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

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2008 
 
 

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-
12/661662/2008 fará realizar no dia 08 de dezembro de 2008, às 15:30 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, com as modificações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883, de 08 
de junho de 1994, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, Decreto nº 3.149, de 28 
de abril de 1980, e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do 
disposto no presente Edital. 
 
1.2 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada 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 Edital 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 48 (quarenta e 
oito) horas 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 Edital 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) 2299-4428 ou através do e-mail: cdl@proderj.rj.gov.br. 
 
1.5 - Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desta Autarquia, 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 – Prestação de serviços especializados para disponibilização de Sistemas, para a Secretaria 
de Estado de Saúde e Defesa Civil – SESDEC, por doze meses, na forma e condições abaixo 
relacionadas e de acordo com o Termo de Referência – TR (Anexo II): 
 

http://www.proderj.rj.gov.br/
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2.1.1 – Fornecimento de um Sistema de Gestão Hospitalar (item 2 do TR), envolvendo a 
cessão dos fontes, entrega da documentação detalhada correspondente (visão dos usuários e de 
desenvolvimento), transferência de tecnologia com capacitação dos técnicos da SESDEC e do 
Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ, 
adaptação da aplicação às necessidades específicas da SESDEC e implantação inicial do 
aplicativo (executáveis e ambiente de desenvolvimento) nos locais definidos no subitem 2.2, do 
TR. 
 
2.1.2 – Cessão de uso de aplicativos (item 3 do TR), adaptação dos mesmos às necessidades 
específicas da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SESDEC, implantação e 
treinamento dos usuários. 
 
2.1.2.1 - Os seguintes aplicativos serão fornecidos em regime de cessão / disponibilização 
mensal, com opção de compra (subitem 3.1.6 do TR). 
 

a)  Sistema de Gestão de Compras 

b)  Sistema de Controle de Estoque 

c)  Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Recursos Humanos 

d)  Sistema de Controle Orçamentário-Financeiro 

 
2.1.3 - Suporte técnico à operação e aos ambientes de TIC, dos Sistemas descritos nos itens 2 e 
3 do TR, e ainda daqueles relacionados no subitem 4.2, do TR. 
 
3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1 - Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
FONTE: 22 
PROGRAMA DE TRABALHO (PT): 2961.10.122.0002.2010 
VALOR ESTIMADO TOTAL: R$ 24.000.000,00 
 
4 - DO TIPO DE LICITAÇÃO 
 
4.1 - A presente licitação rege-se pelo critério de TÉCNICA E PREÇO. 
 
4.2 - O valor máximo aceitável, mensal, para esta contratação será de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões). 
 
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. 
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6 - DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
6.1 - Habilitação Jurídica
 
6.1.1 - Para fins de comprovação da habilitação jurídica deverão ser apresentados, conforme o 
caso, os seguintes documentos: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
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. 
 
6.2 - Regularidade Fiscal
 
6.2.1 - 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 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 
de Imposto Sobre Serviço (ISS) de qualquer natureza. 
 
f) Certidão 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. 
 
6.3 - Qualificação Econômico-Financeira
 
6.3.1 - Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados 
os seguintes documentos: 
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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 1,00 e Índice de 
Endividamento (IE) menor do que 1,00. 
 
a.1 - ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  > ou = 1,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
a.2 - ILC = Ativo Circulante        > ou = 1,00 

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 concordatas expedidas pelos distribuidores da sede. 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 concordatas. 
 
c) Comprovação de ser dotado de capital social ou de patrimônio líquido mínimo igual ou superior 
a R$ 1.000.000,00. 
 
6.4 - Certificado Cadastral
 
6.4.1 – O Certificado de Inscrição no Registro Central de Fornecedores do Estado do Rio de 
Janeiro, mantido pela Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, poderá ser apresentado em 
substituição aos documentos previstos no artigo 27, incisos I, III e IV da Lei nº 8.666/93. 
 
6.5 - Qualificação Técnica 
 
6.5.1 - Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação. A referida aptidão será feita por atestados, fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade 
profissional competente. 
 
b) Comprovação de que implantou o Sistema, subitem 2.1.1, em 03 (três) ou mais hospitais, 
interligados em uma mesma rede de saúde. Esta comprovação se dará através de Declaração do 
Licitante, com um relato sobre o escopo de execução dos serviços e cópia do Contrato ou da (s) 
Nota (s) Fiscal (is) emitida (s). 
 
c) Comprovação de que implantou os Sistemas propostos, 2.1.2.1, em Unidades de Saúde 
Pública ou Privada, podendo essas Unidades pertencer à rede Federal, Estadual ou Municipal. 
Esta comprovação se dará através de Declaração do Licitante, com um relato sobre o escopo de 
execução dos serviços e cópia do Contrato ou da (s) Nota (s) Fiscal (is) emitida (s). 
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d) Comprovação de que os Sistemas estejam registrados como sendo de propriedade do 
Licitante, através de Declaração da Autoridade Competente e, no caso, do Sistema de Gestão 
Hospitalar registrado no INPI.  
 
e) Comprovação de que possui estrutura própria para o Suporte Técnico do objeto, no Município 
do Rio de Janeiro, com número telefônico específico e equipe dedicada. Esta comprovação se 
dará através de Declaração do Licitante. 
 
f) Comprovação de que executou o processamento do faturamento SUS em unidades hospitalares 
e de saúde ou órgão Estadual ou Municipal com Gestão Plena de Saúde. Esta comprovação se 
dará através de Declaração do Licitante, com um relato sobre o escopo de execução dos serviços 
e cópia do Contrato ou da(s) Nota (s) Fiscal (is) emitida (s). 
 
g) Comprovação de Vistoria – O Atestado de Vistoria (Anexo IV) será entregue ao licitante após 
tomar conhecimento das instalações da SESDEC, nos locais informados, onde serão implantados 
os sistemas. A vistoria deverá ocorrer até 24 horas antes da data da licitação, em dia e hora 
previamente marcados pelo telefone nº (21) 2299-9567, que será formalizado em 02 (duas) vias 
de igual teor, ambas assinadas por representante da Superintendência de Tecnologia da 
Informação - STI / SESDEC, sendo entregue uma delas ao licitante para anexar à documentação 
do certame, encaminhando a outra ao PRODERJ. 
 
g.1) A vistoria deverá ser feita por empregado qualificado, da empresa licitante. 
 
h) Os requisitos obrigatórios e eliminatórios para aceitação, de cada sistema relacionado no 
objeto, estão descritos no TR, nos subitens 2.1 – letras b) a g); 2.1.1 – letras a) a g); e 3.1.1 no 
terceiro parágrafo. 
 
6.6 - Declaração do Cumprimento do Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal
 
6.6.1 - Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo VI, 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. 
 
6.6.2 - 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 – 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: 
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I - ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PRODERJ 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2008 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 
 
II - ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
PRODERJ 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2008 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 
 
 
III - ENVELOPE “C” PROPOSTA DE PREÇOS/PROPOSTA – DETALHE 
PRODERJ 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2008 
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, 
especificados no item 6, 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, os documentos 
exigidos para a comprovação da respectiva pontuação e, ainda, o perfil e qualificação de cada 
profissional correspondente às informações do item 2.1 do referido Anexo. 
 
7.6 – Os documentos do ENVELOPE ”C” - PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo I), 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, as Planilhas Detalhadas 
(Apensos 1 e 2), subitens 1.1 e 1.3 do Anexo I acima mencionado, com os respectivos valores dos 
insumos do Sistema de Gestão Hospitalar e do homem/hora (HH) para o Suporte Especializado. 
 
7.7 - Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta ou 
quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à 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. 
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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 V), 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. 
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- 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. 
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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. 
 
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 SESDEC e 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). 
 
8.11.1 A verificação dos requisitos obrigatórios e das funcionalidades sujeitas à pontuação, de 
cada sistema relacionado no objeto será feita, via WEB, com a presença dos licitantes, em versão 
já instalada do mesmo a partir de um local na cidade do Rio de Janeiro – RJ, a ser definido pela 
SESDEC e pelo PRODERJ.  
 
8.11.2 O Licitante deverá informar o local, onde a versão de cada sistema já está instalada 
possibilitando diligência, se for o caso. 
 
8.12 - Será considerada vencedora a proposta do licitante que apresentar a maior NOTA FINAL 
(NF), de acordo com a fórmula constante do Anexo III. 
 
8.13 - No caso de empate entre as propostas de mesma NOTA FINAL, será utilizado como critério 
de desempate o sorteio público. 
 
8.14 - 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. 
 
8.15 – Julgadas as propostas, será emitida ata circunstanciada, que será rubricada pelos 
membros da CDL e pelos representantes credenciados. 
 
8.16 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 
contados da data da sua entrega. 
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8.16.1 - 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. 
 
8.17 - 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. 
 
8.18 - A critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de 
que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1 - Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Presidente, será o licitante vencedor 
convocado, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do 
Contrato (Anexo VIII).  
 
9.2 - Deixando o adjudicatário de assinar o Contrato no prazo fixado, poderá o Presidente da 
Comissão de Licitação, 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 VII) 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. 
 
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.  
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10.3 - Os seguintes prazos deverão ser previstos para os Sistemas: 
 
10.3.1 - Cessão do Sistema de Gestão Hospitalar, conforme subitem 2.3.1 do TR, em até 30 
(trinta) dias.  
 
10.3.2 - Implantação inicial do Sistema de Gestão Hospitalar, conforme subitem 2.3.2 do TR, em 
até 60 (sessenta) dias. 
 
10.3.3 - Colocação em regime operacional, do Sistema de Gestão Hospitalar, conforme subitem 
2.5.3 do TR, em até 12 (doze) meses. 
 
10.3.4 - Cessão dos aplicativos relacionados no subitem 1.1.2.1 do TR, conforme subitem 3.1.3.2 
do mesmo Termo, em até 30 (trinta) dias. 
 
10.3.5 - Implantação dos aplicativos relacionados no subitem 1.1.2.1 do TR, conforme subitem 
3.1.3.3 do mesmo Termo, em até 90 (noventa) dias. 
 
10.3.6 - Capacitação dos Técnicos do PRODERJ e da SESDEC, com transferência de tecnologia, 
em até 180 (cento e oitenta) dias. 
 
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 - 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. 
 
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. 
 
12.3.1 - A Contratada, para o subitem 4.4 do TR, emitirá após a realização de cada serviço 
solicitado a partir das SS (solicitação de serviço) emitidas pela Superintendência de Tecnologia da 
Informação – STI / SESDEC, Ordens de Serviço – OS nas quais farão referência à SS respectiva 
e a quantidade de horas efetivamente gasta de cada recurso ou do produto entregue. As OS 
deverão ser atestadas por funcionários da STI / SESDEC, os quais terão acompanhado toda a 
realização do suporte. 
 
12.3.2 - A Contratada, para o subitem 4.4 do TR, apresentará mensalmente planilha com 
demonstrativo dos controles das horas de suporte prestado. 
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12.3.3 - As planilhas mencionadas no subitem anterior serão confrontadas com as preparadas 
pelos setores da STI / SESDEC onde os serviços sejam prestados, as quais se basearão nas SS 
e OS emitidas no período, sendo então definidas as planilhas finais devidamente atestadas. 
 
12.3.4 - O pagamento do Sistema de Gestão Hospitalar terá início quando da entrega em mídia 
ótica (CD ou DVD) dos arquivos executáveis, de todos os códigos fontes do aplicativo e da 
biblioteca de componentes e ocorrerá em 12 (doze) parcelas mensais. 
 
12.3.5 – O pagamento dos Sistemas descritos no subitem 2.1.2 será mensal e terá início após a 
sua instalação.  
 
12.4 - O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período 
de adimplemento de cada parcela.  
 
12.5 - Considera-se adimplemento, o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada, por dois servidores da SESDEC e um do PRODERJ, que não o Ordenador 
de Despesas, designados para a fiscalização do Contrato. 
 
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 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. 
 
13 - 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, 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 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1 - Executar os serviços através de profissionais qualificados com as características 
especificadas para cada tipo de suporte, conforme as necessidades e na forma descrita no TR. 
 
14.2 - Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, transportes, seguros e outros 
afins, no atendimento dos objetivos em questão. 
 
14.3 - Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 
profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos da SESDEC e de 
terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente 
indenização. 
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14.4 - Prestar os serviços com pessoal adequadamente capacitado, atendendo os prazos 
indicados no item 10.3 e seus subitens.  
 
14.5 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 
 
14.6 - Garantir, por um período de 01 (um) ano o correto funcionamento da versão inicial do 
aplicativo adquirido e dos Sistemas alugados, conforme definido no TR. A correção de eventuais 
falhas, sempre que identificadas e formalizadas pela SESDEC, será executada pela 
CONTRATADA sem qualquer custo adicional. 
 
14.7 - Disponibilizar equipamentos de “ponto biométrico”, com relatórios diários, nos locais em 
que será prestado o suporte técnico especializado possibilitando um efetivo controle dos técnicos 
das diversas qualificações (subitem 4.3 do TR). 
 
14.8 - Transferir a propriedade dos aplicativos, subitem 1.1.2.1, para a SESDEC / PRODERJ caso 
haja a renovação contratual pelo período de 05 (cinco) anos, usando a prerrogativa prevista no 
artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Nesse caso deverão ser atendidas as exigências do subitem 
3.1.6, do TR. 
 
14.9 – Atender com profissionais nas qualificações técnicas explicitadas no subitem 4.3 do TR, o 
suporte técnico, tanto à operação, incluindo adequação de procedimentos e treinamento dos 
usuários, quanto às manutenções adaptativas e evolutivas dos Sistemas, definidos no item 1 do 
TR. 
 
14.10 - Considerar para efeito de faturamento, o limite de horas discriminadas no subitem 4.4 do 
TR, relativo aos serviços de suporte técnico, incluindo a operação assistida, adequação de 
procedimentos e implantação do Sistema, com o correspondente treinamento dos usuários, em 
todos os locais a serem definidos pela SESDEC (Estabelecimentos de Assistência de Saúde e 
Unidades Administrativas). 
 
14.11 - Realizar o levantamento e a adequação do ambiente de negócios para a implantação do 
Sistema de Gestão Hospitalar, antes de colocar operacional a solução proposta nos 
Estabelecimentos de Assistência de Saúde e Unidades Administrativas da SESDEC. 
 
14.12 - Disponibilizar os arquivos executáveis e das bases de dados componentes do pacote 
referente aos Sistemas do objeto, em mídia ótica (CD ou DVD), compreendendo os pacotes de 
instalação. 
 
14.13 - Disponibilizar todos os componentes do código fonte do Sistema de Gestão Hospitalar e 
das bibliotecas de componentes (sendo ou não fruto de desenvolvimento da contratada) em mídia 
ótica (CD ou DVD). 
 
14.14 - Instalar todos os componentes do código fonte e bibliotecas do Sistema de Gestão 
Hospitalar nos computadores designados pela SESDEC e PRODERJ, de forma a criar o ambiente 
de desenvolvimento.  
 
14.15 - Disponibilizar a documentação do desenvolvimento do Sistema Gestão Hospitalar 
compreendendo, pelo menos: diagramas de casos de uso, diagramas de classes, diagramas de 
seqüência, diagramas de componentes, e MER (modelo de entidades de relacionamento). 
 
14.16 - Ceder os manuais de usuário e de sistema, completamente atualizados, em mídia ótica 
(CD ou DVD) com uma cópia impressa de todos os Sistemas do objeto. 
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14.17 - Garantir, por um período de 01 (um) ano, o correto funcionamento das versões iniciais dos 
Sistemas instalados. A correção de eventuais falhas nessas versões, sempre que identificadas e 
formalizadas pela SESDEC, será executada pela CONTRATADA sem qualquer custo adicional. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
15.1 - Coordenar e monitorar as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades executados 
pela empresa Contratada, através da SESDEC e do PRODERJ. 
 
15.2 - Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela 
contratada, assim como avaliar a execução mensal das atividades em andamento, a serem 
desenvolvidas relativas aos serviços contratados, através da SESDEC e do PRODERJ. 
 
15.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, através de servidores da SESDEC e do 
PRODERJ especialmente designados, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com o mesmo. 
 
 
15.3.1 Designar formalmente, através de Portaria, Comissão de Fiscalização do Contrato 
integrada por servidores da SESDEC e do PRODERJ  
 
15.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, através da SESDEC. 
 
15.5 - Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado. 
 
16 - DAS PENALIDADES 
 
16.1 - 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. 
 
17- DOS RECURSOS 
 
17.1 - 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. 
 
17.2 - A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
17.3 - Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do licitante, ou contra 
o julgamento da proposta de preços, terão efeito suspensivo. 
 
17.4 - 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. 



 

14 
CC nº 002/08 

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 - 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. 
 
18.2 - Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 
apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos. 
 
18.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto 
no art. 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
18.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento.  
 
18.5 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
18.6 - 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. 
 
18.7 - Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos: 
 
Anexo I - Proposta de Preços (Proposta-Detalhe); 
Apenso 1 do Anexo I 
Apenso 2 do Anexo I 
Anexo II – Termo de Referência; 
Anexo III – Critérios de Técnica e Preço; 
Anexo IV – Atestado de Vistoria; 
Anexo V - Carta de Credenciamento; 
Anexo VI - Declaração de Inexistência Quanto ao Trabalho do Menor; 
Anexo VII – Declaração em Atendimento ao Decreto Estadual nº 33.925/03; e  
Anexo VIII - Minuta de Contrato. 
 
18.8 - Os anexos I, V ao VII, poderão ser reproduzidos em meio eletrônico, para o seu 
preenchimento, observando o layout e o conteúdo dos anexos. 
 
18.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, observados os princípios 
que informam a atuação da Administração Pública.  
 
18.10 - 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, 22 de outubro de 2008. 
 
 
 
 

ALEXANDRE GITAHY 
Vice-Presidente 

Ordenador de Despesas / Matrícula 293.647-4 
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