalizando as horas totais trabalhadas 
por cada um no projeto. O somatório das horas alocadas em cada domínio deve equivaler, no 
máximo, ao total de horas do profissional no projeto. 
 

d.7) Os atestados de capacidade técnico-profissional (quando pertinentes) deverão atender aos 
requerimentos citados no item d.1) para os profissionais destacados e serem assinados por 
clientes receptores diretos dos serviços prestados pela Contratada, representantes de pessoas 
jurídicas de direito público, inclusive sociedade de economia mista, ou privado, nacionais ou 
internacionais, indicadas no currículo. Os atestados que comprovem a experiência dos 
profissionais devem conter as seguintes informações: 
 

 Nome do profissional cujo currículo seja apresentado na etapa de habilitação; 

 A qualidade dos serviços prestados pelo profissional e seus resultados para a instituição; 

 Descrição do escopo dos serviços prestados pelo licitante, de forma a comprovar as 
experiências específicas no(s) domínio(s) que forem pertinentes ao profissional,. Esta 
descrição deverá conter dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos 
realizados, bem como aferir o grau de sua compatibilidade, semelhança ou afinidade com 
o objeto licitado, com os domínios de qualificação técnica e a experiência do profissional 
atestado; 
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 O ano em que se desenvolveu a prestação do serviço e o tempo total de dedicação do 
profissional, em horas. Não será considerado o período total do projeto ou Contrato, pois 
muitas vezes os profissionais atuaram parcialmente ao longo do projeto. Assim, caso o 
atestado apresentado não contenha o tempo total de dedicação do profissional, o mesmo 
não será considerado para análise da Comissão de Licitação; 

 Dados de identificação da instituição emitente (Razão social, CNPJ, endereço, telefone e 
fax), bem como do atestante (nome, cargo/função, telefone e e-mail) e data de emissão 
do atestado; 

 Assinatura do atestante com firma reconhecida; 

 Os atestados deverão ser organizados e apresentados após cada currículo, justificando as 
experiências indicadas para cada profissional. Um mesmo atestado poderá ser utilizado 
para justificar a experiência de profissionais distintos. Neste caso, o atestado deverá ser 
replicado para tantos currículos quantos utilizarem-se de tal atestado, sendo que cada um 
deve estar em nome do profissional correspondente. 

 
6.7 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 
6.7.1 - Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo V, de que não 
possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do 
art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 
6.7.2 - Os licitantes poderão optar por apresentar a Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas 
emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item 
anterior. 
 
6.8 – DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES 
 
6.8.1 - As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
7- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DA 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DAS PROPOSTAS 
 
7.1 - No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarão os licitantes suas propostas em 3 
(três) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A”, “B” e “C”, 
constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações: 
 
I - ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PRODERJ 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 
 
II - ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
PRODERJ 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 
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III - ENVELOPE “C” PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo II) e seu Apenso 
PRODERJ 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 
 
7.2 - Os documentos dos envelopes “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, “B” - 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA e “C” - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentadas na forma 
estabelecida nos itens abaixo: 
 
7.3 - Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 
subitens 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, deverão ser apresentados no original ou em cópias reprográficas 
autenticadas, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, e rubricados 
pelo representante legal do licitante. 
 
7.4 – Pode a Comissão de Licitação pedir a expedição do original dos documentos. 
 
7.5 - No ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - deverá constar obrigatoriamente o 
Anexo III - Critérios de Técnica e Preço devidamente preenchido e assinado, junto com os 
documentos exigidos para a comprovação da respectiva pontuação. 

7.6 – Os documentos do ENVELOPE ”C” - PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo II), serão 
apresentados em 02 (duas) vias no layout e conteúdo descritivo conforme o impresso 
padronizado, em formato A-4, no modelo fornecido pela Administração ou modelo idêntico a ser 
apresentado pelo licitante, as quais deverão ser preenchidas integralmente por processo 
mecânico ou eletrônico pelo licitante e devidamente rubricadas pelo representante legal ou por 
procurador com poderes expressos para representá-lo no certame. 

7.6.1 O licitante deverá preencher e acostar nesse envelope, o Apenso do Anexo II acima 
mencionado, com os respectivos valores de todos os itens. 

7.7 - Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta ou 
quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão de Licitação - CDL. 

7.8 - As empresas participantes poderão ser representadas no ato licitatório por seu representante 
legal, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo acompanhado da 
carteira de identidade, ou por procurador munido do instrumento procuratório, outorgado pelo 
representante legal da empresa, com firma reconhecida.  Estes documentos deverão ser 
entregues fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissão de Licitação, junto com os 
envelopes “A”, “B” e “C”.  Os licitantes que não se fizerem presentes pela forma estabelecida 
neste item, ficarão impedidos de se manifestar durante os trabalhos. 

7.8.1 - Do instrumento procuratório mencionado no item acima deve constar a outorga de poderes 
para a prática de todos os atos inerentes à licitação, inclusive para desistência de recursos. 

7.8.2 - A Carta de Credenciamento (Anexo IV), a ser apresentada juntamente com a carteira de 
identidade do credenciado e documento que comprove os poderes do outorgante, substitui, para 
todos os fins, a procuração a que se refere o item 7.8, inclusive no que concerne aos poderes 
para a prática de todos os atos da licitação e renúncia ao direito de recorrer. 

7.8.3 - Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada à 
Comissão de Licitação a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao 
bom andamento das sessões públicas. 
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7.8.4 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais 
de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos. 
 
7.9 - A cotação de preços será feita em moeda nacional e deverá corresponder aos preços 
praticados pela empresa para pagamento à vista na data de realização da licitação, englobando 
todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e 
indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias 
ao cumprimento do objeto desta licitação. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 
reajustamento de preços será considerada. 
 
8 – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os 
licitantes, com os envelopes “A”, “B” e “C”, apresentados na forma anteriormente definida. Os 
licitantes se farão presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos que, para 
tanto, deverão estar munidos da carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da 
empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitação, inclusive prestar esclarecimentos,  
receber notificações e se manifestar quanto à desistência de interposição de recurso. Após a 
abertura do primeiro envelope de DOCUMENTAÇÃO, não será permitida a participação de 
qualquer retardatário. 
 
8.2 - Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça 
necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os envelopes 
“A”, “B” e “C” de todos os licitantes presentes. Em seguida serão abertos os envelopes “A” de 
todos os licitantes, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos os 
representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da 
Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para 
julgamento da habilitação. 
 
8.3 - No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os envelopes “B” e “C” 
serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente 
com os licitantes presentes devidamente credenciados. 
 
8.4 - Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada ata 
circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. Serão considerados habilitados os 
licitantes que atenderem integralmente às condições previstas no item 6 deste edital. 
 
8.5 - Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos 
envelopes “B” – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, desde que todos os licitantes renunciem 
expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso serão 
devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA e de 
PROPOSTA DE PREÇOS, fechados. 
 
8.6 - Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será 
designada data para abertura dos envelopes “B“ e “C”, observado o prazo de recurso estabelecido 
em lei. No caso de todos os licitantes estarem presentes, a intimação para a nova data dar-se-á 
na própria sessão pública, dispensada a publicação na imprensa oficial ou notificação. 
 
8.7 - Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar 
os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 
ou conhecidos após o julgamento. 
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8.8 - No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para 
recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todos os 
licitantes ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes de 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA dos licitantes habilitados. Os Critérios de Técnica e Preço (Anexo - 
III) serão pontuados e após, serão abertos os envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS, dos 
licitantes habilitados, também à vista de todos os presentes. 
 
8.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às 
disposições deste edital, aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço 
manifestamente inexeqüível. 
 
8.10 - Havendo dúvida sobre a exeqüibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão prazo 
não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) comprove(m) a viabilidade de 
seus preços, solicitando-lhe(s) a composição dos preços unitários. 
 
8.11 - Para efeito de julgamento, os Critérios de Técnica serão avaliados pela CDL, com o apoio 
de equipe técnica formada por servidores da Diretoria Executiva - DEX do PRODERJ, os quais 
analisarão o conteúdo dos mesmos, quanto aos aspectos indicados. Após a avaliação técnica 
será atribuída pontuação a cada proposta, que junto com o respectivo preço determinará a Nota 
Final (NF). 
 
8.12 - Será considerada vencedora a proposta do licitante que obtiver a maior NOTA FINAL (NF), 
de acordo com a fórmula constante do Anexo III. 

8.13 - O licitante, cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá 
apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ 26/03 
e a Resolução SER 047/2003, com alterações introduzidas pela Resolução SER Nº 121/2004, 
sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação. 

8.14 - No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado como critério de 
desempate o sorteio público. 

8.15 - Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de 
Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a 
tal situação. 

8.16 – Julgadas as propostas, será emitida ata circunstanciada, que será rubricada pelos 
membros da CDL e pelos representantes credenciados. 

8.17 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 
contados da data da sua entrega. 

8.17.1 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do PRODERJ este 
poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

8.18 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

8.19 - A critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de 
que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
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9 - DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1 - Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade superior, será o licitante 
vencedor convocado, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura 
do Contrato.  
 
9.2 - Deixando o adjudicatário de assinar o Contrato no prazo fixado, poderá o PRODERJ, sem 
prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar os licitantes 
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
9.3 - Na forma do disposto no Decreto Estadual nº 33.925 de 18.09.2003, o licitante vencedor 
deverá apresentar, como condição para a assinatura do Contratado, Declaração (Anexo VI) de 
que preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários de 
Previdência Social, reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte 
proporção: 
 

a) De cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 
b) De duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 
c) De quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); 
d) Mais de mil empregados, 5% (cinco por cento).  

 
9.3.1 - A empresa com menos de 100 (cem) empregados está isenta do cumprimento do Decreto 
supramencionado, porém deverá, também, apresentar declaração relativa a quantidade existente 
em seu quadro funcional. 
 
9.4 - Na hipótese de não atendimento do dispositivo no item anterior, poderá a Administração 
contratante proceder à convocação dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, 
como facultado o art. 84, § 2º, da Lei nº 8666/93, sem prejuízo da aplicação de penalidade a que 
se refere o art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.5 – Poderá o ordenador de despesas, a seu critério, encaminhar a declaração apresentada pelo 
licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização e 
cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência.  
 
9.6 - O licitante vencedor deverá demonstrar, mediante declaração a ser apresentada no ato da 
assinatura do Contrato de prestação de serviços, com fornecimento de mão-de-obra que procede 
à reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas portadoras de deficiência física, 
conforme determina o art. 1º do Decreto nº 36.414 de 25.10.2004. 
 
10 - DOS PRAZOS 
 
10.1 - O prazo de vigência do Contrato (Anexo VIII) será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
__/__/__, desde que posterior à data de publicação do seu extrato no Diário Oficial, valendo a 
data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada 
neste item.  
 
10.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da 
Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o 
CONTRATANTE.  
 
10.3 – Deverão ser observados os prazos de execução dos serviços constantes do TR. 
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11 - DA GARANTIA 
 
11.1 - Exigir-se-á do licitante vencedor, no momento da assinatura do contrato, uma garantia, a 
ser prestada em qualquer das modalidades de que trata o §1º do art. 56, da Lei Federal nº 
8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua 
execução satisfatória. 
 
11.2 - As garantias prestadas não poderão se vincular a novas contratações, salvo após sua 
liberação. 
 
12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1 - Os pagamentos serão efetuados, preferencialmente, através do crédito em conta corrente 
do Banco ITAÚ, cujo número e a agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a data da 
assinatura do Contrato.  
 
12.2 - No caso da Contratada estar estabelecida em localidade que não possua agência do ITAÚ, 
o pagamento poderá ser efetuado no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, cujo número e 
a agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a data da assinatura do Contrato. 
 
 
12.3 - A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento ao Protocolo do PRODERJ, 
Av. Nilo Peçanha nº 175/23º andar – Centro (entrada pela Rua da Ajuda nº 5/23º andar), 
acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativa à mão de obra 
empregada no Contrato. 
 
12.4 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 
adimplemento do objeto.  
 
12.5 - Considera-se adimplemento do objeto o cumprimento da prestação dos serviços, com a 
entrega dos Produtos relacionados no TR (Anexo I), bem como a utilização do banco de horas 
(subitens 5.10 e 5.11 do TR), devidamente atestados pelo(s) agente(s) competente(s). 
 
12.6 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da Contratada, o 
prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da 
respectiva reapresentação. 
 
12.7 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou 
fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – INPC e juros moratórios de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao 
estabelecido neste Edital serão feitos mediante desconto de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
ao mês pro rata die. 
 
12.8 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do 
orçamento a que essa proposta se referir, 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, X, da Lei n.º8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 
10.192, de 14.02.2001. 
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13 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 
 
13.1 - Executado o Contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 
8.666/93 e na cláusula sétima da Minuta de Contrato (Anexo VIII), dispensado o recebimento 
provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei 
 
13.2 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato. 
 
13.3 - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o processamento da aceitação 
provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do 
respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada. 
 
14 - DAS PENALIDADES 
 
14.1 - Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades 
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a prévia e ampla 
defesa, observadas as disposições da cláusula décima terceira da Minuta do Contrato. 
 
15- DOS RECURSOS 
 
15.1 - Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito dando 
entrada pelo Protocolo do PRODERJ, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação 
do ato ou data de lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Presidente da 
Comissão de Licitação. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
encaminhará a Comissão de Licitação o recurso à autoridade superior, que a ratificará ou não, de 
forma fundamentada. 
 
15.2 - A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
15.3 - Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do licitante, ou contra 
o julgamento da proposta de preços, terão efeito suspensivo. 
 
15.4 - A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I do art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado – Parte I, salvo 
para os casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se 
presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em 
que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados. 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei Estadual n.º 287/79 c/c o art. 
49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados 
para a prática do ato de revogação ou anulação. 
 
16.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto 
no art. 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
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16.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento.  
 
16.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
16.5 - As propostas de preços, caso não retiradas pelos licitantes no prazo de 60 (sessenta) dias, 
a contar do término do certame, poderão ser inutilizadas pela Comissão de Licitação. 
 
16.6 - Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos: 
 
Anexo I -   Termo de Referência - TR; 
Anexo II -  Proposta de Preços com seu Apenso; 
Anexo III - Critérios de Técnica e Preço; 
Anexo IV - Carta de Credenciamento; 
Anexo V -  Declaração de Inexistência Quanto ao Trabalho do Menor; 
Anexo VI - Declaração do Decreto Estadual nº 33.925/2003; 
Anexo VII - Planilha Estimativa de Preços; e 
Anexo VIII - Minuta de Contrato. 
 
16.6.1 - Os anexos II ao VI poderão ser reproduzidos em meio eletrônico, para o seu 
preenchimento, observando o layout e o conteúdo dos anexos. 
 
16.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que 
informam a atuação da Administração Pública.  
 
16.8 - Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 
apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos fatos.  
 
16.9 - O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir quaisquer 
controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes. 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2010. 

 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE GITAHY 
Vice-Presidente 
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