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1 PREÂMBULO 
 
1.1 O Município do Rio de Janeiro, por intermédio do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro, situado à Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, nesta Cidade, daqui por diante denominado 
simplesmente TCMRJ, leva ao conhecimento dos interessados que realizará, mediante Pregoeiro 
designado pela Resolução nº 861, de 06/01/2014, publicada no DORIO de 07/01/2014, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com a 
autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente, constante do processo nº 040/001.630/2014, 
objetivando a aquisição de software de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos, que 
se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Municipal nº 30.538, de 
17/03/2009, pela Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, pelas normas gerais da Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública 
do Município do Rio de Janeiro (CAF) – Lei nº 207/1980 e suas alterações, pelo seu Regulamento 
Geral (RGCAF), aprovado pelo Decreto nº 3.221/1981 e suas alterações, pela Lei Complementar 
Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no que não colidirem com as 
retromencionadas normas gerais, bem como pelas cláusulas e condições deste ato convocatório. 

 
1.2     A sessão pública do Pregão Presencial será realizada na data de 10/06/2014, às 14:30 horas, na 

sobreloja do edifício-sede do TCMRJ (sala de licitações). 
 
1.3 Os envelopes contendo a “proposta comercial” e os “documentos de habilitação” serão recebidos 

na sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 

 
1.4 Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 
 

Anexo I  Formulário padronizado de Proposta Comercial. 
Anexo II  Declaração de Compromisso e Idoneidade. 
Anexo III  Carta de Credenciamento. 
Anexo IV  Declaração de Habilitação. 
Anexo V  Declaração LC nº 123/2006. 
Anexo VI  Declarações: art. 27 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 19.381/01. 
Anexo VII  Termo de Referência. 
Anexo VIII  Minuta de Contrato. 

 
 
2 DO OBJETO E DO PRAZO 
 
2.1  O objeto do presente Pregão é a escolha da proposta mais vantajosa, representada pelo menor 

preço global, para a aquisição de software de Gestão Eletrônica de Documentos e 
Processos, incluindo o serviço de instalação/configuração, garantia/suporte, treinamento e 
desenvolvimento para o TCMRJ, de acordo com as especificações constantes no anexo VII 
(Termo de Referência) do Edital. 

 

2.2 A execução dos serviços de instalação e configuração do sistema deverá ser iniciada em até 5 
(cinco) dias e concluída em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do 
Contrato. 
 

2.3 O prazo de vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 
aceitação definitiva dos serviços de instalação e configuração do sistema, mencionados no 
subitem 2.2, podendo ser prorrogado de conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 

 
 
3 DO PREÇO 
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3.1 Estima-se o valor global do presente pregão em R$ 1.663.000,00 (hum milhão e seiscentos e 

sessenta e três mil reais). 
 
3.2 Os preços propostos serão cotados em moeda nacional e deverão corresponder aos praticados 

pela empresa, para pagamento à vista, na data da realização do pregão, englobando todas as 
despesas relativas aos serviços a serem prestados e respectivos custos diretos e indiretos, taxas, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras, bem como o custo da publicação do extrato de 
instrumento contratual e o relativo à prestação da garantia contratual, e quaisquer despesas 
extras e necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do 
objeto desta licitação.   

 
 
4 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão pela dotação orçamentária do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício de 2014, Programa de Trabalho 
21.01.0103200042.051, Natureza de Despesa 3390.39.00, do orçamento em vigor. 

 
4.1.1 As despesas referentes aos próximos exercícios correrão à conta de dotação própria a ser 

determinada no orçamento correspondente. 
 
 
5          DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
  
5.1     Poderão participar do certame as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e que 
atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos. 

 
5.2        Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresa: 

 

a) que tenha sido suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o TCMRJ, nos 
termos do inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, durante o prazo da sanção aplicada;  
 
b) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com qualquer órgão da 
Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;  
 
c) impedida de licitar ou contratar com o Município do Rio de Janeiro, nos termos do art. 7º da Lei 
nº 10.520/2002;  
 
d) estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
e) que esteja em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, fusão, cisão ou 
incorporação, bem como as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação.  

 
5.3     Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 

mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 
 
 
6 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1 Na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, os licitantes interessados deverão se 

credenciar junto ao Pregoeiro. 
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6.2 Os participantes poderão ser representados na sessão do Pregão por seu representante legal, 
desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo (Contrato Social), 
acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do instrumento de procuração, 
outorgado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida, com poderes expressos 
para o seu representante formular ofertas e lances de preços na sessão, manifestar a intenção de 
recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. 

 
6.3 A documentação referida no item 6.2 poderá ser substituída pela Carta de Credenciamento 

(anexo III), a qual deverá ser apresentada juntamente com a carteira de identidade do 
credenciado e documento que comprove a representação legal do outorgante. 

 
6.4 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao 

Pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom 
andamento das sessões públicas. 

 
6.5 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos 

documentos mencionados nos itens 6.2 e 6.3. A ausência desta documentação implicará, de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como 
na perda do direito de interpor eventual recurso das decisões do Pregoeiro, ficando o licitante 
impedido de se manifestar durante os trabalhos. 

 
6.6 O proponente deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação (anexo IV). 
 
6.7 O proponente deverá apresentar declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (LC 

nº 123/06 – anexo V), se estiver enquadrado como tal.  
 
6.8 Cada credenciado somente poderá representar um licitante. 
 
6.9 Os documentos mencionados nos itens 6.2 ou 6.3, 6.6 e 6.7 deverão ser entregues ao Pregoeiro 

fora de qualquer envelope. 
 
 
7 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 Declarados encerrados os procedimentos de credenciamento, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. A proposta comercial deverá ser 
apresentada em envelope opaco, lacrado, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes 
indicações: 

 

ENVELOPE 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

PREGÃO/TCMRJ Nº 013/2014 
(Nome e endereço completo do Licitante) 

 

 

7.1.1 A proposta de preços será apresentada por todos os participantes no impresso fornecido pelo 
TCMRJ (Proposta Comercial – anexo I), em 01 (uma) via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou 
entrelinhas em suas partes essenciais, preenchida conforme instruções contidas no seu verso. 

 
7.1.2 As licitantes interessadas deverão apresentar cotação para os todos os itens objeto deste 

pregão, sob pena de desclassificação da proposta, pois a licitação é do tipo menor preço global. 
 
7.1.3 A proposta será válida por 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação. 
 
7.1.4 A licitante proponente será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, 

sujeitando-se às penalidades legais, caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro em 
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erro de julgamento. 
 
7.2 Os participantes deverão apresentar a seguinte documentação, dentro de um envelope opaco, 

fechado, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes indicações: 
 

 

ENVELOPE 2 – “DOCUMENTAÇÃO” 
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

PREGÃO/TCMRJ Nº 013/2014 
(Nome e endereço completo do Licitante) 

 
7.2.1 Habilitação Jurídica: 

 

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 civis, 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. 

 
7.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

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 perante a Fazenda Nacional e Municipal do domicílio ou sede do licitante 
com a apresentação das seguintes certidões: 
 
c.1) a prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita através da Certidão Negativa de 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza para fins de Licitação; 
 
c.2) a prova de regularidade para com a Fazenda Federal será feita através da apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa ou de Certidões Negativas fornecidas pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal; 
 
d) Certidão Negativa de Débito para com o INSS (CND), demonstrando situação regular quanto 
ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do prazo de validade; 
 
e) Certificado de Regularidade de Situação relativa ao FGTS, demonstrando situação regular 
quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do prazo de validade; 
 
f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho com a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 

7.2.3 Prova de qualificação técnica: apresentação de atestado(s) de capacidade técnica operacional, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que presta ou prestou 
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serviço pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação.  

 
7.2.4    A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá na: 

 
a) apresentação de Certidão negativa de recuperação judicial/extrajudicial ou falência, 
expedida pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as licitantes sediadas na Cidade do Rio de 
Janeiro, a prova será feita mediante apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de 
Registro de Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas. As licitantes sediadas em 
outros municípios, ou em outros Estados da Federação deverão apresentar junto às certidões 
exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de 
Registros que controlam a distribuição de falências e regimes de recuperação de judicial ou 
extrajudicial; 
 
b) apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;  
 
b.1) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 
 
c) comprovação da situação financeira da licitante, que será avaliada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo:  

 
                        LG =     Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo     
                                    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

                           
                              SG =                               Ativo Total         
                                                  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
                         LC =          Ativo Circulante         
                                          Passivo Circulante 

 

c.1) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um), em qualquer um dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação, na forma dos §§2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93, como exigência para sua 
habilitação. 
 

7.2.5   O anexo II deverá ser preenchido tanto pelos licitantes que retirarem o Edital pela Internet quanto  
pelos que o retirarem junto ao Serviço de Preparo de Licitações. 
 

7.2.6   Declarações emitidas pelo próprio licitante, conforme inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93 e 
Decreto Municipal nº 19.381, de 1º de janeiro de 2001 (anexo VI). 

 
7.2.7 O Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor/Prestador de Serviços da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro – SMA ou o Cadastro de Fornecedores do Sistema Integrado de Gestão de 
Aquisições – SIGA, mantido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do 
Rio de Janeiro – SEPLAG, ou o cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, do Governo Federal, poderá ser apresentado em substituição aos 
documentos listados nos itens 7.2.1, 7.2.2 alínea "a" e 7.2.2 alínea "b".   

 
7.2.8  O Pregoeiro procederá à conferência de todos os documentos que ensejem sua verificação na 
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 Internet e, quando ausente no Envelope 2 – “Documentação”, imprimirá os que se 
 encontrarem disponíveis. 

 
7.2.9 A empresa credenciada junto ao SICAF plenamente válido no dia da sessão pública do pregão e 
 possuir Declaração, emitida por meio do SIASG/SICAF, poderá apresentá-la dentro do 
 Envelope 2 – “Documentação”, em substituição aos documentos referentes à Regularidade 
 Municipal: Fazenda Municipal; Regularidade Fiscal Federal: Fazenda Federal, INSS, FGTS, 
 relacionados no item 7.2.2 alíneas "c.1", "c.2", "d" e "e"; e item 7.2.4 alínea "c". Caberá à empresa 
             o cumprimento das demais exigências constantes do item 7.2.2. 
 
7.2.10 Os documentos de habilitação, com exceção para aqueles cuja verificação de autenticidade pode 

ser feita em consulta através da Internet, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, no original 
ou em cópia reprográfica autenticada por tabelião de notas, ou ainda, cópia simples 
acompanhada dos respectivos originais, de modo a permitir a autenticação pelo Servidor deste 
Tribunal na forma do Decreto Municipal nº 2.477, de 25.01.80, bem como do art. 32, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 

 
7.2.11 Na hipótese das certidões exigidas neste Edital, em qualquer das fases da licitação, não  

consignarem prazo de validade declarado no próprio documento, tampouco de não constar 
previsão em legislação específica relacionada com o citado prazo de validade, deverão os 
referidos documentos terem sido emitidos no máximo há 180 (cento e oitenta) dias, contados até 
a data de sua apresentação. 

 

7.2.12  A apresentação do original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo/Contrato Social na etapa de 
credenciamento (item 6.2) dispensa a inclusão do mesmo no Envelope 2 – “Documentação” 
(item 7.2.1). 

 
 
8 DA ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 6, o Pregoeiro 

procederá a abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com a consequente 
divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 
 

8.1.1   A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação (subitem 8.17). 

 

8.2 Serão classificados pelo Pregoeiro o autor da proposta de menor preço e todos os demais 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento) à de menor preço. 

 
8.3 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, o Pregoeiro 

proclamará a classificação preliminar dos licitantes com as três melhores propostas, já incluída a 
do licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita. 

 
8.4 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
8.5 Aos licitantes classificados serão dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta 
classificada de maior preço. 

 
8.6 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, na forma dos itens 8.2, 8.3 ou 

8.4, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de maior preço, 
seguido dos demais, em ordem decrescente de valor. 
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8.7 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase de formulação de 
lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão. 

 
8.8 Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 
 
8.9 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer valores mínimos, em relação ao menor preço, 

para os lances verbais subsequentes a serem ofertados pelos licitantes. 
 
8.10 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido em 

primeiro lugar. 
 
8.11 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante 
para efeito de ordenação das propostas. 

 

8.12 A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no item 11 do 
Edital. 
 

8.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 
classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 

8.14     No caso de participação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte e as propostas por elas 
apresentadas forem até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou 
valor negociado, será assegurada à mesma a preferência de contratação, respeitando o seguinte: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta de 
preço, inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, sob pena de preclusão, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão, desde que tenha atendido 
as exigências de habilitação; 
 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 
d) na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta condição, o objeto será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda as exigências de 
habilitação; 
 
e) o critério de desempate disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.15 Caso não se realize lance verbal, será verificado pelo Pregoeiro a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.16 Para as empresas com enquadramento na categoria microempresa ou empresa de pequeno porte, 

a comprovação da regularidade fiscal somente será realizada para efeito da assinatura do termo 
do contrato (ou outro instrumento hábil), observados os seguintes procedimentos: 

  
a) apresentação de toda documentação exigida no item 7.2.2 deste Edital, após declarada 
vencedora na etapa de lances, mesmo que a documentação apresente alguma restrição; 
b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 
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declarada vencedora da etapa de lances, para a regularização, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas; 
 
c) a não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” deste subitem implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultado a este TCMRJ convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação e 
obedecidos os critérios de habilitação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
8.17    Encerrada a etapa de lances, ou ainda, após a aplicação do item 8.14, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à especificação do objeto e 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação. Em seguida, a 
licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostra da 
solução que oferece para atender ao objeto licitado, em prazos e condições estabelecidas 
no Termo de Referência (anexo VII).  

 
8.18   Apresentada a amostra da solução pela empresa classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

aguardará a análise pelo setor responsável do TCMRJ. 
 
8.19    Não aprovada a amostra da solução, ou, ainda, não sendo a mesma apresentada, a proposta da 

proponente será desclassificada, e o Pregoeiro analisará as propostas subsequentes. 
 
8.20      Aprovada a amostra, o Pregoeiro verificará, em sessão pública, a habilitação do licitante, conforme 

disposições do Edital. 
 
8.21    Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, o Pregoeiro declarará o 

licitante vencedor. 
 
8.22 A Proposta Comercial (anexo I) da licitante vencedora deverão ser ajustadas, oportunamente, ao 

valor da redução alcançada na fase de lances verbais. 
 
8.23 Os lances e o julgamento das propostas serão feitos pelo valor global dos serviços (item 3.1 do 

Edital), englobando todos os seus itens, ficando estabelecido que os preços dos itens não poderão 
ser superiores aos valores estimados constantes do subitem 9.3 do anexo VII (Termo de 
Referência). 

 
8.24    Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a 
aceitabilidade da proposta, a aprovação da amostra e o atendimento das exigências de 
habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste Edital. 

 
8.25 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido melhor 

preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e ser formalizada em ata. 
 
8.26 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, 

ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio, bem como pelos 
licitantes presentes. 

 
 
9 DOS RECURSOS 
 
9.1 Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das 
suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, com poderes 
específicos para tal. Os licitantes poderão apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) 
dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no mesmo 
prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
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imediata dos autos. 
 

9.2 A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a análise do recurso 
apenas pela síntese das razões orais. 

 
9.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo Pregoeiro, ao vencedor. 
 
9.4 O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.5 Os recursos serão dirigidos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o 
Pregoeiro o recurso ao Presidente do TCMRJ, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 

 
 
10 DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, a empresa vencedora será convocada, para, em prazo estipulado 
pelo Tribunal, assinar o termo de Contrato e retirar a respectiva Nota de Empenho. 

 
10.2 Antes de celebrar o ajuste, o Adjudicatário prestará garantia equivalente a 2% (dois por cento) 

sobre o valor do contrato, na forma do art. 457, II, do RGCAF (Decreto nº 3.221/81). Caso a 
modalidade escolhida seja fiança bancária, deverá ser adotado o modelo previsto no Decreto nº 
26.244, de 07 de março de 2006. 

 
10.3 Deixando o adjudicatário de assinar o Termo de Contrato e retirar a Nota de Empenho no prazo 

fixado, poderá o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, 
examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor. 

 
 
11 DAS SANÇÕES 
 
11.1 Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo Tribunal, serão aplicadas à 

Contratada, total ou parcialmente inadimplente, as sanções legais previstas nos arts. 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações, garantida prévia e ampla defesa, a saber: 
a) advertência; 
 
b) multa de 1% (um por cento), por dia útil de atraso, no caso de atraso injustificado na execução 
do Contrato, calculado sobre o valor da obrigação não prestada, na forma do art. 592, do RGCAF, 
até o limite máximo de 30 (trinta) dias; 

 
c) multa administrativa na forma do art. 593, do RGCAF, graduável conforme a gravidade da 
infração, não excedendo em seu total o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato 
cumulável com as demais sanções; 

 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 
 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

11.1.1  A multa descrita na alínea “b” do item 11.1 somente será aplicada quando não for o caso de se 
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adotar a multa específica prevista no subitem 5.3 do Termo de Referência (anexo VII).   
 
11.2 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
 
12 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
12.1 O software e demais documentações técnicas deverão ser entregues a Assessoria de Informática 

- ASI do TCMRJ, localizado na Rua Santa Luzia, nº 732 – 12° andar - Centro – Rio de Janeiro. 
 
12.2 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com os termos do 

Edital (art. 76, da Lei nº 8.666/93). 
 
12.4 O mero ato de recebimento do objeto não implica na sua aceitação definitiva, e não excluirá a 

responsabilidade da licitante no que concerne à qualidade do material a ser entregue. 
 
12.3 O Adjudicatário ficará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificados vícios, defeitos ou incorreções. 
 
 
13 FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
13.1 Os pagamentos serão efetuados à Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data 

da apresentação do documento de cobrança, atestado por dois servidores do setor competente 
deste Tribunal, após a regular liquidação da despesa, na forma da legislação vigente. 

 
13.2 Quaisquer erros no preenchimento do documento de cobrança, escusáveis ou não, implicarão na 

postergação do prazo do seu pagamento para até 30 (trinta) dias contados do dia seguinte à data 
de sua reapresentação, corrigido e atestado pelo órgão competente deste Tribunal. 

 
 
14 DAS INFORMAÇÕES 
 
14.1 O Pregoeiro prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, 

estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 17:00 horas, na sede 
do Tribunal, na Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro, Rio de Janeiro por meio de: telefones (21) 3824-
3609/21_3824-3619/21_3824-3658; email’s dsoliveira@rio.rj.gov.br / tcmrj_dma@rio.rj.gov.br. 

 
14.2 Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão 

respondidos, com cópia para todos os interessados, até 48 (quarenta e oito) horas da data 
indicada no item 1.2 deste ato convocatório. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro 
à luz da legislação aplicável. 

 
14.3 O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que suscite o Edital, desde que arguidas por escrito, até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da data fixada para a realização do Pregão. 
 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 O Tribunal de Contas poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25 % (vinte e cinco 

por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no 
inciso I e § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
15.2 A presente licitação poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse público, bem como 

anulada, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a indenização por estes fatos (art. 49 da Lei 
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nº 8.666/93), sendo-lhes, todavia, assegurado o direito de defesa antes do ato de revogação ou 
anulação. 

 
15.3 O TCMRJ poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das 
sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 

 
15.4 As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e entregues na sede 

do Tribunal de Contas, na Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, nesta Cidade, junto ao Serviço de 
Protocolo da Divisão de Comunicação – DCO, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para o recebimento das propostas. 

 
15.5 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do Município 

do Rio de Janeiro. 
 
15.6 Os anexos I (Proposta Comercial), II (Declaração de Compromisso e Idoneidade), III (Carta de 

Credenciamento), IV (Declaração de Habilitação), V (Declaração LC nº 123/06), VI (Declarações: 

art. 27 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 19.381/01), VII (Termo de Referência) e VIII (Minuta de 
Contrato) são partes integrantes e complementares do presente Edital, independente de 
transcrição. 

 
15.7 O foro do contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
 
15.8 Este Edital, incluindo seus anexos, contém 51 (cinquenta e uma) folhas, todas rubricadas. 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2014. 
 
 
 

DALMIR J. S. OLIVEIRA 
Pregoeiro 

Matr. 40/901.474 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 
 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
A empresa ______________________________________________________, CNPJ 
nº____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 
declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 
013/2014, que: 
 

• os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade 
dos serviços a serem executados; 

 

• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

 

• inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 

Observação: 
 

 

Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e colocada dentro do Envelope 

2 – “Documentação”. 
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ANEXO III 
 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 

Rio de Janeiro,        de                           de  2014. 
 

 
Prezados Senhores, 

 
 

Pelo presente instrumento fica credenciado(a) o(a) Senhor(a) 
____________________________________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________, expedida em ____/____/____ para 
representar a empresa _________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ______________________, em licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº TCMRJ 013/2014 a ser realizada em 10 de junho de 2014 às 14:30 
horas, neste Tribunal, com poderes para específicos para tomar qualquer decisão  
concernente a todas as fases deste Pregão, podendo assinar atas e propostas de 
preços, ofertar lances verbais, prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor 
recursos e manifestar-se quanto a sua renúncia ou desistência, bem como praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 
 
              Atenciosamente,  

 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Este credenciamento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa, com firma reconhecida. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
 
A empresa ____________________________________________________, CNPJ 
nº ____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo 
assinado, declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº 
TCMRJ 013/2014, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação 
exigidos nesta licitação. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO V 
  

 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
A empresa____________________________________________________, inscrita 
no CNPJ nº____________________, declara a este Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 
013/2014, que cumpre plenamente os requisitos para classificar-se como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das 
responsabilidades administrativa, civil e criminal. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO VI 
 
 
 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 

 
A empresa ____________________________________________________________, CNPJ 
nº ____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 
declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 013/2014, 
que: 

 
• não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, conforme dispõe o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/93, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27/10/99. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ); 

 
             OBS: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

• não existe em seus quadros sócio e/ou funcionário que tenha ocupado cargo dos 1º e/ou 
2º escalões da Administração Pública Municipal nos últimos 12 (doze) meses, conforme 
dispõe o Decreto Municipal “N” n.º 19.381, de 01/01/2001. 

 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observação: 
 

 

Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e colocada dentro do Envelope 2 
– “Documentação”. 
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1 – OBJETO 
 

Aquisição de Software de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos para o Tribunal de Contas 

do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, conforme especificações técnicas, requisitos e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência, que compreende:  

a) fornecimento de Licença de uso perpétuo da solução com permissão para utilização 

simultânea sem limite de usuários, por meio de software que deverá satisfazer todos os 

requisitos especificados no ANEXO B; 

b) serviço de instalação e configuração do sistema e implantação de 3 (três) processos de 

negócio distintos; 

c) garantia e suporte técnico por 24 (vinte e quatro) meses; 

d)  serviços de desenvolvimento do software para customização, utilizando-se para aferição a 

métrica Ponto de Função; 

e) realização de 1 (um) treinamento técnico e 3 (três) treinamentos para os usuários finais. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 
 

A Gestão Eletrônica de Documentos e Processos é uma tecnologia que provê um meio de facilmente 

gerar, controlar, tramitar, armazenar, compartilhar e recuperar informações existentes em documentos 

e processos. Os sistemas Gestão Eletrônica de Documentos e Processos permitem aos usuários 

acessar os documentos/processos de forma ágil e segura. Documentos formam a grande massa de 

conhecimentos de uma instituição e a gestão eletrônica dos documentos e processos permite 

preservar esse patrimônio e organizá-lo eletronicamente, para assegurar a informação necessária, na 

hora exata e para a pessoa correta.   

O TCMRJ produz um enorme volume de informações e conteúdos documentais, sendo assim a 

tramitação eletrônica desses documentos e processos possibilitaria aumentar a produtividade e 

eficiência dos trabalhos efetuados pelo TCMRJ, revertendo-se assim, em melhoria nos serviços 

prestados à população. 

 
3 – FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO  
  

3.1 – Fornecimento de solução de software para implementar o gerenciamento eletrônico de 

documentos e processos eletrônicos, incluindo o código-fonte, executáveis, todos os arquivos 
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necessários para a instalação, manuais de instalação e configuração, scripts de compilação e 

instalação, documentação de arquitetura, análise, modelagem de dados e manual de usuário 

atualizado.  

3.2 – O software e demais documentações técnicas deverão ser entregues em um prazo máximo de 

05 (cinco) dias, contados da data de assinatura do Contrato. 

3.2.1 – Local de Entrega: Rua Santa Luzia, 732 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - a/c Assessoria de 

Informática – ASI do TCMRJ. 

3.3 – Os softwares deverão ser entregues com documentação técnica em mídia CD-ROM ou DVD-

ROM. 

 
4 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 3 
(TRÊS) PROCESSOS DE NEGÓCIO 
 

4.1 – Os serviços de instalação e configuração do sistema deverão ser iniciados em até 05 (cinco) 

dias e concluídos em, no máximo, 30 (trinta) dias.  

4.1.1 – Os prazos mencionados acima terão início a partir da data de assinatura do Contrato. 

4.1.2 –  Não haverá dilatação do prazo para conclusão dos serviços de instalação e configuração, 

exceto por imprevisto ou força maior, devidamente identificado, acordado entre as partes e autorizado 

pelo TCMRJ. 

4.2 – Todos os serviços deverão ser prestados em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 

08h00 às 18h00 horas. 

4.3 – A execução dos serviços de instalação e configuração deverá ser planejada de forma a 

minimizar impacto no ambiente de produção do TCMRJ. 

4.4 – Toda intervenção no ambiente computacional que possa prejudicar as atividades diárias deverá 

ser previamente negociada com a Assessoria de Informática do TCMRJ e ser realizada fora do horário 

comercial, sem ônus adicional. 

 
5 – GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO 
 

5.1 – Da Garantia: 
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5.1.1 – A empresa licitante vencedora deverá garantir o objeto ora licitado pelo período de 24 (vinte e 

quatro) meses, contados após o recebimento definitivo dos serviços de instalação e configuração. 

5.2 – Do Suporte Técnico: 

5.2.2 – O suporte técnico deverá estar disponível de segunda-feira a sexta-feira, no horário comercial 

(8h às 18h). 

5.2.1 – A abertura de chamados de Suporte Técnico poderá ocorrer por meio de ligações telefônicas 

ou mediante sistema de registro de chamados via Internet. 

5.2.3 – A Contratada deverá manter cadastro das pessoas indicadas pelo TCMRJ que poderão efetuar 

abertura de chamados e autorizar o fechamento dos mesmos. Cada pessoa cadastrada no Sistema 

deverá receber identificação e senha que permitam acesso seguro ao mesmo, de maneira a evitar que 

pessoas não autorizadas possam acionar o serviço. 

5.2.4 – Para cada chamado aberto deverá ser gerado um protocolo que permita ao TCMRJ 

acompanhar o prazo para seu atendimento. 

5.3 – Dos Prazos para Resposta aos Chamados Técnicos: 

5.3.1 – Os chamados por parada parcial do sistema deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas 

após a abertura, devendo a Contratada concentrar esforços no sentido de aplicar as soluções 

necessárias em até 1 (um) dia útil, contado a partir da abertura do chamado. 

5.3.2 – Os chamados por parada total deverão ser atendidos imediatamente após a abertura, devendo 

a Contratada empreender esforço concentrado para aplicar as soluções necessárias em até 04 

(quatro) horas, contados a partir da abertura do chamado. 

5.3.3 – Os demais chamados deverão ser atendidos em até 1 (um) dia útil após a abertura, devendo a 

Contratada empreender esforço concentrado para aplicar as soluções necessárias em até 02 (dois) 

dias úteis, contados a partir da abertura do chamado. 

5.4 – No caso de descumprimento dos prazos previstos no subitem 5.3 serão aplicadas as seguintes 

penalidades, calculadas sobre o valor mensal do suporte: 

Infração Multa 

Descumprimentos dos prazos previstos no subitem 5.3.3 0,5% por dia, para cada chamado 

Descumprimentos dos prazos previstos no subitem 5.3.1 1% por dia 

Descumprimentos dos prazos previstos no subitem 5.3.2 0,3% por hora 
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6 – SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA 
CUSTOMIZAÇÃO 
 

6.1 – O serviço de customização do software será estimado, medido e remunerado utilizando-se como 

unidade de medida a métrica pontos de função, conforme definido na versão 4.3 do Manual de 

Práticas de Contagem fornecido pelo IFPUG (www.ifpug.org) e no Roteiro de Métricas do SISP versão 

2.0 (http://sisp.gov.br/ct-gcie/download/file/Roteiro_de_Metricas_de_Software_do_SISP_-_v2.0.pdf). 

6.2 – Estima-se que serão utilizados cerca de 1.000 pontos de função para realização das 

customizações no sistema. 

6.2.1 – A quantidade citada acima é uma estimativa. Serão efetuados pagamentos apenas para os 

serviços efetivamente prestados, não estando o TCMRJ obrigado a utilizar a quantidade total de 

pontos de função previstos no Contrato.  

6.3 – O serviço de customização será utilizado apenas para manutenções evolutivas. As manutenções 

corretivas serão solicitas através do suporte técnico e não serão remuneradas na garantia do produto. 

6.3.1 – No caso de ficar comprovado que o erro no sistema ocorreu por alterações no código fonte 

realizadas pelo TCMRJ, a manutenção será remunerada utilizando-se os critérios previstos no item 6. 

6.4 – Será exigida a entrega dos seguintes artefatos: 

Fase Produtos 

Engenharia de requisitos 
• Documento de Caso de Uso detalhando Requisitos Funcionais 
• Documento de Requisitos Não Funcionais 
• Protótipo de Interface (*) 

Design / Arquitetura 

• Diagrama de classes 
• Modelo de dados 
• Diagrama de atividades (*) 
• Diagrama de sequência (*) 
• Demais artefatos necessários para o entendimento da solução 

proposta (*) 

Construção e testes 

• Código fonte 
• Scripts DDL e DML 
• Plano de testes 
• Roteiro para implantação 

Homologação ------- 

Implantação 
• Manual do Usuário 
• Contagem detalhada de pontos de função da solução 

implantada 
 

(*) A critério da Contratante a entrega do produto poderá ser dispensada. 
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6.5 – A execução dos serviços ocorrerá da seguinte forma: 

6.5.1 – Primeiramente o TCMRJ encaminhará à Contratada uma breve descrição do serviço a ser 

realizado e solicitará uma proposta sem custos adicionais. 

6.5.2 – Caberá à Contratada buscar novas informações e entender o serviço a ser realizado, de modo 

que seja possível elaborar uma proposta com o escopo detalhado do serviço, a estimativa de pontos 

de função e o cronograma de entrega de cada fase. 

6.5.3 – O TCMRJ poderá aceitar ou não a proposta apresentada pela Contratada. Caso seja aceita, 

será elaborada uma Ordem de Serviço da qual a proposta será parte integrante. 

6.6 – Níveis Mínimos de Serviço 

Para o serviço de customização do sistema serão exigidos os seguintes níveis de desempenho e 

qualidade: 

Impacto por não Cumprimento  

Indicador  Incide Sobre Nível Mínimo 
de Serviço 

Fórmula para 
determinação do 
impacto por não 

cumprimento do NMS   
Nível Faixa Impacto 

Tempestividade 
da entrega de 

artefatos 

Valor da 
Fase, ou da 

OS, se 
entrega única 

Conforme 
cronograma 

aprovado para 
a OS 

Dias úteis de atraso em 
relação ao previsto 

para o artefato 
1 Não Aplicável 

0,1% por dia de 
atraso (para cada 

artefato) 

1 2 rejeites  0,5% 
Qualidade dos 

artefatos 

Valor da 
Fase, ou da 

OS, se 
entrega única 

No máximo 1 
rejeite por 
artefato 

Número de rejeites do 
artefato 2 A partir do 3º 

rejeite 
1% para cada rejeite 

a partir do 3º 

Qualidade geral 
dos serviços da 

OS  

Valor da 
Fase, ou da 

OS, se 
entrega única 

No máximo 
50% de 

artefatos da 
Fase ou da OS  

se entrega 
única com 

algum rejeite 

Número artefatos na 
OS ou na Fase com 

algum rejeite 
1 Não Aplicável 

2% para cada 
artefato com rejeite 
além de 50% dos 

artefatos da OS ou 
release 

Qualidade do 
Produto Final  

Valor da 
Fase, ou da 

OS, se 
entrega única  

 

No máximo 2 
defeitos em 

homologação a 
cada 10 PF 
entregues 

 
1   

 
 

7 – TREINAMENTO 
 

7.1 – Deverá ser fornecido 1 (um) treinamento técnico para até 16 (dezesseis) participantes, com 

conteúdo prático e programa abrangendo toda a instalação, configuração e utilização da solução, 

incluindo a estrutura de dados, seu modelo e dicionário, toda infraestrutura de execução sistêmica, 

principais classes e demais aspectos técnicos relevantes. Mínimo de 40 horas/aula. 
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7.2 – Deverá ser fornecido 3 (três) treinamentos para usuário final com até 16 (dezesseis) 

participantes por turma, que atuarão como multiplicadores, com conteúdo prático e programa 

abrangendo características gerais da solução. Mínimo de 40 horas/aula. 

7.3 – Os treinamentos serão realizados na sede do TCMRJ. Os equipamentos, incluindo salas, 

projetores, estações de trabalho, servidor, rede local e acessos à Internet serão fornecidos pela 

Contratante. 

7.4 – A Contratada deverá fornecer, no mínimo, as apostilas para uso no curso.  

7.5 – As datas dos treinamentos serão definidas pelo TCMRJ após a instalação e configuração do 

sistema. 

7.6 – Após cada treinamento, os participantes deverão responder a um questionário de avaliação do 

curso ministrado. Caso o treinamento seja considerado insatisfatório por mais de 50% dos 

participantes, um novo treinamento deverá ser ministrado pela Contratada, sem ônus para a 

Contratante, após revisão do conteúdo ministrado. 

 
8 – DIREITOS DE PROPRIEDADE 
 

8.1 – Os direitos de propriedade intelectual do sistema são da Contratada. O TCMRJ se compromete 

a não delegar a outra empresa manutenções no sistema, desde que a Contratada atenda aos critérios 

de desempenho e qualidade exigidos, bem como pratique preços comprovadamente dentro dos 

padrões de mercado. 

8.2 – Os produtos derivados do serviço de customização de software (item 6) são de propriedade 

exclusiva do TCMRJ. 

 
9 – PROPOSTA DE PREÇO 
 

9.1 – Os preços propostos deverão considerar todos os custos diretos e indiretos, seja qual for seu 

título ou natureza, englobando despesas administrativas, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, bem como por todos os custos relativos à publicação do Extrato de 

Instrumento Contratual e os relativos à prestação da Garantia Contratual, e quaisquer despesas 

extras e necessárias, não especificadas neste Termo de Referência, mas julgadas essenciais ao 

cumprimento do objeto desta licitação.   

9.2 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 
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9.3 – Quadro demonstrativo: descrição, quantitativo e valor estimado.  

 

9.4 – Os proponentes deverão apresentar cotação para todos os itens, sob pena de desclassificação 

da proposta, pois o certame é do tipo menor preço global. 

 
10 – PAGAMENTO 
 

10.1 – O valor total referente ao Licenciamento de Uso de Software será pago após a instalação e 

configuração do sistema 

10.2 – O valor total referente aos Serviços de Instalação e Configuração do Sistema e Implantação de 

3 (três) processos de negócio será pago após a finalização da implantação dos 3 (três) processos de 

negócio.  

10.3 – O valor referente a cada treinamento será pago após sua realização, ou conjuntamente, caso 

sejam realizados em datas próximas. 

10.4 – O Suporte Técnico será pago mensalmente. 

10.5 – O serviço de desenvolvimento será pago após o aceite de cada fase, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

Valor Estimado 
Item Descrição Unid. Quant. V. Unit 

(R$) 
Subtotal 

(R$) 

01 
Licença de Uso Perpétuo Irrestrito de 
Software (sem limite de usuários 
simultâneos). 

serviço 1 950.000,00 950.000,00 

02 
Serviços de instalação e configuração do 
sistema e implantação de 3 (três) processos 
de negócio. 

serviço 1 25.000,00 25.000,00 

03 Treinamento técnico. serviço 1 15.000,00 15.000,00 

04 Treinamento para usuário final. serviço 3 15.000,00 45.000,00 

05 Garantia e Suporte Técnico. mês 24 4.500,00 108.000,00 

06 Serviços de desenvolvimento do software 
para customização. 

pontos 
de 

função 
1.000 520,00 520.000,00 

VALOR ESTIMADO OFICIAL (GLOBAL) R$ 1.663.000,00 
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Fases do processo de 
desenvolvimento de software 

Percentual do valor 
previsto na OS 

Engenharia de requisitos 25% 
Design / Arquitetura 10% 
Construção e testes 65% 
Homologação ------ 
Implantação ------ 

 

Observação: a homologação e a implantação serão executadas pelo TCMRJ.  

10.5.1 – Os valores pagos nas fases de engenharia de requisitos e Design/Arquitetura terão como 

base a estimativa de pontos de função presente na Ordem de Serviço. 

10.5.2 – Ao final da fase de implantação será realizada a contagem final de pontos de função, que 

servirá como base para realização do pagamento da fase de construção e teste, bem como para os 

ajustes nos pagamentos realizados nas fases anteriores. 

10.6 – Todos os pagamentos estão vinculados ao atendimento dos critérios de desempenho e 

qualidade exigidos. 

 
11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

11.1 – Prestar os serviços dentro dos prazos previstos no Contrato. 

11.2 – Organizar a execução do projeto quanto à definição operacional, acompanhamento das 

atividades e alocação da equipe. 

11.3 – Apresentar problemas e obstáculos identificados durante o projeto. 

11.4 – Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto de interesse do TCMRJ ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução 

do objeto deste Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

11.5 – Comunicar ao TCMRJ, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do 

serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço, apresentando 

razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pelo TCMRJ. 

11.6 – Substituir, sempre que exigido pelo TCMRJ e, independentemente de justificativa por parte 

deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço 

público. 
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11.7 – Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no 

Contrato. 

11.8 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio do TCMRJ ou de terceiros 

decorrente da execução dos serviços ora licitados. 

11.9 – Manter durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação. 

 
12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

12.1 – Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento do negócio e 

dos perímetros alvo do projeto. 

12.2 – Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora contratados, 

definindo as prioridades e regras de atendimento as localidades e aos usuários, bem como os prazos 

e etapas para cumprimento das obrigações. 

12.3 – Redefinir o prazo e cronograma do projeto em conjunto com a Contratada, caso alguma 

situação estratégica venha impactar as atividades. 

12.4 – Fornecer à Contratada todas as informações técnicas solicitadas sobre o ambiente a ser 

utilizado na prestação dos serviços contratados. 

12.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada.  

12.6 – Permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da 

Contratada, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do TCMRJ. 

12.7 – Facilitar o acesso a equipamentos, instalações, documentos e informações solicitadas para a 

execução do projeto.  

12.8 – Supervisionar e aprovar os trabalhos da Contratada. 

12.9 – Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da Contratada. 

12.10 – Aprovar os documentos correspondentes aos produtos finais apresentados pela Contratada. 

12.11 – Atestar a execução dos serviços objeto deste Contrato por meio do setor competente. 
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12.12 – Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Termo de Referência.  

12.13 – Supervisionar e aprovar os trabalhos da Contratada. 

 
13 – AMBIENTE COMPUTACIONAL 
 

13.1 – O ambiente computacional a ser disponibilizado para a instalação e configuração da solução de 

Gestão Eletrônica de Documentos e Processos é composto de: 

Datacenter: 

a) Servidores Blade IBM HS22, processadores Intel XEON 4x E5530, 36 GB RAM. 

b) VMWARE VsPhere 4.1 Enterprise. 

c) EMC CX4-120C. 

d) EMC Centera. 

e) EMC Rainfinity FMA Appliance. 

f) EMC NAS Celerra NS-G2. 

g) Sistemas operacionais Windows 2003 / Windows 2008. 

h) Banco de dados relacional SQL 2008 Enterprise. 

 

Estações de Trabalho 

a) Estações Itautec SM330, ST4265. 

b) Computadores Daten AMD ATHLON 64 X2, 2 GB RAM. 

c) Computadores Daten DT02-Bv1 Intel Core 2 Duo, 4 GB RAM. 

d) Computadores Daten D345 (Intel Celeron), 1 GB RAM. 

e) Computadores Positivo (antigos) com 1 GB RAM. 

f) Sistemas operacionais Windows XP SP3 e Windows 7 Professional. 
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ANEXO "A" – PROVA DE CONCEITO 
 
 

1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – A Licitante, classificada provisoriamente em 1º lugar, após a fase de lances, na sessão pública 

do pregão, será requisitada a apresentar amostra da solução que oferece para atender ao objeto 

licitado. Essa amostra será examinada e avaliada por comissão de servidores do TCMRJ.  

1.1.1 – A prova de conceito consiste em demonstrar que as informações relativas às características 

técnicas da solução propostas pela licitante são iguais às especificações constantes e exigidas no 

Edital e seus anexos.  

1.2 – Quadro resumo dos prazos da Prova de Conceito: 

Fase Prazo 
Instalação e configuração Início em no máximo 5 dias úteis após a 

fase de lances do pregão e término em 
no máximo 5 dias úteis após o início. 

1ª Avaliação Técnica 3 dias úteis 
Correção de eventuais inconformidades 5 dias úteis 
2ª Avaliação Técnica 3 dias úteis 
Resultado Final 2 dias úteis 

 

1.3 – A solução proposta pela Licitante será analisada em larga escala na prova de conceito, para 

comprovar sua aderência aos requisitos do sistema. A licitante deverá demonstrar o atendimento a 

todos os requisitos especificados no Anexo "B" (Especificações Técnicas). 

1.3.1 – A Licitante deverá apresentar na prova de conceito, obrigatoriamente, todas as comprovações 

e demonstrações adicionais que sejam exigidas pelo Edital. 

1.4 – O TCMRJ notificará a licitante sobre o cronograma da prova de conceito. A ausência de 

representante da Licitante no horário de início da avaliação será motivo de desclassificação da 

Licitante. 

1.5 – A Licitante deverá comunicar ao TCMRJ o quantitativo e os dados funcionais (nome completo, 

identidade, matrícula, função) dos profissionais que alocará durante a realização da prova de conceito.  

1.5.1 – A Licitante poderá substituir ou complementar seu corpo técnico envolvido na prova de 

conceito, desde que comunicado ao TCMRJ previamente.  
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1.5.2 – Aplica-se às equipes da Licitante e aos inscritos o disposto na legislação de licitações quanto à 

participação nos trabalhos, de modo a evitar tumultos ou atrasos na realização da avaliação técnica.  

1.5.3 – Todos os profissionais da Licitante alocados para realização da prova de conceito deverão, 

sem exceção, conhecer, aceitar e assinar Termo de Responsabilidade e Confidencialidade que 

resguarde a confidencialidade das informações a que eventualmente tenham acesso durante a sua 

realização.  

1.6 – Mediante solicitação formal da Licitante, os prazos estabelecidos para a prova de conceito 

poderão ser prorrogados, desde que o TCMRJ tenha provocado o atraso ou cause prejuízo à 

preparação do ambiente de avaliação, excetuados deste pedido os atrasos e erros gerados por conta 

e risco da própria Licitante.  

 

2 – COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

2.1 – Da fase de instalação e configuração: 

2.1.1 – A Licitante deverá instalar e configurar os componentes exigidos no ambiente indicado pelo 

TCMRJ em plenas condições operacionais e com todos os softwares necessários para seu completo 

funcionamento devidamente testados.  

2.1.2 – O início da instalação e configuração do sistema para a prova de conceito deverá ocorrer em 

até 5 (cinco) dias úteis após a realização da fase de lances do Pregão. A Licitante terá o prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis para o término dessa configuração. 

2.1.3 – A solução proposta pela Licitante será instalada na Assessoria de Informática (ASI) do 

TCMRJ, localizada na Rua Santa Luzia, nº 732, 12º andar, Centro, CEP 20.030-042, Rio de 

Janeiro/RJ, em dias úteis, durante o expediente de atendimento ao público do TCMRJ, das 8 às 18 

horas.  

2.1.4 – Para a prova de conceito, o TCMRJ disponibilizará infraestrutura de hardware e sistema 

operacional conforme segue: 

Servidores (ambiente virtualizado):  

Windows 2008 R2 64 bits/ Microsoft SQL Server 2008/ Estação Cliente (padrão TI-TCMRJ): Windows 

7 64 bits /Navegadores Internet Explorer 9/Antivírus Symantec Endpoint Protection 12.1.  
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2.1.5 – Durante a instalação, a Licitante deverá prover a carga da base de dados referente às 

informações sujeitas à avaliação técnica, bem como realizar as configurações necessárias, vedada, 

sob pena de desclassificação, a personalização mediante alteração de códigos-fonte.  

2.1.6 – O TCMRJ poderá rejeitar a massa de dados fornecida, caso entenda que não é representativa 

ou adequada para fins de demonstração do item. Nesses casos, a Licitante deverá realizar as 

adequações na massa de dados durante a realização da prova de conceito.  

 
3 – FASE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROVA DE CONCEITO 

3.1 – A fase de avaliação técnica será dividida em 2 (duas) etapas, na primeira a Licitante terá até 3 

(três) dias úteis, iniciado a partir do primeiro dia útil seguinte à finalização do prazo da instalação de 

sua solução no ambiente de teste, para demonstrar ao TCMRJ o atendimento aos requisitos 

obrigatórios.  

3.2 – Caberá exclusivamente ao TCMRJ, durante o período de avaliação técnica, avaliar as 

funcionalidades e a aderência aos requisitos elencados demonstrados pela Licitante. 

3.2.1 – A solução da Licitante será examinada e avaliada por equipe de servidores designados pelo 

TCMRJ e dirigida pelo Coordenador da Prova de Conceito.  

3.3 – Não será objeto de análise da equipe do TCMRJ qualquer requisito apresentado e 

implementado fora do prazo previsto na avaliação técnica.   

3.4 – Para cada requisito poderão ser selecionados, por amostragem, cenários específicos para a 

avaliação. 

3.5 – Caso a Licitante apresente características em sua solução além daquelas constantes neste 

Termo de Referência e seus anexos, e cuja retirada cause prejuízo à solução ofertada, tais 

características deverão necessariamente constar do produto final a ser entregue ao TCMRJ, no caso 

de efetivação do Contrato.  

3.6 – Eventual ocorrência de erro, falha, inconformidade ou não atendimento de requisitos na solução 

proposta, detectada durante a primeira avaliação técnica, esta poderá ser corrigida pela Licitante, em 

até 5 (cinco) dias úteis, e apresentada na segunda etapa da avaliação, que ocorrerá no dia útil 

imediatamente após esse prazo. 
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3.7 – O não atendimento ou não comprovação de qualquer dos requisitos ao final da 2ª Avaliação 

Técnica, constitui fundamento para desclassificação da Licitante.  

3.8 – Independentemente do resultado obtido, o TCMRJ realizará cópia de segurança de todo 

ambiente virtual utilizado para realização da prova de conceito, objetivando o registro de todos os 

componentes aplicados na avaliação técnica, e a armazenará pelo prazo mínimo de 180 (cento e 

oitenta) dias.  

 
4 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

4.1 – Após a finalização da avaliação técnica da Licitante, será emitida Declaração de Conclusão da 

Avaliação Técnica, assinada pela equipe do TCMRJ.  

4.2 – O TCMRJ terá o prazo de até 2 (cinco) dias úteis, contados do término da fase de avaliação 

técnica, para concluir a análise da prova de conceito e emitir, para a Licitante avaliada, um termo de 

aceite ou um termo de recusa da solução avaliada. 

4.3 – Além dos casos já citados neste documento, a LICITANTE deverá ser desclassificada nas 

seguintes situações: 

4.3.1 – Verificação de que as informações constantes da Proposta não conferem com a solução 

efetivamente disponibilizada nesta etapa do processo de avaliação.  

4.3.2 – Incapacidade de demonstração das funcionalidades e da aderência da solução proposta aos 

requisitos obrigatórios, mesmo estes existindo na solução avaliada.  

4.3.3 – Não cumprimento dos prazos mencionados neste documento.  

4.4 – Constatado que a Licitante se habilitou à avaliação técnica com informações inverídicas, esta 

estará sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor.  

4.5 – A Licitante deverá assumir todos os custos envolvidos com a instalação, configuração, 

parametrização e demonstração da solução no ambiente do TCMRJ, inclusive no caso de 

desclassificação, sem nenhum direito à indenização.  
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ANEXO "B" – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Este anexo descreve as características técnicas a serem observadas para o fornecimento de Software 

de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos.  

 

1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA 

1.1 – Há alguns anos, com o intuito de reduzir a complexidade e custo decorrente de um ambiente 

com sistemas desenvolvidos em diversas tecnologias, o TCMRJ, considerando a capacitação da 

equipe atual, definiu como padrão para criação de novos sistemas a linguagem Microsoft .Net. Esse 

trabalho foi seguido por treinamentos para aprimoramento das habilidades da equipe de 

desenvolvimento de software na linguagem escolhida.     

Como após a implantação o sistema de processo eletrônico será extremamente crítico e fundamental 

para a manutenção das atividades desta Corte de Contas, é essencial que a equipe interna tenha 

autonomia e possua plena capacidade de realizar modificações no sistema, bem como identificar 

falhas e corrigi-las de forma rápida, após o período da garantia e suporte contratados. Diante do 

exposto, faz-se necessário que o sistema a ser adquirido tenha sido desenvolvido utilizando a 

linguagem Microsoft .Net, pois é o ambiente no qual a equipe técnica da Assessoria de Informática - 

ASI está capacitada. 

1.2 – Possuir toda e qualquer interface de aplicação no idioma português do Brasil. 

1.3 – Possuir manual de usuário, devidamente atualizado, em idioma português do Brasil. 

1.4 – Garantir compatibilidade, para o ambiente de execução da aplicação, com o sistema 

operacional Microsoft Windows 2008 Server R2. 

1.5 – Manter compatibilidade e armazenar todas as informações em sistema gerenciador de banco de 

dados Microsoft SQL Server 2008 R2. 

1.6 – Garantir compatibilidade com os navegadores Internet Explorer. 

1.7 – Garantir a segurança, qualidade e acessibilidade à informação processada pelo sistema. 
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1.8 – Possuir mecanismo próprio de autenticação de usuário que grave logs de auditoria com 

informações do acesso e falhas de autenticação. 

1.9 – Parsing de certificados ICP-Brasil (Extração de informações do certificado tais como Nome, 

CPF/CNPJ).  

1.10 – Possuir políticas de segurança que possibilitem bloquear contas depois de determinado 

número de tentativas incorretas de acesso. 

1.11 – Possuir funcionalidade para criação/atribuição de perfis pelo gestor do sistema. 

1.12 – Integrar-se com sistemas de correio eletrônico via SMTP. 

1.13 – Permitir a notificação via caixa de mensagem ou correio eletrônico das transações ocorridas no 

sistema, tais como: despacho, encaminhamento. 

1.14 – Possuir integração com editor de texto proprietário (MS Word versão Office 2002 em diante) na 

criação de documentos. 

1.15 – Manter registros indicando acesso aos processos, acesso aos documentos bem como ações 

em documentos e processos, informando o endereço IP da rede que originou o acesso. 

1.16 – Auxiliar o usuário através de avisos, na página inicial, sobre tarefas ou pendências, facilitando 

desta forma a localização visual do documento. 

1.17 – Ser capaz de exibir em tela o conteúdo de todos os tipos de documentos arquivísticos digitais 

capturados. 

1.18 – Indicar na peça eletrônica a informação de quem a assinou. 

1.19 – Gerar peças a partir de arquivos existentes na máquina do usuário, podendo ser um arquivo 

.doc, .docx ou um arquivo resultante da digitalização de peças físicas no mínimo no formato pdf. 

1.20 – Permitir ao usuário identificar de forma fácil os documentos e processos em sua caixa de 

entrada. 

1.21 – Exibir os processos e documentos por área e por situação. 

1.22 – Possuir funcionalidade para revisão de documentos. 
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1.23 – Possuir funcionalidade para distribuição de processos e documentos. 

 

2 – GERÊNCIA DE ACESSO AO PORTAL (INTERNET)  

Este módulo será a interface para toda comunicação do usuário externo junto ao TCMRJ, onde 

teremos as seguintes funcionalidades: 

2.1 – Numeração automática de documentos encaminhados através do portal com protocolo de 

entrega. 

2.2 – Emitir notificação via correio eletrônico do documento protocolado para o destinatário 

selecionado. 

2.3 – Permitir a consulta de protocolos, possibilitando ao usuário consultar a situação de todos os 

protocolos enviados por ele via portal, bem como os documentos a ele associados. No caso de 

protocolos rejeitados deve ser mostrado para o usuário o motivo do cancelamento. 

2.4 – Permitir que determinados processos tenham acesso restrito a usuários predefinidos. 

2.5 – Permitir a consulta de processos baixados em diligência até o envio da resposta, exibindo os 

seguintes campos: assunto, número do processo, data da sessão e data limite.  

2.6 – Possuir funcionalidade para envio de documentos via portal. Essa funcionalidade deve permitir 

que sejam associadas peças para cada um dos tipos de processo, exigindo assim, que o usuário 

envie todos os documentos obrigatórios para aquele tipo de processo. 

2.7 – Emitir número de protocolo para os documentos enviados pelo portal. O número deve ser 

apresentado para o usuário no momento da confirmação do sucesso da operação. 

2.8 – Possuir mecanismo de cadastro e autenticação de usuários externos. A autenticação desses 

usuários não pode ser baseada no Active Directory. 

 

3 – GERÊNCIA DE PROTOCOLO 

Controlar os documentos que chegam ao TCMRJ, gerando um novo número de protocolo interno que 

identificará o documento de forma única no sistema. 
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3.1 – Autuação de documentos com numeração automática de protocolo. 

3.2 – Permitir a indexação/pesquisa de protocolos no mínimo: por assunto, interessado, número do 

processo, número do protocolo, data do protocolo, situação. 

3.3 – Permitir a criação de processos a partir de um documento previamente protocolado, situação na 

qual as peças do protocolo podem passar a compor o processo eletrônico. 

3.4 – Permitir a estruturação de documentos em processos, possibilitando ainda o apenso de outros 

processos. 

3.5 – Emissão de recibo de entrega de documentos. 

3.6 – Possuir funcionalidade de associação de documentos digitalizados, passando a compor as 

peças do protocolo. 

3.7 – Emitir notificação via correio eletrônico do processo quando autuado para o destinatário 

correspondente. 

3.8 – Possuir funcionalidade de validação dos protocolos enviados pelo portal, com motivação no 

caso de rejeição. 

3.9 – Possuir mecanismo de indicação do Conselheiro Relator. 

3.10 – Possuir funcionalidade para classificação de documentos do processo entregues no guichê do 

tribunal, de acordo com o checklist de documento, por tipo de processo, permitindo a associação de 

arquivos no formato pdf. 

3.11 – Possuir recurso para validação dos documentos digitalizados e associados, onde seja possível 

registrar a sua conferência e homologação por assinatura digital. 

 

4 – GERÊNCIA DE DOCUMENTOS 

Entende-se por documentos qualquer arquivo digital anexado, ou não, a um processo. Desta forma, o 

documento poderá existir independente de processo. O documento poderá, opcionalmente, ser 

assinado digitalmente, utilizando para tal certificado digital no padrão ICP-BRASIL. Consideramos que 

nem todos os documentos precisam de assinatura digital, somente aqueles com visibilidade externa, 
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por exemplo. Os documentos podem ter sua origem através do protocolo bem como os modelos pré-

existentes e pré-formatados disponibilizados no sistema para edição e utilização, tais como ofícios, 

memorandos. 

4.1 – Possuir funcionalidade para anexar documentos eletrônicos a um processo. 

4.2 – Possuir controle de acesso aos documentos criados no processo enquanto não publicados. 

4.3 – Permitir a criação de documentos sigilosos, restrigindo o acesso aos usuários autorizados. 

4.4 – Permitir a definição de modelos e o preenchimento automático de seu conteúdo.  

4.5 – Gerenciar automaticamente a numeração dos documentos produzidos internamente. A 

numeração pode ser global ou por departamento. 

4.6 – Possuir controle de acesso aos modelos de documentos, de forma que um departamento não 

use um modelo de documento de outro departamento, por exemplo. 

4.7 – As alterações realizadas nos documentos pelos editores de texto, acima descritos, devem ser 

refletidas diretamente no sistema sem que haja uma intervenção manual do usuário. 

4.8 – Permita a assinatura do documento via certificado digital com a geração / manipulação de 

arquivos no padrão ICP-Brasil. 

4.9 – Conversão automática dos documentos produzidos no sistema em formato .doc ou .docx para o 

formato PDF. 

4.10 – Permita associar o documento a um determinado ASSUNTO, o qual possibilita associar ao 

fluxo de trabalho (workflow) pré-definido. 

4.11 – Apresentar funcionalidade para revisão de documento. 

4.12 – Permitir a ordenação dos documentos por data e horário de chegada dentro da caixa de 

entrada do usuário. 

4.13 – Permitir a exclusão de documentos ainda em modo de edição. 

4.14 – Permitir assinatura eletrônica de documentos. 

4.15 – Possibilitar que o usuário identifique de forma fácil documentos com assinaturas pendentes. 
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5 – GERÊNCIA DE PROCESSOS 

Entende-se por processo uma pasta com metadados definidos e configurados pelo gestor do sistema 

e que podem conter tramitações, documentos e seus anexos. Assim, um processo é um agregado de 

informações básicas (assunto, classificação, interessados, entre outras) e o conjunto de documentos 

que são anexados a este processo. 

5.1 – Os processos devem poder ser classificado por ASSUNTO, o qual possibilita associar ao fluxo 

de trabalho (workflow) predefinido. 

5.2 – Processos devem conter, no mínimo, os seguintes campos: órgão de origem, data de entrada 

no TCMRJ, data de autuação, assunto, interessado, relator e objeto. 

5.3 – Cada processo deve possuir numeração própria criada e mantida pelo sistema. 

5.4 – Os processos podem possuir relacionamento entre si, isto é, os processos podem ser 

apensados uns aos outros. 

5.5 – O sistema deve informar quanto tempo um processo está parado em um determinado 

departamento. 

5.6 – Um processo deve conter capa descritiva e todos os documentos produzidos e anexados. 

5.7 – Permitir a rastreabilidade de processo ou documento criado no sistema, identificando tempo de 

permanência e localização. 

5.8 – Possuir funcionalidade de consulta de processos e documentos que estão na caixa de entrada 

do usuário.  

5.9 – Permitir que o gestor do departamento reencaminhe um processo distribuído dentro do 

departamento. Quando isso ocorrer o sistema deve registrar que o encaminhamento foi redirecionado.  

5.10 – Possuir funcionalidade de consulta de processos e documentos que estão na caixa de entrada 

do departamento, informando a distribuição dos processos no departamento e o número de dias que 

os processos estão com cada funcionário. 
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5.11 – Quando houver a necessidade, qualquer usuário pode fazer o acompanhamento em tempo 

real da situação do processo. Uma vez definido acompanhamento do processo, o servidor receberá 

alerta para determinados evento ocorrido com ele. 

 5.12 – Permitir que os documentos de um processo possam ser visualizados obrigatoriamente por:  

• lista cronológica de documentos, de acordo com a data de inclusão do documento no 

processo. O usuário deve poder selecionar um documento específico para visualização; 

• sequenciados em um único documento, permitindo ao usuário navegar livremente por todas as 

páginas do processo. 

5.13 – Permitir que todos os documentos de um processo sejam impressos em uma única operação, 

mantendo a numeração de páginas adotada pelo sistema, sem possibilidade de renumeração pelo 

usuário. As peças dos processos apensados também devem fazer parte do documento gerado. 

5.14 – Permitir a pesquisa dos processos com, ao menos, a localização, o interessado, a unidade 

gestora, o tipo, assunto, data do protocolo, número do protocolo, data de autuação e situação. 

5.15 – Vincular processos, identificando o tipo de vínculo existente entre eles, que pode ir de uma 

mera referência a um apensamento. 

5.16 – Configurar uma caixa de entrada, onde todos os documentos eletrônicos enviados para aquele 

departamento são exibidos, para serem posteriormente distribuídos aos servidores responsáveis pela 

continuidade da sua instrução. 

5.17 – Configurar prazos para permanência dos processos dentro de uma etapa do fluxo, permitindo 

identificar os processos em atraso. 

5.18 – Suportar a indicação de processos classificados como urgentes na caixa de entrada virtual do 

departamento. 

5.19 – Exibir ao servidor, assim que se autenticar no Sistema, a sua caixa de entrada contendo as 

tarefas de sua responsabilidade. 

5.20 – Exibir, no formato de uma árvore, as peças eletrônicas associadas a um processo, sendo cada 

nó uma peça.  

5.21 – Possuir funcionalidade de inclusão/anexação de arquivos digitais produzidos fora do sistema. 
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5.22 – Permitir que o gestor do sistema defina o tamanho máximo permitido para os documentos 

anexados aos processos bem como sua extensão. 

5.23 – Permitir a geração de um documento único, em formato PDF, a partir das peças do processo 

com numeração sequencial de páginas. 

5.24 – Possuir funcionalidade para desentranhamento de peças. 

5.25 – O sistema deve garantir que documentos juntados ao processo não sejam alterados após sua 

publicação. 

5.26 – Permitir ao usuário identificar de forma rápida se o processo é físico ou eletrônico. 

5.27 – Permitir a visualização em uma única tela das peças dos processos apensados e o principal. 

5.28 – Realizar o controle de processos sobrestados. 

6 – TRAMITAÇÃO 

6.1 – Permitir despacho/encaminhamento de processos e documentos, tanto dentro de um 

departamento quanto para outros departamentos. 

6.2 – Controlar os prazos estabelecidos por etapas do fluxo. 

6.3 – Registrar no processo, em ordem cronológica, todos os despachos/encaminhamentos 

realizados. Este registro deve conter o número do despacho, quem enviou, quando foi enviado, 

quando foi recebido. 

6.4 – Possuir textos pré-definidos (pré-despachos) para serem utilizados nos 

despachos/encaminhamentos. 

6.5 – Cada despacho/encaminhamento deve possuir numeração única. 

6.6 – Permitir o lançamento de uma tramitação em um lote de documentos e processos, 

economizando tempo do usuário. 

6.7 – Possuir funcionalidade para controle da tramitação de processos físico. 

6.8 – Permitir a consulta de todo o histórico da tramitação de um processo ou documento. 
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7 – PESQUISA 

7.1 – Permitir a realização de pesquisas em documentos dos processos através de motor de pesquisa 

próprio ou utilizando as funcionalidades do SGBD para a criação e manutenção de pesquisas textuais. 

7.2 – Restringir o resultado das pesquisas aos objetos aos quais o usuário tem acesso, obedecendo 

às permissões de acesso definidas, bem como os graus de sigilo dos documentos. 

7.3 – Possuir consulta de instruções, pareceres e relatórios/votos, possuindo no mínimo os seguintes 

filtros setor, autor e data de criação. 

7.4 – Possuir consulta de guias de remessa de processos físicos, exibindo data de emissão e 

recebimento, número da guia, órgão de origem e de destino. 

7.5 – Possuir consulta de processos em diligência, podendo filtrar por número de processo, órgão de 

origem, data da sessão e data limite. 

8 – MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

8.1 – Permitir a definição dos fluxos de trabalho, obrigatoriamente sem a necessidade de utilização de 

ferramenta externa para tal definição e controle. 

8.2 – Configurar determinada etapa do fluxo como sendo um conjunto de tarefas, indicando quais são 

facultativas e quais são obrigatórias. 

8.3 – Configurar o envio de mensagens sobre determinadas etapas do fluxo, como aprovações ou 

tarefas a serem realizadas.  

8.4 – Associar os fluxos definidos no sistema aos diversos assuntos disponíveis para o cadastro de 

documentos.  

8.5 – Cada etapa executada do fluxo deve ser registrada no log de eventos. 

8.6 – Permitir que seja estabelecido prazo para cada etapa do fluxo. 

9 – DEPARTAMENTOS E USUÁRIOS 

9.1 – O sistema deve permitir a criação de órgãos, departamentos e usuários. 
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9.2 – Todo e qualquer encaminhamento/despacho deve ser realizado utilizando os departamentos 

existentes no sistema. 

9.3 – Os departamentos podem ser relacionados de forma hierárquica. 

9.4 – Um usuário pode atuar em mais de um departamento. O sistema deverá permitir que o usuário 

escolha com qual departamento deseja atuar no momento. 

9.5 – Ativação e inativação de usuários. 

9.6 – Permitir o despacho de processos somente pelo responsável do departamento ou  quem ele 

definir. 

10 – MÓDULO SESSÕES 

10.1 – Permitir a criação e disponibilização de sessões plenárias pela Secretaria de Sessões. 

10.2 – O sistema deve possuir funcionalidade para inclusão de processos na pauta, realizada pelos 

Gabinetes de Conselheiros. 

10.3 – Travar Sessão, não permitindo novas inclusões na pauta a partir de um determinado período. 

10.4 – Emitir certidões e ofícios por processos. 

10.5 – Emitir extrato da ata da Sessão. 

10.6 – Permitir a consulta dos processos que estão na pauta. 
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                                          O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por 
intermédio do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, com sede na Rua Santa Luzia, nº 732, Centro – Rio de Janeiro/RJ, 
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 
27.532.498/0001-90, doravante denominado, simplesmente TRIBUNAL, neste 
ato representado por seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
THIERS VIANNA MONTEBELLO, e a empresa 
________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o n.º ________________, no Cadastro Geral 
de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro sob o n.º __________ e no 
Município do Rio de Janeiro sob o n.º ____________, com sede na 
(endereço)__________________________________, doravante denominada, 
simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por 
______________________, (nacionalidade), (estado civil), inscrito no CPF/MF 
sob o n.º ______________, Carteira de Identidade n.º ________________, 
emitida em __/__/__, na qualidade de ____________________, na forma de seus 
atos constitutivos, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente 
CONTRATO, cuja celebração foi autorizada por meio do despacho de fls. ___ 
do processo administrativo nº 040/001.630/2014 publicado no Diário Oficial 
do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio nº ___, de ___/___/2014, em 
decorrência do PREGÃO Nº TCMRJ 013/2014, que se regerá pela Lei nº 
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, e no que não conflitar com esta, pelo 

ANEXO VIII   

MINUTA 

CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   NNN...ººº   ------///222000111444   

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, E A EMPRESA 
_____________________________, PARA 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO 
ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E 
PROCESSOS, NA FORMA ABAIXO. 
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Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, Lei Municipal nº 
207/80 e suas alterações, ratificada pela Lei Complementar Municipal nº 1, de 
13/09/90, bem como pelo Regulamento Geral do Código de Administração 
Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro - RGCAF, 
aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81 e suas alterações, subordinando-se 
este instrumento, ainda, à Lei Complementar Federal nº 101/2.000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e, às demais normas constantes da legislação aplicada à 
espécie e pelas disposições que a complementarem, alterarem, ou 
regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do 
presente termo, que a CONTRATADA, por seu representante legal, declara 
conhecer, bem como as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   PPPRRRIIIMMMEEEIIIRRRAAA   (((OOOBBBJJJEEETTTOOO   DDDOOO   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO))) – Pelo presente e na 
melhor forma de direito, a CONTRATADA se obriga a fornecer ao 
TRIBUNAL Licença de Uso Perpétuo da Solução para Gestão Eletrônica de 
Documentos e Processos, incluindo garantia e o suporte técnico pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações constantes do anexo VII 
(Termo de Referência) do Edital do PREGÃO Nº TCMRJ 013/2014, da 
Proposta-Comercial de fls. ___ do processo administrativo nº 
040/001.630/2014, que passam a integrar o presente instrumento para todos os 
efeitos, cumprindo-lhe observar integralmente as normas ali contidas e a 
legislação aplicável à espécie. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO   –   Os serviços a serem prestados pela 
CONTRATADA serão executados sob o regime de execução indireta de 
empreitada por preço global, obedecidas às condições previstas no anexo I 
(Proposta-Comercial) e no anexo VII (Termo de Referência) do Edital, que são 
partes integrantes do presente CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO   –   A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   (((PPPRRRAAAZZZOOO))) – A execução dos serviços de instalação e 
configuração do sistema deverá ser iniciada em até 5 (cinco) dias e concluída em, 
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no máximo, 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do presente 
CONTRATO e da retirada da respectiva Nota de empenho. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de garantia/suporte dos serviços será de 
24 (vinte e quatro) meses, conforme especificado no anexo VII (Termo de 
Referência), contados a partir da data de aceitação definitiva da execução dos 
serviços de instalação e configuração do sistema. 
   

PARÁGRAFO SEGUNDO – O TRIBUNAL poderá proceder à prorrogação 
do presente CONTRATO, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   TTTEEERRRCCCEEEIIIRRRAAA   (((FFFIIISSSCCCAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO))) – A fiscalização da execução dos 
serviços caberá ao TRIBUNAL, por intermédio de seus prepostos, ao qual 
incumbirá a prática de todos os atos inerentes ao exercício desse poder. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam reservados ao TRIBUNAL o direito e a 
autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não 
previsto neste CONTRATO, nas especificações e em tudo o mais que, de 
qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto deste 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, 
aceitar todas as condições, métodos e processo de inspeção, verificação e controle 
adotados pelo TRIBUNAL, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem 
julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A atuação do TRIBUNAL não exclui ou atenua 
a responsabilidade da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado 
nem a exime de manter fiscalização própria. 
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   QQQUUUAAARRRTTTAAA   (((OOOBBBRRRIIIGGGAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDAAA   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTAAADDDAAA)))   – A 
CONTRATADA obriga-se a: 
 

I) cumprir integral e pontualmente todas as determinações descritas 
na Proposta-Comercial (anexo I) e Termo de Referência (anexo 
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VII), partes integrantes deste CONTRATO, na forma e prazos 
estipulados pelo TRIBUNAL; 

 
II) manter, durante toda a duração deste CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação. 

   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   QQQUUUIIINNNTTTAAA   (((OOOBBBRRRIIIGGGAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDOOO   TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL)))   – Constituem 
obrigações do TRIBUNAL: 
 

I) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas 
condições estabelecidas neste CONTRATO; 

 
II) exercer a fiscalização do CONTRATO; 
 
III) receber o objeto do CONTRATO, nas formas definidas neste 
instrumento. 

   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   SSSEEEXXXTTTAAA   (((RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDDEEE   DDDAAA   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTAAADDDAAA))) – Por 
força do presente CONTRATO e nos termos da legislação aplicável, é a 
CONTRATADA responsável pelo fiel cumprimento do que for neste termo 
estipulado, obrigando-se a responder por todos os prejuízos que causar ao 
TRIBUNAL ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços, 
diretamente ou através de seus empregados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA será também a exclusiva 
responsável por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações fiscais, 
sociais, securitária, previdenciárias e trabalhistas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao 
TRIBUNAL no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da 
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O TRIBUNAL não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente CONTRATO. 
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CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   SSSÉÉÉTTTIIIMMMAAA   (((AAACCCEEEIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOOSSS   EEEQQQUUUIIIPPPAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEE   
SSSEEERRRVVVIIIÇÇÇOOOSSS))) – As obrigações decorrentes deste CONTRATO ficarão sujeitas à 
aceitação pela fiscalização do TRIBUNAL, que as recusará caso não estejam 
sendo realizadas de acordo com os termos deste CONTRATO e com as 
especificações constantes do Termo de Referência (anexo VII), obrigando a 
CONTRATADA a corrigi-las, às suas expensas, dentro do prazo estipulado pelo 
TRIBUNAL, ficando esclarecido que a sua aceitação deverá ser expressa e 
formalizada em correspondência do TRIBUNAL. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os motivos de força maior que possam impedir a 
CONTRATADA de cumprir o presente CONTRATO, no todo ou em parte, 
deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado, não 
sendo levadas em consideração quaisquer alegações baseadas em ocorrências não 
comunicadas ou aceitas pela fiscalização. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   OOOIIITTTAAAVVVAAA   (((PPPEEENNNAAALLLIIIDDDAAADDDEEESSS))) – Sem prejuízo da possibilidade de 
rescisão unilateral do CONTRATO pelo TRIBUNAL, serão aplicadas à 
CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, as sanções legais 
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida prévia e 
ampla defesa, a saber: 
 

a) advertência; 
 

b) multa de 1% (um por cento) por dia útil, no caso de atraso 
injustificado na execução do CONTRATO, calculado sobre o valor 
da obrigação não prestada; 

 

c) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, 
não excedendo em seu total ao equivalente a 20% (vinte por cento) 
do valor do CONTRATO, cumulável com as demais sanções; 
 

d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos; 
 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
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na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A multa descrita na alínea “b” da Cláusula 
Oitava somente será aplicada quando não for o caso de se adotar a multa 
específica prevista no subitem 5.3 do Termo de Referência (anexo VII).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas previstas nesta cláusula não têm 
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   NNNOOONNNAAA   (((VVVAAALLLOOORRR   DDDOOO   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO,,,   EEEMMMPPPEEENNNHHHOOO   EEE   
RRREEEAAAJJJUUUSSSTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO)))   – Ao presente CONTRATO é dado o valor total de R$ 
______________ (____________________________). 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As despesas deste CONTRATO correrão à 
conta da Natureza de Despesa 3390.39.00, Programa de Trabalho 
21.01.0103200042.051, conforme Nota de Empenho nº ____, no valor de R$ 
________________________ ( ____________________), de ___/___/2014. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas referentes ao exercício seguinte 
correrão à conta de dotação própria a ser determinada no orçamento 
correspondente. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço será fixo e irreajustável durante a 
vigência do presente CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de prorrogação contratual na forma do 
Parágrafo Único da Cláusula Segunda, o valor inicial do presente poderá ser 
reajustado nos termos da legislação vigente. 
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA   (((PPPAAAGGGAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS))) – Os pagamentos serão efetuados à 
CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da 
apresentação do documento de cobrança devidamente atestado pelo setor 
competente deste TRIBUNAL, após a regular liquidação da despesa, conforme 
as condições estabelecidas no item 10 do Termo de Referência (anexo VII), na 
forma da legislação vigente. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Quaisquer erros no preenchimento do documento 
de cobrança, escusáveis ou não, implicarão na postergação do prazo do seu 
pagamento para até 30 (trinta) dias contados do dia seguinte à data de sua 
reapresentação, corrigido e atestado pelo órgão competente deste TRIBUNAL. 
 
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---PPPRRRIIIMMMEEEIIIRRRAAA   (((DDDAAA   GGGAAARRRAAANNNTTTIIIAAA)))   –   A 
CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, presta garantia na 
modalidade de________________, no valor de R$______________ 
(____________________________), relativo ao percentual de 2% (dois por 
cento) do valor global do CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO   – O valor da garantia deverá permanecer integral 
até o término da vigência do CONTRATO. A restituição de seu valor, se for o 
caso, será providenciada após o recebimento da solicitação da CONTRATADA 
ao TRIBUNAL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO –   O valor da garantia se reverterá em favor do 
TRIBUNAL, integralmente ou pelo saldo que apresentar, nos casos de rescisão 
contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das perdas e 
danos porventura verificados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO   –   O TRIBUNAL poderá utilizar o valor da 
garantia prestada para descontar os valores referentes a eventuais multas aplicadas 
à CONTRATADA, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento 
contratual e de indenização por danos causados ao patrimônio do TRIBUNAL 
ou de terceiros, ocorridos em suas dependências. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia prestada pela CONTRATADA será 
liberada ou restituída após o término da vigência ou rescisão do presente 
CONTRATO, desde que não haja pendências. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   (((RRREEESSSCCCIIISSSÃÃÃOOO   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVAAA))) – O 
TRIBUNAL poderá rescindir o presente CONTRATO, administrativa ou 
amigavelmente, na forma da Lei. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A declaração de rescisão deste CONTRATO, em 
todos os casos em que ela é admitida, será sempre feita independentemente de 
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prévia notificação judicial ou extra-judicial e operará seus efeitos a partir da 
publicação do ato no D.O. RIO – Diário Oficial do Município do Rio de 
Janeiro. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---TTTEEERRRCCCEEEIIIRRRAAA   (((RRREEECCCUUURRRSSSOOO   AAAOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIÁÁÁRRRIIIOOO))) – 
Serão inscritos como dívida ativa da Fazenda Pública os valores não pagos 
correspondentes às importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à 
CONTRATADA, inclusive perdas e danos ou prejuízos decorrentes da 
execução do CONTRATO, e cobrados em processo de execução (Lei Federal nº 
6.830/80). Caso o TRIBUNAL tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, 
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da causa, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de 
processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por 
cento). 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---QQQUUUAAARRRTTTAAA      (((RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS))) – Dos atos do 
TRIBUNAL que resultarem penalidades e/ou rescisão, a CONTRATADA 
poderá utilizar-se, no que couber, das prerrogativas constantes do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---QQQUUUIIINNNTTTAAA   (((CCCEEESSSSSSÃÃÃOOO   OOOUUU   TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRRÊÊÊNNNCCCIIIAAA))) – O 
presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no 
todo ou em parte, salvo com prévia e expressa concordância do TRIBUNAL. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---SSSEEEXXXTTTAAA   (((DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEE   QQQUUUIIITTTAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS)))   –   A 
CONTRATADA e seus representantes legais apresentam neste ato os 
documentos comprobatórios das condições jurídico-pessoais indispensáveis à 
lavratura do presente termo, inclusive quitações de tributos municipais, estaduais 
e federais, bem como ônus previdenciários. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---SSSÉÉÉTTTIIIMMMAAA   (((PPPUUUBBBLLLIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO))) – O 
resumo do instrumento contratual, conforme modelo fornecido pelo 
TRIBUNAL, será publicado no D.O. Rio, de acordo com o parágrafo único do 
art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações c/c o art. 441 do RGCAF, 
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aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81 e suas alterações, às expensas da 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A falta de publicação, na hipótese de culpa da 
CONTRATADA, nos termos do parágrafo do 4º do art. 441 do RGCAF, 
faculta ao TRIBUNAL declarar rescindido o CONTRATO, sem direito à 
indenização, ou aplicar-lhe a multa, estipulada no parágrafo 2º do artigo 589 do 
RGCAF. 
 
 

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---OOOIIITTTAAAVVVAAA   (((FFFOOORRROOO))) – O Foro do presente 
CONTRATO será o Central da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, 
renunciando a CONTRATADA por si e seus sucessores, a qualquer outro que 
tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 
 
E, para validade do que aqui ficou estipulado, por estarem justos acordados, 
firmam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que 
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes CONTRATANTES e 
por 02 (duas) TESTEMUNHAS que a tudo assistiram. 
 

Rio de Janeiro, _____ de __________ de 2014. 
 
 
 
P/TRIBUNAL: 

TTTHHHIIIEEERRRSSS   VVVIIIAAANNNNNNAAA   MMMOOONNNTTTEEEBBBEEELLLLLLOOO   
Conselheiro-Presidente 

 
P/CONTRATADA: 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS:   
 


