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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – SGA/TCE-RJ  

OBJETO: Contratação de consultoria especializada para realização de diagnóstico de maturidade da 

Gestão de Recursos Humanos, o desenvolvimento e implantação de metodologia de 

mapeamento de competências e de avaliação de desempenho por competências, na 

Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Programa: 

Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX 

Contrato de 
Empréstimo: 

1628/OC-BR 

Órgão Financiador: 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

Tomador: 
República Federativa do Brasil 

Executor: 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
MPOG 

Subexecutor: 
Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro – TCE-RJ 

Componente: 

 2. Modernização dos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

Subcomponente: 

2.6 Adequação da Política e Gestão de Pessoal 

Produtos: 

2.6.1 Política de Gestão de Pessoas definida 

Fonte: 

00 – Ordinários Provenientes de Impostos 

Programa: 

0201.0103201371.635 – Modernização do Controle Externo do TCE-RJ – PROMOEX 

Natureza da Despesa: 

3.3.90.35 – Serviços de Consultoria 

Tipo da Licitação: 

Técnica e Preço 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Este TERMO DE REFERÊNCIA reúne o conjunto de informações necessárias à elaboração das 

propostas para prestação de serviços de consultoria técnica especializada ao Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ, com vistas à realização de diagnóstico da Gestão de Recursos 

Humanos, desenvolvimento e implantação de metodologia de mapeamento de competências e de 

avaliação de desempenho por competências, na Coordenadoria de Recursos Humanos do TCE-RJ.  

1.2 O projeto abrange a Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH - e Setoriais, quais sejam:  

COORDENADORIA SETORIAL DE PREPARO DE PAGAMENTO – COP. 

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E LOTAÇÃO - COL. 

COORDENADORIA SETORIAL DE CLASSIFICAÇÃO E DE DIREITOS E VANTAGENS - COV. 

1.2.1 Para fins da licitação e do contrato de consultoria, entende-se por Unidades Setoriais de Recursos 

Humanos as unidades administrativas da estrutura organizacional subordinadas à Coordenadoria de 

Recursos Humanos - CRH. 

1.2.1.1 O número de servidores que serão abrangidos pelo projeto nas coordenadorias envolvidas é 37 

(trinta e sete), alocados da seguinte forma: 

• 10 (dez) servidores na Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH; 

• 12 (doze) servidores na Coordenadoria Setorial de Cadastro e Lotação - COL; 

• 9 (nove) servidores na Coordenadoria Setorial de Classificação de Preparo de Pagamentos - COP; 

• 6 (seis) servidores na Coordenadoria Setorial de Classificação e de Direitos e Vantagens – COV; 

1.3 Para fins da licitação e do contrato de consultoria, entende-se por competência a forma como a 

pessoa mobiliza seu estoque e repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes em um determinado 

contexto, de modo a agregar valor para a organização na qual está inserida. Esta agregação de valor 
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(entrega) implica em uma contribuição efetiva da pessoa ao patrimônio de conhecimentos da 

organização1. 

Dentre as categorias de competências, serão abordadas as competências organizacionais e as 

profissionais (pessoais e técnicas - relativas ao cargo e função), desejadas ao cumprimento da missão, da 

visão e do planejamento estratégico do TCE-RJ.2 

As competências deverão ser desdobradas em conhecimentos, habilidades e atitudes, devendo 

apresentar a descrição de itens de verificação ou comportamentos observáveis para cada competência. 

1.4 De acordo com a bibliografia existente sobre o assunto, a Avaliação de Desempenho por 

Competências deve estar relacionada às “entregas” dos servidores à organização e deve ser realizada a 

partir da definição de metas e resultados esperados, alinhados ao contexto do planejamento estratégico 

institucional. Destaca-se a necessidade de adoção de um sistema de medidas que assegure o 

alinhamento das atividades desempenhadas com o objetivo maior da organização. 

1.5 O Diagnóstico da CRH, a fim de mensurar o nível de maturidade da CRH em relação às melhores 

práticas de Gestão de Pessoas, pretende identificar as oportunidades de melhoria existentes para 

orientar o desenvolvimento de práticas para a excelência em Gestão de Pessoas, com foco na melhoria 

do desempenho, na satisfação e motivação dos servidores. 

                                            
1
 Conceito adaptado a partir de DUTRA, J. S, Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa 

moderna. São Paulo: Atlas, 2004; e FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de competências. São 
Paulo: Atlas, 2000. 

 

2
 De acordo com a resolução TCU nº 187, de 05 de abril de 2006: “As competências organizacionais são o conjunto de práticas 

necessárias ao cumprimento da missão e à construção da visão de futuro do Tribunal. As competências essenciais, segundo 

Hamel e Prahalad, têm três características fundamentais: oferecem produtos e serviços diferenciados aos consumidores; são 

difíceis de serem imitadas pelas empresas/organizações concorrentes; e dão acesso a nichos do mercado. Estas competências 

geram vantagem competitiva para a organização. As competências profissionais são a capacidade do servidor de mobilizar seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes e de demonstrar um saber agir responsável que o leve a obter desempenho compatível 

com as expectativas de seu espaço ocupacional. As competências profissionais classificam-se em: 

a) competência pessoal: requerida dos servidores como meio de sustentação de níveis de desempenho adequados aos 
diferentes espaços ocupacionais; 
b) competência técnica: requerida dos servidores de acordo com a área funcional ou com os processos de trabalho 
relacionados a determinado espaço ocupacional; e 
c) competência de liderança e gestão: necessária ao exercício de função gerencial.” 
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1.6 Para fins da licitação e do contrato de consultoria, a Equipe Gestora do Projeto é aquela composta 

por membros da Secretaria Geral de Administração – SGA, pelo Gerente, Coordenador e técnicos da 

CONTRATADA. 

1.7 Para fins da licitação e do contrato de consultoria, Grupo de Trabalho Multidisciplinar é o grupo 

formado pela equipe técnica da SGA, por membros da EQUIPE TÉCNICA FIXA da CONTRATADA e pelos 

representantes indicados pela Coordenadoria de Recursos Humanos.  

1.8 Os trabalhos de consultoria serão desenvolvidos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

nas áreas definidas no item 1.2, de forma a permitir aos servidores envolvidos no projeto a assimilação 

dos conceitos e das metodologias propostas pela CONTRATADA, para que eles tenham condições de 

estender o processo a outros setores do TCE-RJ de maneira autônoma. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Contexto Geral 

O Plano Plurianual do Governo Federal – 2008/2011 consistiu num instrumento de gestão da 

Administração Pública organizado por Programas, estruturados de acordo com as diretrizes de governo 

e a disponibilidade de recursos, que teve como macro-objetivos a promoção e a expansão da cidadania 

e o fortalecimento da democracia. 

Para tanto, foi elaborado o Programa “1088 – Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública”, sob a 

responsabilidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que tinha por objetivo o 

de “promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações 

públicas alinhadas à nova concepção de gestão pública com vistas a tornar o Estado capaz de assegurar 

direitos aos cidadãos.” 

No programa supramencionado, foi inserido o PROMOEX – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS 3, que é 

um programa federativo de modernização institucional na busca da melhoria contínua da eficiência dos 

gastos governamentais e da transparência das administrações públicas, fortalecendo o sistema de 

controle externo como instrumento de cidadania, incluindo a intensificação das relações 

intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar 101/2000). 

                                            
3
 Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais, p. 38 do PPA, disponível em 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/PPA/081015_PPA_2008_leiAnex2.pdf. 
Acesso em 28.01.2013. 
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Até hoje, o Programa tem se mostrado inovador não só no conceito de modernização utilizado e no 

método de construção participativa, como também nos princípios que o orientam, dentre os quais se 

encontram a integração das funções do ciclo de gestão pública – planejamento, execução, 

administração, controle – e a difusão da filosofia do compartilhamento de soluções, visando eliminar 

custos e reduzir a fragmentação de ações. 

A implementação do referido Programa é co-financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

– BID, através da Operação de Crédito no 1628/OC-BR. 

2.2 Contexto Específico 

O Tribunal de Contas é a organização responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos 

por parte dos governantes. O uso de todo o dinheiro do contribuinte aplicado em impostos é verificado 

por esse setor da Administração Pública, que tem sua missão e atribuição definidas pela Constituição.  

De acordo com o texto da Constituição Estadual (artigo 123), “o controle externo, a cargo da Assembleia 

Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado (...)”. Essa expressão não 

significa, entretanto, uma subordinação orgânica ao parlamento estadual.   

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro trabalha não só em auxílio à Assembleia Legislativa, 

mas também, quando solicitado, ao Executivo, Judiciário, Ministério Público, Receita Federal, demais 

tribunais de contas e outros setores.  

Um dos principais trabalhos de fiscalização refere-se à prestação de contas do Chefe do Poder Executivo 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro. As contas do (a) governador (a) são julgadas pela Assembleia 

Legislativa com base no parecer prévio (contrário ou favorável) emitido pelo Tribunal - que verifica, por 

exemplo, se a Lei Orçamentária Anual aprovada pela Assembleia Legislativa foi respeitada, bem como o 

cumprimento dos limites constitucionais, em termos de aplicação de recursos em diferentes áreas, tais 

como educação, saúde e meio ambiente, entre outras.  

Trabalho semelhante é feito pelo Tribunal em relação às contas dos chefes dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, bem como do Ministério Público e do próprio Tribunal de Contas, além dos prefeitos e 

presidentes de câmaras de 91 municípios fluminenses. As contas dos administradores da Capital são 

analisadas pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.  

Além dos chefes dos poderes, as contas dos chamados “ordenadores de despesas” também são 

fiscalizadas pelo Tribunal: contas de secretários estaduais e municipais, presidentes de autarquias, 

presidentes de câmaras municipais, fundos e fundações, entre outros órgãos.  
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O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem como missão realizar o controle externo, 

valorizando a efetividade e o planejamento da gestão pública, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. 

No intuito de realizar sua missão institucional, o TCE-RJ aprovou, em setembro de 2011, um novo Plano 

Estratégico para o período 2012-2015, contemplando as metas a serem atingidas com vistas a dar uma 

maior efetividade às suas ações. Este documento foi resultado da colaboração e participação aberta a 

todos os servidores do TCE-RJ que tiveram a oportunidade de apresentar suas sugestões e votar nas 

sugestões pré-definidas e apresentadas. 

O planejamento estratégico é o processo de elaboração dos objetivos estratégicos da organização no 

qual se busca analisar a relação entre a organização e o ambiente onde está inserida. Por meio do 

planejamento é feita uma análise do ambiente interno, externo, definição dos objetivos estratégicos, 

das ações que serão executadas e suas prioridades, e por fim, o monitoramento de todas as etapas do 

processo para verificar o alcance dos resultados pretendidos. A metodologia utilizada como referencial 

na elaboração do Planejamento Estratégico do TCE-RJ é o Balanced Scorecard (BSC). 

No caso da presente contratação, o alinhamento ao Plano Estratégico do TCE-RJ (PET 2012-2015) ocorre 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Perspectiva APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Objetivo Estratégico 8 - Modernizar a Gestão de Pessoas

Programa Estratégico 8.1 - Implementar Plano de Gestão de Pessoas

Ação Estratégica
8.1.1 - Desenvolver política de gestão por competência com vistas à motivação e comprometimento 

funcional;

Produto

Levantamento do perfil profissional dos servidores realizado com base na competência, em seus 

assentamentos funcionais e na descrição das atividades desenvolvidas em seus órgãos de lotação nos 

últimos cinco anos, criando mecanismos para identificação das necessidades e expectativas dos servidores

Indicador Estratégico Grau de satisfação dos servidores com as práticas de gestão de pessoas.

Áreas envolvidas SGA / SGP
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No âmbito do PROMOEX, a celebração do Convênio no 00001/2008 entre este Tribunal e o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com os seus subsequentes Termos Aditivos implicou na 

aprovação do competente Plano de Trabalho, nos termos da Portaria Interministerial no 127, de 

29.05.2008. Esta aprovação se deu em virtude da assinatura do Termo Aditivo no 00002/2011, publicado 

no DOU no 187, de 28.09.2011, à fl. 198. Dentre os documentos que integram o Plano de Trabalho, 

encontra-se o Projeto Básico, documento que descreve de forma pormenorizada o marco lógico, o 

marco estratégico e o de referência, bem como os objetivos do Programa e as metas a serem 

cumpridas. Estes objetivos foram especificados conjuntamente pelos representantes do PROMOEX, 

incluindo a participação do TCE-RJ, em resposta aos problemas detectados durante o diagnóstico 

realizado pela FIA-USP e pela FGV, os quais embasaram a construção dos marcos do Programa. 

Dividido em componentes e subcomponentes, o Projeto Básico é caracterizado por uma padronização e 

uniformização no tocante às metas a serem atingidas, havendo metas obrigatórias para todos os 

Tribunais de Contas do país, sendo a "Política de Gestão de Pessoas definida" uma destas metas a 

serem atingidas, conforme pactuado pelos instrumentos supracitados.  

É importante destacar que o não-cumprimento destas metas poderá ensejar determinações e 

ressalvas por parte dos órgãos de controle (CGU), não figurando como objetivos meramente 

programáticos, porém como compromissos vinculativos da Administração deste TCE-RJ. 

A vinculação ao Projeto encontra-se no Subcomponente “2.6 Adequação da política e gestão de 

pessoal”; e Produto “2.6.1 Política de Gestão de Pessoas definida”. 

O cumprimento das metas físicas estabelecidas no Projeto Básico deste TCE-RJ para o PROMOEX impõe 

a definição da política de Gestão de Pessoas para a Instituição.  

De acordo com o Marco Estratégico, considera-se a política Gestão de Pessoas como definida quando 

houver a redação de um documento de política de RH, ou, alternativamente, quando estiverem 

definidos e implantados além do Plano de Classificação de Cargos e Salários, mais dois (2) dos seguintes 

produtos:  

• Avaliação de Produtividade e Desempenho; 

• Gestão por Competência; 

• Gestão da Saúde; 

• Plano de Capacitação Anual. 



 

8 

 

Portanto, considera-se que o Projeto de diagnóstico da Gestão de Recursos Humanos, desenvolvimento 

e implantação de metodologia de mapeamento de competências e de avaliação de desempenho por 

competências, na Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro abrangem as exigências do PROMOEX, supracitadas, para se redefinir a Política de Gestão de 

Pessoas deste Tribunal.  

Ressalte-se que para fins de cumprimento dos objetivos estratégicos do PROMOEX foram organizados 

14 grupos temáticos, estando o presente objeto afeito à atuação de vários desses grupos, como por 

exemplo, o GGP (Grupo de Gestão de Pessoas), GAP (Grupo de Atos de Pessoal), GCG (Grupo de 

Contas de Governo), GAO (Grupo de Auditoria Operacional) e GPL (Grupo de Planejamento 

Organizacional). Esses grupos atuam em conjunto com o Instituto Rui Barbosa (IRB), no intuito de 

consolidar os avanços já alcançados com a implantação do PROMOEX nas Cortes de Contas. 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O maior patrimônio do TCE-RJ são as pessoas, uma vez que o cumprimento da missão institucional 

depende da competência de sua força de trabalho. Partindo dessa premissa, um dos mais relevantes 

objetivos estratégicos da instituição, definidos em seu Planejamento Estratégico (2012-2015), é o de 

“Modernizar a Gestão de Pessoas”. 

A modernização da Gestão de Pessoas é uma necessidade fundamental para garantir a efetividade das 

ações do TCE-RJ, especialmente no que tange ao desenvolvimento e alinhamento das competências 

requeridas para o alcance de seus resultados estratégicos. Portanto, considera-se que este projeto é um 

importante passo para se definir uma Política de Gestão de Pessoas por Competências. 

Atualmente, a Coordenadoria de Recursos Humanos – CRH tem grande parte de suas atividades 

comprometida pela execução de procedimentos operacionais, o que tem impossibilitado uma gestão 

mais estratégica das pessoas no Tribunal.  

Além disso, os mecanismos de avaliação de desempenho existentes não contemplam necessariamente 

as funções dos servidores e suas entregas à organização, ou seja, não estão formatados segundo o 

Modelo de Gestão de Pessoas por Competências.  

Para tanto, é necessário que se faça um mapeamento das competências desejadas/requeridas pela CRH 

e das competências atuais existentes, para que seja possível identificar e gerenciar o gap
4 existente, a 

fim de desenvolver as competências necessárias para a melhoria do desempenho e o alcance de 

objetivos esperados. 

                                            
4
 Lacuna percebida entre as competências desejadas e as competências atuais existentes (ideal x real). 
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Com o projeto espera-se: 

• Alinhar as competências individuais às competências organizacionais (CRH), bem como avaliar as 

“entregas” dos servidores. 

• Estabelecer um programa de aprimoramento contínuo do capital intelectual baseado no 

desenvolvimento das competências desejadas. 

• Elevar as competências profissionais existentes às competências requeridas pela CRH. 

• Propiciar o desenvolvimento de um banco de talentos para atender às necessidades da 

CRH/SGA/TCE-RJ. 

• Elevar os níveis de motivação dos servidores, bem como a qualidade de vida no trabalho. 

• Adquirir insumos para a implementação da Política de Gestão de Pessoas por Competências em 

todo o Tribunal. 

• Aprimorar os subsistemas de recursos humanos (gestão de pessoas). 

• Alcançar efetividade no processo de avaliação de desempenho. 

Desta forma, este trabalho, focado na CRH, é um Projeto Piloto que tem o intuito de agregar expertise 

para a realização do mapeamento de competências em todos os setores do TCE-RJ e para a 

implementação do Modelo de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal.  

O Projeto piloto na CRH tem como desafio a construção de um modelo que poderá ser compartilhado 

com os demais setores do TCE-RJ, promovendo a modernização e a melhoria da gestão em toda 

organização. 

Um fator que vem a corroborar nosso entendimento quanto à oportunidade e conveniência em 

desenvolver o presente projeto diz respeito ao fato de que, dentre os objetivos previstos no Plano 

Estratégico 2012-2015, encontra-se o da “Adesão ao Programa GesPública” 5, que é um programa do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que tem como referencial o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública - MEGP. Desta forma, as práticas de gestão englobadas neste projeto 

contribuirão para elevar o grau de conformidade aos requisitos do Critério de Excelência 6 – Pessoas, do 

referido modelo. 

                                            
5 Produto 7.1.1 – Adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA 
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Segundo a Carta de Brasília sobre Gestão Pública (MPOG), a qual contém as principais preocupações e 

diretrizes que devem orientar as estratégias e as ações em prol da construção de um pacto para 

melhorar a gestão pública, um dos pontos de atenção para modernização é a Gestão de Pessoas – no 

intuito de profissionalizar e capacitar continuamente a força de trabalho. Segundo a Carta: “neste 

sentido, ganham especial importância: a criação e o gerenciamento de carreiras específicas alinhadas às 

necessidades da administração e pensadas em uma perspectiva estratégica; a definição de critérios para 

a ocupação dos cargos e funções comissionados; a introdução da lógica de gestão por competências 

para melhor alocação e uso dos talentos; e a implementação de sistemáticas de incentivo e 

responsabilização.” 

Conclui-se que os esforços do TCE-RJ para modernizar sua Gestão de Pessoas são um dos pilares que 

sustentam sua estratégia de fortalecimento institucional e desenvolvimento de uma política de Recursos 

Humanos voltada para a valorização de seus servidores. Assim, pretende-se: o alcance da máxima 

eficiência na gestão do capital intelectual; desenvolver uma administração participativa e obter 

integração da estrutura orgânica; fomentar a motivação e a proatividade dos servidores; criar meios 

efetivos de difusão de conceitos, aumentando a qualidade da comunicação para integração das equipes; 

buscar a melhoria contínua na qualidade de vida no trabalho.  

3 OBJETO 

3.1 O objeto do projeto é a realização de diagnóstico de maturidade da Gestão de Recursos Humanos, o 

desenvolvimento e implantação de metodologia de mapeamento de competências e de avaliação de 

desempenho por competências, na Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro, visando ao aprimoramento dos subsistemas de recursos humanos (gestão de 

pessoas), o desenvolvimento de uma Política de Gestão de Pessoas por Competências, a efetividade do 

processo de avaliação de desempenho e a capacitação de servidores do TCE/RJ para atuarem como 

agentes multiplicadores do modelo. 

3.1.1 A metodologia de mapeamento de competências e o modelo de avaliação de desempenho por 

competências deverão observar as normas gerais contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Estado do Rio de Janeiro, respectivo Regulamento e suas alterações (Decreto-Lei nº 220/1975 e Decreto 

Estadual nº 2.479/1979) e demais atos normativos pertinentes. Também será observado o conjunto de 

regulamentos do TCE-RJ, relativos à provisão de recursos humanos, carreiras, remuneração, 

desenvolvimento e avaliação de desempenho, sendo que, para o último caso, poderá haver sugestões 

de mudanças que não conflitem com as normas gerais. 

3.1.2 A Secretaria Geral de Administração – SGA do TCE/RJ fornecerá à empresa de consultoria 

CONTRATADA toda a fundamentação legal citada no item 3.1.1. 
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3.2 A realização do diagnóstico em Gestão de Pessoas, o desenvolvimento da metodologia de 

mapeamento de competências e do modelo de avaliação do desempenho por competências deverão 

observar a missão, visão e valores e o planejamento estratégico do TCE/RJ. 

3.3 O projeto para a realização do diagnóstico em Gestão de Pessoas, o desenvolvimento da 

metodologia de mapeamento de competências e do modelo de avaliação do desempenho por 

competências serão desenvolvidos em 7 (sete) etapas: etapa 1 - Entendimento da situação atual / 

Planejamento do Trabalho; etapa 2 - Realização de eventos de mobilização e sensibilização; etapa 3 -  

Construção da metodologia; etapa 4 - Mapeamento das competências organizacionais e profissionais; 

etapa 5 - Construção do modelo de avaliação do desempenho por competências; etapa 6 - 

Implementação do modelo de avaliação por competências; etapa 7 - Diagnóstico (Final): Maturidade da 

CRH em relação à Gestão de Pessoas. 

3.4 No desenvolvimento do projeto, a metodologia proposta pela empresa CONTRATADA deverá levar 

em conta: 

3.4.1 As especificidades e as necessidades do TCE/RJ e dos setores abrangidos por este projeto para que 

soluções propostas sejam por eles aplicáveis. 

3.4.2 A possibilidade de que o TCE/RJ, mesmo após a conclusão do projeto, possa utilizar as ferramentas 

empregadas durante a realização do diagnóstico em Gestão de Pessoas e da construção da metodologia 

de mapeamento de competências e do modelo de avaliação do desempenho por competências. 

3.5 A empresa CONTRATADA deverá realizar capacitação dos servidores da CRH e das Unidades Setoriais 

de Recursos Humanos envolvidas para atuarem como agentes multiplicadores do modelo, bem como 

transferência de know-how para as equipes envolvidas no projeto. 

3.6 Deverá haver, para fins de desenvolvimento e divulgação do projeto, elaboração do conteúdo de 

material informativo pela CONTRATADA, sendo que os gastos com a impressão gráfica de manuais e 

peças de comunicação de qualquer natureza ficarão a cargo da CONTRATANTE. 

3.7 A CONTRATADA, passível de aplicação de penalidade legais, deverá tratar de forma reservada os 

dados e informações obtidos durante a execução dos trabalhos, assim como, obrigar-se-á a entregar ao 

Tribunal de Contas, em meio magnético, toda documentação/produtos elaborados ao longo da 

execução dos serviços. 
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4 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA prestará serviços de consultoria à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro para implementação do projeto de diagnóstico de maturidade em 

Gestão de Pessoas, desenvolvimento e implantação de metodologia de mapeamento de competências e 

definição do modelo de avaliação do desempenho por competências em 7 (sete) etapas, detalhadas a 

seguir. 

4.1 Etapa 1 – Entendimento da situação atual e planejamento do projeto 

4.1.1 Objetivos: Entender a realidade do TCE/RJ e CRH, missão, visão, valores, direcionadores 

estratégicos, necessidades institucionais em matéria de gestão de pessoas, assim como as políticas, 

sistemas e práticas de recursos humanos já existentes na organização; elaborar o planejamento do 

projeto em conformidade com as boas práticas de gerenciamento de projetos. 

4.1.2 Atividades: 

4.1.2.1 Planejamento detalhado do projeto; 

4.1.2.2 Integração da Equipe Gestora do Projeto; 

4.1.2.3 Entendimento da realidade do TCE/RJ e CRH, missão, visão, valores, direcionadores estratégicos; 

4.1.2.4 Entendimento necessidades institucionais em matéria de gestão de pessoas, assim como das 

políticas, sistemas e práticas de recursos humanos já existentes na organização; 

4.1.2.5 Instituição de Grupo de Trabalho Multidisciplinar; 

4.1.2.6 Repasse de informações sobre os conceitos e metodologias envolvidos no projeto; 

4.1.2.7 Definição dos principais documentos do projeto; 

4.1.2.8 Definição dos processos de gerenciamento; 

4.1.2.9 Definição de interlocutores e de responsabilidades para execução de atividades específicas; 
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4.1.2.10 Discriminação dos recursos a serem envolvidos em cada etapa; 

4.1.2.11 Estabelecimento dos canais e formas de comunicação; 

4.1.2.12 Organização da agenda de reuniões para acompanhamento e decisões relevantes. 

4.1.3 Produtos finais da etapa 1:  

4.1.3.1 Plano de trabalho do projeto detalhado; 

4.1.3.2 Cronograma detalhado do projeto e pontos de acompanhamento definidos; 

4.1.3.3. Relatório de entendimento sobre a realidade do TCE/RJ e CRH, missão, visão, valores, 

direcionadores estratégicos, assim como sobre as necessidades institucionais em matéria de gestão de 

pessoas, políticas, sistemas e práticas de recursos humanos já existentes na organização; 

4.1.3.4 Plano de Comunicação; 

4.1.3.5 Formalização do Grupo de Trabalho Multidisciplinar, capacitado nos conceitos e metodologias 

envolvidos no projeto. 

4.2 Etapa 2 – Realização de eventos de mobilização e sensibilização 

4.2.1 Objetivos: compatibilizar a condução dos serviços de consultoria com os benefícios esperados pela 

organização; sensibilizar e envolver dirigentes, servidores e/ou atores estratégicos que serão 

demandados ao longo do projeto. 

4.2.2 Atividades: 

4.2.2.1 Reunião com dirigentes e/ou atores estratégicos envolvidos para apresentação e aprovação do 

plano de trabalho do projeto. 

4.2.2.2 Realização de evento de sensibilização para todos os integrantes da CRH, para apresentar os 

objetivos do trabalho, promover alinhamento conceitual e mobilizar as pessoas para a mudança. 

4.2.3 Produtos finais da etapa 2: 

4.2.3.1 Reunião com dirigentes e/ou atores estratégicos envolvidos para apresentação e aprovação do 

plano de trabalho do projeto realizada – 2 horas 
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4.2.3.2 Evento de sensibilização realizado – 4 horas 

4.3 Etapa 3 – Construção da metodologia de mapeamento de competências 

4.3.1 Objetivos: Construir a metodologia de Mapeamento de Competências organizacionais e 

profissionais considerando a realidade do TCE/RJ, contemplando a definição, descrição e 

desdobramento em conhecimentos, habilidades e atitudes das competências da Coordenadoria de 

Recursos Humanos e Coordenadorias Setoriais subordinadas; capacitar servidores que serão os agentes 

multiplicadores da metodologia de mapeamento proposta. 

4.3.2 Atividades: 

4.3.2.1 Elaboração da metodologia de Mapeamento de Competências organizacionais e profissionais, 

considerando-se o contexto do TCE/RJ e casos de sucesso em organizações públicas; 

4.3.2.2 Validação da metodologia junto aos dirigentes e/ou atores estratégicos envolvidos; 

4.3.2.3 Capacitação dos servidores que serão agentes multiplicadores da metodologia de mapeamento. 

4.2.3 Produtos finais:  

4.2.3.1 Relatório do modelo de Mapeamento de Competências, contendo referenciais teóricos 

norteadores e sua aplicabilidade ao TCE/RJ; 

4.2.3.2 Profissionais, designados como multiplicadores, capacitados para mapeamento das 

competências nos demais setores do TCE/RJ. 

4.4 Etapa 4 – Aplicação da metodologia de mapeamento de competências 
organizacionais e profissionais 

4.4.1 Objetivos: Mapear as competências organizacionais e profissionais em conformidade com a 

metodologia desenvolvida na etapa 3, contemplando a definição, descrição e desdobramento em 

conhecimentos, habilidades e atitudes das competências da Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH) 

e Coordenadorias Setoriais subordinadas (COL, COP, COV), devendo apresentar a descrição de itens de 

verificação ou comportamentos observáveis para cada competência. 

4.4.2 Atividades: 

4.4.2.1 Definição das competências organizacionais (CRH, COL, COP, COV); 
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4.4.2.2 Definição das competências profissionais por cargo e função; 

4.4.2.3 Validação das competências mapeadas. 

4.4.3 Produtos finais da etapa 4:  

4.4.3.1 Relatório de detalhamento das competências mapeadas em itens de verificação ou 

comportamentos observáveis para cada competência; 

4.4.3.2 Banco de competências mapeadas, descritas, desdobradas e validadas. 

4.5 Etapa 5 – Construção do modelo de avaliação do desempenho por 
competências 

4.5.1 Objetivos: Desenhar, com o Grupo de Trabalho Multidisciplinar, o modelo de avaliação do 

desempenho com o novo fundamento de competências, através da organização dos critérios, do tipo de 

avaliação e das regras do modelo, contemplando aspectos relativos ao processo de avaliação, à 

devolutiva (feedback) para os avaliados e ao monitoramento do desempenho (relatórios de 

acompanhamento, planos de ação de desenvolvimento e outros). 

4.5.2 Atividades: 

4.5.2.1 Construção do modelo de avaliação do desempenho por competências; 

4.5.2.2 Especificação dos processos requeridos para aplicação da metodologia; 

4.5.2.3 Homologação da metodologia; 

4.5.2.4 Proposição de sistemática de acompanhamento do desempenho; 

4.5.2.5 Validação da etapa junto à alta direção do TCE/RJ. 

4.5.3 Produtos Finais da etapa 5:  

4.5.3.1 Relatório do modelo de gestão do desempenho proposto, contendo referenciais teóricos 

norteadores, casos de sucesso em organizações públicas e aplicabilidade ao contexto do TCE/RJ; 

4.5.3.2 Critérios, processo, metodologia e instrumentos de avaliação de desempenho por competências 

definidos e validados. 
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4.5.3.3 Profissionais da CRH em condições de aprofundar e realizar eventuais modificações e/ou 

adaptações do modelo de gestão do desempenho.  

4.6 Etapa 6 – Aplicação do modelo de avaliação do desempenho por 
competências na CRH 

4.5.1 Objetivos: Avaliar a eficácia do modelo de avaliação do desempenho com o novo fundamento de 

competências, como prática piloto, a fim de verificar a aplicabilidade de sua difusão no TCE/RJ. 

4.5.2 Atividades:  

4.5.2.1 Aplicação do modelo de avaliação do desempenho por competências na CRH, COL, COV e COP; 

4.5.3 Produtos da etapa 6: 

4.5.3.1 Resultados detalhados da avaliação de desempenho por competências realizada; 

4.5.3.2 Relatório de análise crítica do processo de avaliação do desempenho, conforme modelo 

proposto, que contemple os fatores críticos de sucesso do processo e as lições aprendidas. 

4.7 Etapa 7 – Diagnóstico de Recursos Humanos em relação às melhores 
práticas de Gestão de Pessoas em Organizações Públicas 

4.7.1 Objetivos: Avaliar o nível de maturidade do TCE/RJ em relação às melhores práticas em Gestão de 

Pessoas em organizações públicas, identificando as oportunidades de melhoria existentes, a fim de 

orientar a busca da excelência nos processos relacionados aos sistemas de trabalho, capacitação e 

desenvolvimento e qualidade de vida. 

4.7.2 Atividades: 

4.7.2.1 Verificação das políticas/subsistemas/práticas de gestão de pessoas existentes atualmente; 

4.7.2.2 Identificação das oportunidades de melhoria existentes em relação aos referenciais de 

excelência em Gestão de Pessoas; 

4.7.2.3 Análise e comparação com casos de sucesso de Gestão de Pessoas em organizações públicas. 

4.7.3 Produtos finais da etapa 7: 
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4.7.3.1 Relatório diagnóstico da situação atual do Sistema de Recursos Humanos do TCE/RJ, contendo 

seu nível de adesão às melhores práticas ou referências teóricas de Gestão de Pessoas, recomendações 

de possíveis desdobramentos nos subsistemas de Recursos Humanos, contendo estudo de casos de 

sucesso de Gestão de Pessoas em organizações públicas e as oportunidades de melhoria identificadas 

durante a realização da consultoria. 

5. EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1 A LICITANTE vencedora deverá obedecer às condições deste TERMO DE REFERÊNCIA e do Edital para 

perfeito cumprimento do objeto do certame licitatório e ao cronograma de trabalho apresentado em 

sua proposta, sendo esta obrigação formalizada em contrato. 

5.2 O prazo para início dos trabalhos será imediatamente após o recebimento da Termo de início do 

Serviço, a ser emitido pela Secretaria-Geral de Administração (SGA) do TCE-RJ. 

5.3 O acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços serão realizados, de forma 

permanente, pela CONTRATANTE, por um Preposto da Administração, especialmente designado no 

instrumento contratual, que dará o aceite nos trabalhos e nos produtos apresentados em cada etapa. 

5.4 A CONTRATADA deverá constituir uma equipe multidisciplinar de trabalho composta por membros 

de sua equipe fixa e por servidores do TCE-RJ – equipe técnica. 

5.4.1 A SGA colocará à disposição do projeto, 03 (três) técnicos que dedicarão 20 (vintes) horas 

semanais, cada um, às atividades do projeto. 

5.5 O TCE-RJ oferecerá o espaço físico necessário para que a CONTRATADA possa desempenhar o 

trabalho relacionado à condução do projeto. 

5.6 O prazo máximo para a realização dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 

do recebimento da Termo de início do Serviço, a ser emitido pela Secretaria-Geral de Administração 

(SGA) do TCE-RJ.  

5.7 A fase de diagnóstico deverá ser realizada simultaneamente às demais, conforme o cronograma 

sugerido no item 6. 

5.8 Cada etapa será considerada concluída após o aceite técnico pela CONTRATANTE de cada produto 

indicado neste TERMO DE REFERÊNCIA, com todos os seus componentes. 
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5.9 Prazo para conclusão de todas as atividades das Fases 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: 60 dias. 

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

SEMANAS 
ETAPAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Entendimento da situação atual e planejamento do projeto                 

2. Realização de eventos de mobilização e sensibilização                 

3. Construção da metodologia de mapeamento de 
competências 

                

4. Aplicação da metodologia de mapeamento de 
competências organizacionais e profissionais 

                

5. Construção do modelo de avaliação do desempenho por 
competências 

                

6. Aplicação do modelo de avaliação do desempenho por 
competências na CRH 

                

7. Diagnóstico de Recursos Humanos em relação às melhores 
práticas de Gestão de Pessoas em Organizações Públicas 

                

 

6.1. DO ACEITE e DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1.1 A CONTRATADA deverá entregar até o segundo dia útil da semana subsequente à semana em que 
se deu o término da etapa, os produtos, documentos ou relatórios pertinentes, para avaliação pelo TCE-
RJ e posterior emissão de seu aceite. 
 
6.1.2 O TCE-RJ terá 5 (cinco) dias úteis para avaliar os produtos ou relatórios entregues e opinar sobre o 
seu aceite e, em caso de negação, convocar a CONTRATADA para prestar esclarecimentos e fazer as 
correções cabíveis, devendo ser dada continuidade na execução dos trabalhos desta etapa até que ela 
seja concluída. 
 
6.1.3 - Uma etapa somente será considerada concluída quando for dado o aceite pelo servidor 
responsável, designado para este fim pelo TCE-RJ, no relatório correspondente e nos produtos 
entregues. 
 
6.1.4 – Ao término de cada uma das etapas de execução dos serviços, o seu objeto será recebido:  
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6.1.4.1 – Definitivamente, pela Equipe Técnica do TCE-RJ, composta por representantes da Secretaria-
Geral de Administração (SGA), em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), 
descritas no TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo A do MEMORIAL DESCRITIVO – Anexo II, no prazo de 05 
(cinco) dias, após o cumprimento de todas as entregas previstas para a respectiva etapa, na forma 
prevista no art. 74, inciso II,, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

6.4.2 - O recebimento definitivo pelo TCE-RJ não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto contratado, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este edital. 

6.1.5 O TCE-RJ efetuará o pagamento em 2 (duas) parcelas, mediante crédito em conta corrente da 

CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período de adimplemento da 

obrigação, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais previstas. 

 6.1.6 O pagamento da primeira parcela (30% do total) será realizado em até 30 dias após aceite dos 

produtos das etapas 1 (um), 2(dois) e 3 (três). 

6.1.7 O pagamento da segunda parcela (70% do total) será efetuado, em até 30 dias, tão somente após 

o aceite de todos os produtos e o cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

7.1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATANTE 

A supervisão e atestação dos serviços prestados, bem como o recebimento provisório e definitivo, serão 

de responsabilidade da Equipe Técnica da Contratante, composta por representantes da Secretaria 

Geral de Administração (SGA), em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH). 

7.1.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Validar e aprovar, conjuntamente com os consultores e na forma definida em contrato, os 

produtos definidos neste projeto. 

b) Aprovar e assinar as atas das reuniões de trabalho, redigidas pelos consultores.  

c) Garantir a participação dos servidores indicados nas capacitações que serão ministradas.  
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8 EQUIPE TÉCNICA EXIGIDA: 

8.1 a) (um) Coordenador, , que será responsável tecnicamente pelos serviços prestados e pelas 

definições estratégicas em todas as etapas do projeto; b) 1 (um) Gerente, que será o responsável 

administrativamente pelos serviços prestados e deverá acompanhar os técnicos durante todas as etapas 

do projeto; e c) 4 (quatro) consultores técnicos, , em período integral, responsáveis pela aplicação da 

metodologia, análise de informações e elaboração de produtos.  

8.2 A equipe técnica fixa deverá possuir comprovada experiência em metodologias de gestão de pessoas 

por competências, atestadas de acordo com o item 10.7 deste Edital. 

8.3 Requisitos mínimos da equipe técnica da licitante para fins de habilitação: 

Cargo 
Quantidade 

mínima 

Formação 
Acadêmica 
Necessária 

Função 
Dedicação 

homem/hora 

Coordenador 01 Mestrado na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável 
tecnicamente pelos 
serviços prestados e 

pelas definições 
estratégicas em todas 
as etapas do projeto 

20 horas 
semanais 

Gerente 01 Pós-
Graduação na 

Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável 
administrativamente 

pelos serviços 
prestados e deverá 

acompanhar os 
técnicos durante 

todas as etapas do 
projeto. 

40 horas 
semanais 

Técnico 02 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de 

mapeamento de 
competências 

40 horas 
semanais 

Técnico 01 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de avaliação 

de desempenho 

40 horas 
semanais 
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Técnico 01 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de 

diagnóstico de 
maturidade 

40 horas 
semanais 

 

8.4 A equipe técnica da CONTRATADA só poderá ser substituída, parcialmente, e após justificativa e 

aprovação prévia do CONTRATANTE, e ainda, desde que mantidos os mesmos padrões de qualificação 

do substituído (o substituto deverá possuir pontuação de títulos e experiência igual ou superior ao 

substituído). 

8.5 A equipe técnica da licitante deverá comprovar vinculação profissional à referida empresa. 

8.5.1. A comprovação de que os membros da equipe detentores dos atestados técnicos são vinculados à 

Licitante deverá ser feita através de cópia das fichas de registro de empregado, dos contratos 

particulares de prestação de serviços, dos contratos de trabalho por prazo determinado ou por meio de 

outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e os 

profissionais qualificados, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado.  

8.5.2 Em se tratando de sócio ou diretor da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento 

hábil para a comprovação do vínculo. 

8.5.3. Será permitida a apresentação de atestados e profissionais de empresas de uma mesma rede 

global da licitante.  

8.5.4. Entende-se que fazem parte de uma mesma rede global aquelas empresas que possuam a mesma 

estrutura global, incluindo compartilhamento de conhecimento, governança e política corporativos. 

8.6 A equipe de apoio, se necessária, é de responsabilidade da CONTRATADA. 
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9 . ORÇAMENTO PREVISTO 

O orçamento máximo disponível para a presente aquisição é de R$ 393.772,80 (trezentos e noventa e 

três mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).  

10. SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida a subcontratação. 

11. SISTEMAS INFORMATIZADOS 

A CONTRATADA não será responsável pela construção/implementação de sistemas informatizados de 

gestão do desempenho por competências.  

12. IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 
O contrato não compreenderá os gastos com a impressão gráfica de manuais e peças de comunicação 

de qualquer natureza, que ficarão a cargo da CONTRATANTE. 

13. LOCALIZAÇÃO E ÁREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS 

Todas as fases do projeto serão executadas na sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

situado à Praça da República, 70 – Centro – Rio de Janeiro – RJ. 

14. RESTRIÇÕES 

Em consonância com o estabelecido no Plano de Aquisições do PROMOEX, os serviços contratados para 

cumprimento das etapas 1, 2 e 3, previstos no item 6 deste Termo de Referência, deverão estar 

integralmente concluídos e entregues para análise, validação, recebimento efetivo, faturamento e 

pagamento, dentro da vigência do Convênio deste TCE-RJ com o PROMOEX. 

15 PROPOSTA TÉCNICA 

15.1 A PROPOSTA TÉCNICA das LICITANTES terá pontuação máxima de 1.000 (um mil) pontos. 

15.2 A PROPOSTA TÉCNICA detalhada será formada por “Planos Técnicos” (PT1, PT2 e PT3) relacionados 

neste Termo de Referência.  

15.3 O Primeiro Plano Técnico (PT1) demonstrará a experiência e o conhecimento da EQUIPE FIXA da 

LICITANTE a ser alocada no Projeto de diagnóstico de maturidade, desenvolvimento e implantação de 
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metodologia de mapeamento de competências, desenvolvimento e implantação de metodologia de 

avaliação de desempenho. Nele deverá constar: 

15.3.1 A Equipe FIXA da LICITANTE – aquela composta pelos membros indicados pela empresa e deve 

ter, no mínimo: a) 1 (um) Coordenador,  que será responsável tecnicamente pelos serviços prestados e 

pelas definições estratégicas em todas as etapas do projeto; b) 1 (um) Gerente, , que será o responsável 

administrativamente pelos serviços prestados e deverá acompanhar os técnicos durante todas as etapas 

do projeto; e c) 4 (quatro) consultores técnicos, em período integral, responsáveis pela aplicação da 

metodologia, análise de informações e elaboração de produtos. 

15.3.2 A Declaração de que a mesma EQUIPE FIXA proposta pela LICITANTE atuará na execução do 

contrato com Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, objeto desta licitação, ressalvadas as 

condições de substituição estabelecidas no item 8.4.  

15.3.3 O Compromisso de manutenção do Coordenador Geral da EQUIPE FIXA da LICITANTE, que será, 

obrigatoriamente, o profissional indicado na etapa de HABILITAÇÃO. Seu currículo deverá estar em 

estrita conformidade com o apresentado na etapa de HABILITAÇÃO e ser anexado à PROPOSTA 

TÉCNICA. 

15.4 A pontuação do PT1 será realizada por meio da análise dos atestados de comprovação de 

experiência e de formação técnico/acadêmica do coordenador, do gerente e dos consultores técnicos, 

para a qual será atribuída pontuação máxima de 400 (quatrocentos) pontos.  

15.5 Ao quesito experiência da EQUIPE FIXA da LICITANTE será atribuído um valor máximo de 240 

(duzentos e quarenta) pontos de acordo com sua participação anterior em projetos de natureza 

correlata ao deste Edital, comprovados por atestados de trabalhos com duração mínima de 2 (dois) 

meses.   

15.5.1 Ao quesito experiência do COORDENADOR – pontuação máxima 62 (sessenta e dois) pontos 

segundo a multiplicação dos pontos, ponderados pelo fator de multiplicação e número de ocorrências 

conforme a tabulação apresentada na tabela abaixo. 

Quesitos 
Experiência do Coordenador 

Pontos por 
Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao tempo 

dedicado à atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 
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Quesitos 
Experiência do Coordenador 

Pontos por 
Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao tempo 

dedicado à atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

1 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em órgãos e entidades 
nacionais da Administração Pública direta ou 
indireta, abrangendo, pelo menos, um dos 4 itens 
abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

2 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em órgãos e entidades 
nacionais da Administração Pública direta ou 
indireta, abrangendo o item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

3 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em empresas nacionais 
privadas, abrangendo, pelo menos, um dos 4 itens 
abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 

3 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

4 Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em empresas nacionais 
privadas, abrangendo o item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 

3 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

5 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em instituições públicas 
ou privadas no exterior, abrangendo, pelo menos, 2 
dos 5 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários; 
- Gestão do Desempenho. 
 

2 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

2 

 

15.5.2 Ao quesito experiência do GERENTE – pontuação máxima 80 (oitenta) pontos segundo a 

multiplicação dos pontos, ponderados pelo fator de multiplicação e número de ocorrências conforme a 

tabulação apresentada na tabela abaixo. 

Quesitos 
Experiência do Gerente 

Pontos por 
Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao tempo 

dedicado à atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 
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Quesitos 
Experiência do Gerente 

Pontos por 
Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao tempo 

dedicado à atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

1 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em órgãos e entidades 
nacionais da Administração Pública direta ou 
indireta, abrangendo, pelo menos, um dos 4 itens 
abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

5 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

2 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em órgãos e entidades 
nacionais da Administração Pública direta ou 
indireta, abrangendo o item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

5 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

3 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em empresas nacionais 
privadas, abrangendo, pelo menos, um dos 4 itens 
abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

4 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em empresas nacionais 
privadas, abrangendo o item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

po
 5

 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em instituições públicas 
ou privadas no exterior, abrangendo, pelo menos, 2 
dos 5 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários; 
- Gestão do Desempenho. 
 

3 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

2 

 

15.5.3 Ao quesito experiência dos CONSULTORES TÉCNICOS – pontuação máxima 98 (noventa e oito) 

pontos segundo a multiplicação dos pontos, ponderados pelo fator de multiplicação e número de 

ocorrências conforme a tabulação apresentada na tabela abaixo. 

Quesitos 
Experiência dos Consultores Técnicos* 

Pontos por 
Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao tempo 

dedicado à atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 
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Quesitos 
Experiência dos Consultores Técnicos* 

Pontos por 
Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao tempo 

dedicado à atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

1 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em órgãos e entidades 
nacionais da Administração Pública direta ou 
indireta, abrangendo, pelo menos, um dos 4 itens 
abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

6 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

2 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em órgãos e entidades 
nacionais da Administração Pública direta ou 
indireta, abrangendo o item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

6 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

3 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em empresas nacionais 
privadas, abrangendo, pelo menos, um dos 4 itens 
abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

5 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

p
o 

4 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em empresas nacionais 
privadas, abrangendo o item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

5 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses de 
duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 07 
meses de duração 

G
ru

po
 5

 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de 
Pessoas por competências, em instituições públicas 
ou privadas no exterior, abrangendo, pelo menos, 2 
dos 5 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários; 
- Gestão do Desempenho. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 03 
meses de duração 

2 

 

15.5..3.1 A composição das notas dos consultores técnicos se dará pela média aritmética das notas de 

todos os consultores, podendo atingir dessa forma, o máximo de 98 (noventa e oito) pontos. 

15.6 Ao quesito formação técnica/acadêmica da EQUIPE FIXA da LICITANTE será atribuído um valor 

máximo de 160 pontos. No caso dos cursos de especialização, serão avaliados somente certificados em 

cursos de, no mínimo, 360 horas-aula e em assuntos pertinentes ao objeto deste Edital.   
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15.7 Ao quesito formação do COORDENADOR - pontuação máxima 40 (quarenta) pontos segundo a 

métrica apresentada na tabela abaixo. 

Quesitos Pontos por Quesito Máximo de Ocorrências 

Especialização 20 1 

Mestrado 30 1 

Doutorado 40 1 

 

15.7.1 No julgamento da formação do Coordenador, será computada apenas a pontuação do quesito de 

maior valor. 

 

 

15.8 Ao quesito formação do Gerente - pontuação máxima 54 (cinquenta e quatro) pontos segundo a 

métrica apresentada na tabela abaixo. 

Quesitos Pontos por Quesito Máximo de Ocorrências 

Especialização 25 1 

Mestrado 40 1 

Doutorado 54 1 

15.8.1 No julgamento da formação do Gerente, será computada apenas a pontuação do quesito de 

maior valor. 
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15.9 Ao quesito formação dos Consultores técnicos - pontuação máxima 66 (sessenta e seis) pontos 

segundo a métrica apresentada na tabela abaixo. 

Quesitos Pontos por Quesito Máximo de Ocorrências 

Especialização 22 3 

Mestrado 66 1 

15.9.1 No julgamento da formação dos Técnicos, será computada a pontuação dos quesitos até o limite 

de 66 (sessenta e seis) pontos para cada um deles. Ao fim da análise, a nota final será obtida através de 

média aritmética dos resultados individuais dos consultores técnicos.  

15.10 O Segundo Plano Técnico (PT2) demonstrará a experiência da LICITANTE na aplicação de 

metodologias, estratégias e práticas de Gestão de Pessoas por Competências. 

15.10.1 Neste plano técnico deverá ser demonstrada a experiência que a LICITANTE possui sobre o 

objeto desse Edital. 

15.10.2 Apresentar o Currículo da Empresa, descrevendo experiências anteriores, acompanhado de 

atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público (inclusive economia mista) ou privado, 

nacionais ou internacionais, que certifiquem a realização dos serviços relatados no currículo, executados 

pela LICITANTE em gestão por competências para as instituições emitentes. 

15.10.3 A pontuação do PT2 será realizada por meio da análise dos atestados de comprovação de 

experiência anterior da LICITANTE, para a qual será atribuída pontuação máxima de 400 (quatrocentos) 

pontos, conforme métrica para pontuação constante da tabela a seguir. 

Quesitos 
Experiência dos Consultores Técnicos* 

Pontos por 
Atestado 

Número máximo de 
ocorrência por grupo 

G
ru

p
o 

1 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em órgãos e entidades nacionais da Administração 
Pública direta ou indireta, abrangendo, pelo menos, um dos 4 itens 
abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 

26 5 
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Quesitos 
Experiência dos Consultores Técnicos* 

Pontos por 
Atestado 

Número máximo de 
ocorrência por grupo 

G
ru

p
o 

2 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em órgãos e entidades nacionais da Administração 
Pública direta ou indireta, abrangendo o item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

30 5 

G
ru

po
 3

 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em empresas nacionais privadas, abrangendo, pelo 
menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

15 3 

G
ru

p
o 

4 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em empresas nacionais privadas, abrangendo o item 
abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

15 3 

G
ru

p
o 

5 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em instituições públicas ou privadas no exterior, 
abrangendo, pelo menos, 2 dos 5 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários; 
- Gestão do Desempenho. 
 

15 2 

 

15.10.4 A nota final do PT2 será o somatório das notas nos quesitos, já multiplicadas por seu número de 

ocorrências, respeitando o máximo previsto no item 15.10.3. 

15.11 O Terceiro Plano Técnico (PT3) avaliará a qualidade da PROPOSTA TÉCNICA de cada uma das 

LICITANTES. 

15.11.1 O PT3 terá pontuação máxima de 200 (duzentos) pontos, segundo os critérios ponderados pelos 

pesos atribuídos conforme aponta a tabela do item 15.11.2 
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15.11.2 Cada um dos servidores designados pela Coordenadoria de Recursos Humanos do TCE-RJ 

atribuirão suas notas a cada um dos quesitos descritos na tabela abaixo. Ao fim do processo, a nota do 

PT3 será obtida através da média aritmética das notas atribuídas por cada um daqueles membros.  

Pontuação 

Quesito Especificação Não 
atende 

Atende 
pouco 

Atende 
parcialmente 

Atende 
Atende além 

da 
expectativa 

Peso 
Pontuação 
Máxima 

Q1 - Adequação da 
proposta 

Organização, clareza e 
objetividade da proposta 
com detalhamento das fases 
e atividades e definição e 
abrangência dos produtos 
finais. 

0 1 2 3 4 10 40 

Q2 - Coerência 

Coerência interna do plano 
quanto à sequência lógica 
das atividades e quanto ao 
cronograma de execução. 

0 1 2 3 4 5 20 

Q3 - Aplicação 
Aplicabilidade da 
metodologia aos órgãos 
públicos/TCE-RJ 

0 1 2 3 4 10 40 

Q4 – Transferência 
de conhecimento 

Métodos e procedimentos 
propostos para 
transferência do 
conhecimento. 

0 1 2 3 4 10 40 

Q5 - Comunicação 

Consistência do plano de 
comunicação para difusão 
do modelo de avaliação de 
desempenho junto aos 
avaliadores e avaliados.  

0 1 2 3 4 10 40 

Q6 - Metodologia 
Métodos, técnicas, 
ferramentas e referenciais 
teóricos a serem utilizados. 

0 1 2 3 4 5 20 

 

15.12 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA FINS DE ATESTADO 

 
15.12.1 – Só serão aceitos atestados de trabalhos realizados pelo período mínimo de 2 (dois) meses que 
para fins deste edital deverá(ão) conter: 
 
15.12.1.1 – A razão social e demais dados de identificação da pessoa jurídica emitente; 
 
15.12.1.2 – Endereço completo do emitente; 
 
15.12.1.3 – Meios de comunicação, tais como: telefone, fax, e-mail e célula emitente; 
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15.12.1.4 – Período de vigência do projeto e do contrato; 
 
15.12.1.5 – Breve resumo do escopo do serviço realizado para a emitente; 
 
15.12.1.6 – Número de funcionários da instituição/empresa emitente; 
 
15.12.1.7 – Local, data, identificação do emitente e assinatura de seu representante. 
 
15.12.2 – Atestados emitidos pela mesma pessoa jurídica serão considerados como um só atestado, 
salvo se constituírem projetos de natureza diferente. 
 
15.12.3 – Caso um atestado possua informações referentes a mais de um quesito pontuável nos itens 
15.5.1 ao 15.5.3, ele será considerado e aceito somente uma vez em cada grupo.  
 
15.12.4 – Serão desconsiderados os documentos que contiverem omissões ou estiverem incompletos. 
 
15.12.5 – Somente serão julgadas as propostas técnicas que apresentarem todos os documentos 
solicitados. 
 
15.12.6 - Para fins de agilizar os procedimentos de conferência da documentação, os documentos 
da PROPOSTA TÉCNICA deverão ser apresentados encadernados, precedidos de uma introdução, 

seguidos do PT1, do PT2 e do PT3.  

16 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

16.1 A avaliação das PROPOSTAS TÉCNICAS será feita através da análise dos planos técnicos PT1, PT2 e 

PT3, no que tange ao atendimento das exigências deste instrumento convocatório de licitação e serão 

avaliadas e classificadas por meio dos fatores e critérios de julgamento, na forma estabelecida neste 

Edital. 

16.1.1 As notas atribuídas para cada plano técnico poderão ter no máximo duas casas decimais. 

16.1.2 As notas atribuídas para cada plano técnico poderão ter no máximo duas casas decimais, sendo o 

arredondamento final feito de acordo com a regra que segue: dígitos de 1 a 4 arredondam-se para 

baixo; dígitos de 5 a 9 arredondam-se para cima. 16.2 Da Classificação das Propostas Técnicas.  

A Pontuação Final da PROPOSTA TÉCNICA resultante do somatório das notas obtidas nos planos técnicos 

PT1, PT2 e PT3. 
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16.2.1 Para se obter a Pontuação Final da PROPOSTA TÉCNICA, os planos PT1, PT2 e PT3 terão as 

seguintes notas máximas:  

� PT1 – 400 (quatrocentos) pontos; 

� PT2 - 400 (quatrocentos) pontos; 

� PT3 - 200 (duzentos) pontos.  

16.2.2 Será adotada a seguinte fórmula para cálculo da pontuação da PROPOSTA TÉCNICA: 

PT = PT1+PT2+PT3, em que: 

 

PT = pontuação final da PROPOSTA TÉCNICA 

PT1 = nota do plano PT1 

PT2 = nota do plano PT2 

PT3 = nota do plano PT3 

16.3 Da Desclassificação da PROPOSTA TÉCNICA.  

Serão desclassificadas as propostas técnicas que: 

16.3.1 Deixarem de apresentar qualquer das exigências do PT1, do PT2 e do PT3; 

16.3.2 Não atingirem o mínimo de 400 (quatrocentos) pontos na Pontuação Final da PROPOSTA 

TÉCNICA. 

17 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

As PROPOSTAS TÉCNICAS serão classificadas de acordo com a métrica seguinte: 

17.1 Serão atribuídos 10 (dez) pontos à LICITANTE que apresentar a maior pontuação na PROPOSTA 

TÉCNICA, constituindo esta nota no Índice Técnico da proposta. As demais propostas serão pontuadas 

proporcionalmente na razão inversa da maior pontuação na PROPOSTA TÉCNICA, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

:onde,10x
PT

PT
T

maior 







=

 

T = Índice Técnico da proposta 

PT = pontuação da PROPOSTA TÉCNICA 
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PTmaior = nota da PROPOSTA TÉCNICA com maior pontuação 

17.2 O índice técnico de cada proposta poderá ter, no máximo, duas casas decimais, sendo os 

arredondamentos necessários feitos seguindo as regras estabelecidas neste Edital. 

18. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

18.1 As propostas comerciais deverão ser apresentadas na forma descrita no MODELO DE PROPOSTA 

COMERCIAL anexo ao Edital. 

19 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

19.1 As propostas comerciais serão julgadas e classificadas em conformidade com os critérios abaixo: 

19.1.1 Proposta ofertada em conformidade com o Preço Máximo de Referência estabelecido no TERMO 

DE REFERÊNCIA; 

19.1.2 Serão atribuídos 10 pontos à PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE que apresentar o menor preço 

global, constituindo esta nota no Índice de Preço da proposta. 

19.1.3 As demais propostas serão pontuadas proporcionalmente na razão inversa do menor preço 

global ofertado, de acordo com a seguinte fórmula: 

:,10 ondex
PG

PG
P

menor









=

 

P = Índice de Preço da proposta 

PG = preço global da proposta 

PGmenor = preço global da proposta com menor valor ofertado 

19.1.4 O Índice de Preço de cada proposta poderá ter no máximo duas casas decimais, sendo os 

arredondamentos necessários feitos segundo as regras deste Edital. 

19.2 Serão desclassificadas as propostas comerciais que: 

19.2.1 Estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta neste Edital; 
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19.2.2 Apresentarem preço global manifestamente inexequível, podendo neste caso a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO proceder a diligências para obtenção das informações necessárias as análises previstas no 

art.48 da Lei n° 8.666/93, com suas alterações; 

19.2.3 Com preços superiores ao Preço Máximo de Referência, indicado no TERMO DE REFERÊNCIA; 

19.2.4 Que não juntarem à proposta a Planilha de Custos. 

20 DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

Para classificação da proposta mais vantajosa, a qual a COMISSÃO DE LICITAÇÃO adjudicará o objeto 

desta licitação serão adotados os seguintes procedimentos:  

20.1 A Pontuação Final a ser atribuída à proposta será obtida através da média ponderada entre os 

Índices de Preço e Técnico da Proposta, que terão os seguintes pesos: 

� Índice de Preço terá peso 3 (três); 

� Índice Técnico terá peso 7 (sete). 

20.2 Será adotada a seguinte fórmula para cálculo da Pontuação Final da proposta: 

:onde,
10

T7P3
PF

+
=

 

PF = Pontuação Final da proposta 

P = Índice de Preço da proposta 

T = Índice Técnico da proposta 

20.3 As propostas serão classificadas pela ordem decrescente dos valores de Pontuação Final - PF, a 

partir da maior PF, cuja proposta será considerada a 1º classificada, sendo-lhe assegurado o direito a 

adjudicação do objeto desta licitação. 

20.4 - No que tange à equação ponderada para o cálculo da nota final, privilegiar-se-á a técnica em 

percentual de 70%, e preço em percentual de 30%, justificando-se por: a) ser um projeto com alto nível 

de complexidade e de cunho predominantemente acadêmico, envolvendo questões multidisciplinares; 

b) a experiência da empresa em Gestão de Pessoas por Competências ser condição sine qua non para o 
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resultado final da Consultoria; c) contar o projeto com cronograma reduzido para execução dos 

trabalhos da Consultoria, tendo em vista o encerramento do Programa previsto para junho de 2013 e d) 

conforme as Políticas e Procedimentos de Aquisições Aplicáveis em Projetos Financiados pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, assegurar-se que os limites (70%/30%) estão dentro dos 

percentuais admitidos no Convênio no 00001/2008 entre este Tribunal e o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG).  

21 DO DESEMPATE DAS PROPOSTAS 

21.1 Se no julgamento da proposta mais vantajosa houver empate entre duas ou mais propostas o 

desempate ocorrerá, em igualdade de condições, com observância do disposto no art. 3º, parágrafo 2º, 

inciso II da Lei n° 8666/93, se esta não for a situação, o desempate será procedido por meio de sorteio. 

21.2 O desempate será realizado em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada, assinada 

pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO e pelas LICITANTES presentes que o desejarem. 

21.3 Caso haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte classificadas, serão 

aplicadas, no que couber, as condições de desempate previstas na Lei Complementar nº 123/2006. 

22. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

As solicitações de informações pertinentes a esta Tomada de Preços poderão ser requeridas, por escrito, 

inclusive por fax, através da linha telefônica no (0xx21) 3231-5442, à Subsecretaria de Administração e 

Finanças (SSA) do TCE-RJ, situada na Praça da República, nº 70, 5º andar, Edifício-Sede, Rio de Janeiro, 

RJ, das 10h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores 

à data fixada neste edital para recebimento das propostas. 
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23. ANEXO 

Anexo A – Planilha de Custos e Preços Unitário e Total. 
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1 - PREÂMBULO 

PROCESSO TCE-RJ Nº 300.276-9/13 
 
OBJETO: Contratação de consultoria especializada para realização de diagnóstico de 
maturidade da Gestão de Recursos Humanos, desenvolvimento e implantação de metodologia 
de mapeamento de competências e de avaliação de desempenho por competências, na 
Coordenadoria de Recursos Humanos do TCE-RJ. 
 
TIPO: Técnica e Preço 
 
DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 02 de abril de 2013 
 
HORÁRIO DE INÍCIO: 11h (onze horas) 
 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Título XI 
da Lei Estadual nº 287, de 4 de dezembro de 1979 - Código de Administração Financeira e 
Contabilidade Pública, no que não conflitarem com a legislação federal, e o Capítulo V, Seção 
Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO: 0201.0103201371.635 – Modernização do Controle 
Externo do TCE-RJ – PROMOEX (Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros) 

 
 
2 - DO OBJETO 

2.1 - Contratação de consultoria especializada para realização de diagnóstico de maturidade da 
Gestão de Recursos Humanos, desenvolvimento e implantação de metodologia de mapeamento 
de competências e de avaliação de desempenho por competências, na Coordenadoria de 
Recursos Humanos do TCE-RJ, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO A do MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II, parte integrante 
e inseparável deste edital, independente de transcrição. 
 
3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
3.1 – O projeto para a realização do diagnóstico em Gestão de Pessoas, desenvolvimento da 
metodologia de mapeamento de competências e do modelo de avaliação do desempenho por 
competências será desenvolvido em 7 (sete) etapas, na forma descrita no Termo de Referência – 
Anexo A do Memorial Descritivo – Anexo II deste edital. 
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3.1.1 - A fase de diagnóstico deverá ser realizada simultaneamente às demais, conforme 
cronograma previsto no item 6 do Termo de Referência.  – Anexo A do Memorial Descritivo – 
Anexo II deste edital. 
 
3.2 - O prazo máximo para a realização dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento do Termo de Início do Serviço, a ser emitido pela Secretaria-
Geral de Administração (SGA) do TCE-RJ.  
 
3.2.1 - Os prazos previstos no cronograma poderão ser alterados, respeitado o limite previsto em 
3.2, mantidas as demais condições desta contratação e assegurada a manutenção do seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados em lei, 
devidamente autuado em processo. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas que: 
 
4.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto 
desta licitação, devendo ser comprovado pelo contrato social; 
 
4.1.2 - estejam devidamente cadastradas no Registro Central de Fornecedores – RCF, expedido 
pela Subsecretaria de Recursos Logísticos - SUBLO da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEPLAG ou que atendam a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data de recebimento das 
propostas; 
 
4.1.3 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital. 
 
 
4.2 - Não poderão concorrer neste certame as empresas: 
 
4.2.1 – suspensas temporariamente de participação em licitação e impedidas de contratar com a 
Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 
 
4.2.2 – declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
do inciso IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
4.2.3 - em consórcio ou grupo de empresas; 
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4.2.4 - que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

5.1 - O preço total estimado pela Administração para a contratação do objeto desta licitação é de 
R$393.772,80 (trezentos e noventa e três mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta 
centavos), conforme os valores constantes do MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO II 
deste edital. 
 
6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2013, 
compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente nos Programas de Trabalho 
0201.0103201371.635 e 0201.0103201372.003, pela Natureza de Despesa 3390.35.01. 
 
7 - DO REAJUSTAMENTO 
 
7.1 - Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e 
irreajustáveis. 
 
7.2 – Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização 
financeira. 
 
8 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 

8.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de licitação 
prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus 
representantes que: 
 
8.1.1 - entregarão, em 3 (três) envelopes distintos, de papel opaco, tamanho ofício, identificados 
por “A”,“B” e “C” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, os documentos exigidos para a 
habilitação, a proposta técnica e a proposta comercial, respectivamente, constando na parte 
externa a razão social e o endereço da proponente.  
 
8.1.1.1 - No envelope contendo a documentação para a habilitação: 
 
 

ENVELOPE “A” 
“DOCUMENTAÇÃO” 

TOMADA DE PREÇOS N°°°° 01/2013 
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8.1.1.2 - No envelope contendo a proposta técnica: 
 

ENVELOPE “B” 
“PROPOSTA TÉCNICA” 

TOMADA DE PREÇOS N°°°° 01/2013 
 

8.1.1.3 - No envelope contendo a proposta comercial: 
 

ENVELOPE “C” 
“PROPOSTA COMERCIAL” 

TOMADA DE PREÇOS N°°°° 01/2013 
 

 
8.1.1.4 - Os três envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma: 
 
Ao 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
A/C da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Praça da República nº 70, 11º andar do Edifício-Sede, Centro 
Rio de Janeiro, RJ 
 
8.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a 
documentação e as propostas técnica e comercial das licitantes, nenhum outro envelope será 
recebido, tampouco será permitida a sua troca. 
 
8.3 - Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que 
estiverem constituindo a CPL e pelos representantes credenciados das licitantes presentes 
no certame. 
 
8.4 - Todos os documentos de habilitação e referentes à Proposta Técnica apresentados 
pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e 
numerados em sequência crescente e também deverá constar índice relacionando os 
documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de 
conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da 
licitante. 
 
8.4.1 – Ainda sobre a Proposta Técnica, o proponente deverá apresentar: 
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8.4.1.1 – Especificação técnica detalhada, anexando os documentos comprobatórios exigidos e 
pontuáveis na forma deste Edital; 
 
8.4.1.2 – Planilha à parte indicando a página da proposta técnica onde se encontra 
explicitamente a comprovação de cada subitem exigido ou pontuação; 
 
8.4.1.3 – Não deverá apresentar preço. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante 
deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “A”, com o título 
“DOCUMENTAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste Edital. 
 
9.2 - DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
 
9.2.1 - O certificado de inscrição no Registro Central de Fornecedores – RCF, expedido pela 
Subsecretaria de Recursos Logísticos - SUBLO da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão do Governo do Estado do Rio de Janeiro – SEPLAG, deverá ser apresentado 
devidamente atualizado. 
 
9.2.2 - Por certificado de inscrição, devidamente atualizado, deve-se entender aquele que se 
encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes 
contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes, observado o disposto na Portaria 
SUPRIM nº 118, de 08.07.05, em especial em seu art. 2º, e Portaria SUPRIM nº 120, de 
18.05.06. 
 
9.3 - DA REGULARIDADE FISCAL 
 
9.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 
 
9.3.2 - prova de inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal, conforme o 
caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
9.3.3 - certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa 
relat iva à Seguridade Social  ( INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea a, da Lei 
Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente 
comprovada documentalmente pela licitante; 
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9.3.4 - certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 
 
9.3.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
9.3.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da 
Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos 
na Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de 
negativa, na forma da lei; 
 
9.3.7 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de 
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou 
Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos 
inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de 
negativa(s), na forma da lei; 
 
9.3.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de 
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos 
inscritos, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da 
lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante; 
 
9.3.9 - para as empresas sediadas no Estado e no Município do Rio de Janeiro, as Certidões da 
Dívida Ativa Estadual e Municipal deverão ser as expedidas, respectivamente, pela 
Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral do Município; 
 
9.3.10 - para as empresas não sediadas no Estado e no Município do Rio de Janeiro, o(s) 
documento(s) emitido(s) pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do 
domicílio ou sede da licitante deverá(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos 
quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou demonstrar de outra forma documental tal situação 
fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) de legislação específica ou informação 
oficial do órgão fazendário. 
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9.3.11 - Microempresas e empresas de pequeno porte 
 
 
9.3.11.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de 
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste 
certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
9.3.11.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, 
será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração do TCE-RJ, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.3.11.3 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
 
9.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
9.4.1 - Apresentação da relação nominal dos integrantes da equipe que irá conduzir os trabalhos, 
com os respectivos curriculo vitae. 

 
9.4.1.1 - Esta equipe deverá ser composta de: a) (um) Coordenador, que será responsável 
tecnicamente pelos serviços prestados e pelas definições estratégicas em todas as etapas do 
projeto; b) 1 (um) Gerente, , que será o responsável administrativamente pelos serviços 
prestados e deverá acompanhar os técnicos durante todas as etapas do projeto; e c) 4 (quatro) 
consultores técnicos, em período integral, responsáveis pela aplicação da metodologia, análise 
de informações e elaboração de produtos. 
 
9.4.1.2 - A equipe técnica fixa deverá possuir comprovada experiência em metodologias de 
gestão de pessoas por competências, atestadas de acordo com o item 10.7 deste Edital. 
 
9.4.1.3 - Requisitos mínimos da equipe técnica da licitante para fins de habilitação: 
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Cargo 
Quantidade 

mínima 

Formação 
Acadêmica 
Necessária 

Função 
Dedicação 

homem/hora 

Coordenador 01 Mestrado na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável 
tecnicamente pelos 
serviços prestados e 

pelas definições 
estratégicas em todas 
as etapas do projeto 

20 horas 
semanais 

Gerente 01 Pós-
Graduação na 

Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável 
administrativamente 

pelos serviços 
prestados e deverá 

acompanhar os 
técnicos durante 

todas as etapas do 
projeto. 

40 horas 
semanais 

Técnico 02 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de 

mapeamento de 
competências 

40 horas 
semanais 

Técnico 01 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de avaliação 

de desempenho 

40 horas 
semanais 

Técnico 01 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de 

diagnóstico de 
maturidade 

40 horas 
semanais 
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9.4.1.3.1 - A equipe técnica da CONTRATADA só poderá ser substituída, parcialmente, e após 
justificativa e aprovação prévia do TCE-RJ, e ainda, desde que mantidos os mesmos padrões de 
qualificação do substituído (o substituto deverá possuir pontuação de títulos e experiência igual 
ou superior ao substituído). 
 
9.4.1.3.2 - A equipe técnica da licitante deverá comprovar vinculação profissional à referida 
empresa. 
 
9.4.1.3.2.1 - A comprovação de que os membros da equipe detentores dos atestados técnicos são 
vinculados à Licitante deverá ser feita através de cópia das fichas de registro de empregado, dos 
contratos particulares de prestação de serviços, dos contratos de trabalho por prazo determinado 
ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a 
licitante e os profissionais qualificados, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a 
execução do objeto licitado.  
 
9.4.1.3.2.1.1 - Em se tratando de sócio ou diretor da empresa, o contrato social da licitante 
servirá de documento hábil para a comprovação do vínculo. 
 
9.4.1.3.3 - Será permitida a apresentação de atestados e profissionais de empresas de uma 
mesma rede global da licitante.  
 
9.4.1.3.3.1 - Entende-se que fazem parte de uma mesma rede global aquelas empresas que 
possuam a mesma estrutura global, incluindo compartilhamento de conhecimento, governança e 
política corporativos. 
 
9.4.2 - A equipe de apoio, se necessária, é de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 
9.5 - DO CADASTRAMENTO ESPECÍFICO PARA ESTA LICITAÇÃO 
 
9.5.1 - As empresas que não estejam inscritas na inscritas na Subsecretaria de Recursos 
Logísticos - SUBLO da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro – SEPLAG poderão efetuar o cadastramento específico para esta licitação, 
apresentando, no que couber, a documentação, prevista nos subitens 9.6 a 9.10, relativa ao 
domicílio ou sede da requerente. 
 
9.5.1.1 - A documentação prevista para o atendimento das condições de cadastramento 
específico para esta licitação deverá ter validade na data estabelecida no subitem 9.5.3, 
bem como na data constante no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes 
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contendo os demais documentos de habilitação, a proposta técnica e a proposta comercial 
das licitantes. 
 
9.5.2 - Caso haja algum documento que esteja válido apenas na data estabelecida no subitem 
9.5.3 para a apresentação de documentos necessários ao atendimento das condições de 
cadastramento, a licitante que vier a ser considerada cadastrada deverá apresentar o respectivo 
documento revalidado, na data estabelecida no preâmbulo deste edital, para a entrega dos 
envelopes contendo os demais documentos de habilitação, a proposta técnica e a proposta 
comercial das licitantes, sob pena de vir a ser inabilitada. 
 
9.5.3 - Os documentos necessários ao atendimento das condições de cadastramento 
específico para esta licitação deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, 
contidos em envelope opaco e fechado (colado ou lacrado), às 11h (onze horas) do dia 26 de 
março de 2013, na sala de reuniões situada no 11º andar do Edifício-Sede do TCE-RJ, 
localizado na Praça da República, n°°°° 70, Centro, Rio de Janeiro-RJ. 
 
9.5.3.1 - No envelope deverão constar os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE “D” 
“DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CADASTRAMENTO ESPECÍFICO” 

TOMADA DE PREÇOS N°°°° 01/2013 
 
9.5.3.1.1 - Os documentos contidos no Envelope “D” não precisarão ser repetidos no Envelope 
“A”, salvo os descritos no subitem 9.5.2. 
 
 
9.6 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
9.6.1 - registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário 
individual ou sociedade empresária; 
 
9.6.2 - registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples; 
 
9.6.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão 
correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração; 
 
9.6.3.1 - caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a 
responsabilidade pela administração; 
 
9.6.4 - no caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do 
conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, 
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evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 
6.404/76 e suas alterações; 
 
9.6.5 - cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou 
sociedades estrangeiras. 
 
9.6.6. - Microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
9.6.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas 
estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração de que ostentam 
essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º 
da referida Lei (ANEXO V). 
 
9.7 - DA REGULARIDADE FISCAL 
 
9.7.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 
 
9.7.2 - prova de inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal, conforme o 
caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
9.7.3 - certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa 
relat iva à Seguridade Social  ( INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea a, da Lei 
Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente 
comprovada documentalmente pela licitante; 
 
9.7.4 - certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 
 
9.7.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
9.7.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da 
Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos 
na Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de 
negativa, na forma da lei; 
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9.7.7 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de 
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou 
Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos 
inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de 
negativa(s), na forma da lei; 
 
9.7.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de 
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos 
inscritos, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da 
lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante; 
 
9.7.9 - para as empresas sediadas no Estado e no Município do Rio de Janeiro, as Certidões da 
Dívida Ativa Estadual e Municipal deverão ser as expedidas, respectivamente, pela 
Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral do Município; 
 
9.7.10 - para as empresas não sediadas no Estado e no Município do Rio de Janeiro, o(s) 
documento(s) emitido(s) pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do 
domicílio ou sede da licitante deverá(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos 
quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou demonstrar de outra forma documental tal situação 
fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) de legislação específica ou informação 
oficial do órgão fazendário. 
 
9.7.11 - Microempresas e empresas de pequeno porte 
 
9.7.11.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de 
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste 
certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
9.7.11.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, 
será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração do TCE-RJ, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.8 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.8.1 - Apresentação da relação nominal dos integrantes da equipe que irá conduzir os trabalhos, 
com os respectivos curricula vitae. 
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9.8.1.1 - Esta equipe deverá ser composta de: a) (um) Coordenador, , que será responsável 
tecnicamente pelos serviços prestados e pelas definições estratégicas em todas as etapas do 
projeto; b) 1 (um) Gerente, , que será o responsável administrativamente pelos serviços 
prestados e deverá acompanhar os técnicos durante todas as etapas do projeto; e c) 4 (quatro) 
consultores técnicos, em período integral, responsáveis pela aplicação da metodologia, análise 
de informações e elaboração de produtos.  
 
 
9.8.1.2 - A equipe técnica fixa deverá possuir comprovada experiência em metodologias de 
gestão de pessoas por competências, atestadas de acordo com o item 10.7 deste Edital. 
 
9.8.1.3 - Requisitos mínimos da equipe técnica da licitante para fins de habilitação: 
 

Cargo 
Quantidade 

mínima 

Formação 
Acadêmica 
Necessária 

Função 
Dedicação 

homem/hora 

Coordenador 01 Mestrado na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável 
tecnicamente pelos 
serviços prestados e 

pelas definições 
estratégicas em todas 
as etapas do projeto 

20 horas 
semanais 

Gerente 01 Pós-
Graduação na 

Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável 
administrativamente 

pelos serviços 
prestados e deverá 

acompanhar os 
técnicos durante 

todas as etapas do 
projeto. 

40 horas 
semanais 

Técnico 02 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de 

mapeamento de 
competências 

40 horas 
semanais 



 
 

TCE-RJ 

PROCESSO Nº 300.276-9/13 

RUBRICA           FLS.  

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TCE/RJ 
 

COORDENADORIA SETORIAL DE COMPRAS – COM 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 
 
 

 
TOMADA DE PREÇOS – 01/2013 
 

PAULO SERGIO DA SILVA INÁCIO 
Coordenador 

Coordenadoria Setorial de Compras 
Matr. 02/3160 

15 

Cargo 
Quantidade 

mínima 

Formação 
Acadêmica 
Necessária 

Função 
Dedicação 

homem/hora 

Técnico 01 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de avaliação 

de desempenho 

40 horas 
semanais 

Técnico 01 Graduação na 
Área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas ou 
Humanas ou 
Psicologia 

Responsável pelos 
serviços de 

diagnóstico de 
maturidade 

40 horas 
semanais 

 
9.8.1.3.1 - A equipe técnica da CONTRATADA só poderá ser substituída, parcialmente, e após 
justificativa e aprovação prévia do TCE-RJ, e ainda, desde que mantidos os mesmos padrões de 
qualificação do substituído (o substituto deverá possuir pontuação de títulos e experiência igual 
ou superior ao substituído). 
 
9.8.1.3.2 - A equipe técnica da licitante deverá comprovar vinculação profissional à referida 
empresa. 
 
9.8.1.3.2.1 - A comprovação de que os membros da equipe detentores dos atestados técnicos são 
vinculados à Licitante deverá ser feita através de cópia das fichas de registro de empregado, dos 
contratos particulares de prestação de serviços, dos contratos de trabalho por prazo determinado 
ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a 
licitante e os profissionais qualificados, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a 
execução do objeto licitado.  
 
9.8.1.3.2.1.1 - Em se tratando de sócio ou diretor da empresa, o contrato social da licitante 
servirá de documento hábil para a comprovação do vínculo. 
 
9.8.1.3.3 - Será permitida a apresentação de atestados e profissionais de empresas de uma 
mesma rede global da licitante.  
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9.8.1.3.3.1 - Entende-se que fazem parte de uma mesma rede global aquelas empresas que 
possuam a mesma estrutura global, incluindo compartilhamento de conhecimento, governança e 
política corporativos. 
 
9. 8.1.3.4 - A equipe de apoio, se necessária, é de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
9.9 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
9.9.1 - Balanço patrimonial do último exercício social, exigível e apresentado na forma da lei, 
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 comercial. 
 
9.9.1.1 - Empresas recentemente constituídas deverão apresentar seu balanço patrimonial de 
abertura e último balancete. 
 
9.9.1.2 - As sociedades anônimas deverão apresentar balanço publicado em jornal de grande 
circulação ou em diário oficial e ata da assembleia geral ordinária que o aprovou (Lei nº 6.404 
de 15/12/76 e alterações). 
 
9.9.1.3 - As peças contábeis deverão estar devidamente assinadas pelo representante legal da 
empresa e pelo contabilista responsável, este último com seu respectivo registro. 
 
9.9.2 - Comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da licitação. 
 
9.9.2.1 - Se, após a data do levantamento dos demonstrativos contábeis, tiver havido 
modificações contratuais que importem alteração do patrimônio líquido, representado pelo 
aumento do capital social com recursos não existentes no patrimônio líquido na data do último 
balanço patrimonial, será esta considerada, desde que homologada pela junta comercial e 
acompanhada das peças contábeis que reflitam essa alteração. 
 
9.9.3 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data da licitação, exceto quando dela constar o 
prazo de validade. 
 
9.9.3.1 - Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova será feita mediante 
apresentação de certidões passadas pelos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de Distribuição. 
 
9.9.3.2 - A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federação, deverá apresentar, 
juntamente com as certidões exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede ou qualquer 
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outro documento idôneo que indique os cartórios ou ofícios de registro que controlam a 
distribuição dos pedidos de falências e concordatas. 
 
9.9.3.3 - No caso de as certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à 
solicitação de falência ou concordata, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo fórum 
competente, informando em que fase se encontra o feito em juízo. 
 
 
9.10 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 
 
9.10.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO III 
deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, 
em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de 
acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 
9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. 
 
10 - DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
10.1 – O envelope “B”, com o título “PROPOSTA TÉCNICA”, deverá conter: 
 
10.1.1 - a proposta técnica da licitante, apresentada sem alternativas, opções, emendas, 
ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa, contendo 
identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a 
esta licitação, número de telefone, endereço, e-mail e número de fax, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, datadas do dia fixado para a 
entrega dos envelopes no TCE-RJ; 
 
10.1.1.1 - A proposta técnica a ser apresentada pela licitante deve indicar claramente o 
atendimento a todas as exigências das especificações constantes do TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO A DO MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II e os quesitos 
ofertados para fins de pontuação, segundo os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS TÉCNICAS estabelecidos neste edital. 
 
10.2 - A PROPOSTA TÉCNICA das licitantes terá pontuação máxima de 1.000 (um mil) 
pontos. 
 
10.3 - A PROPOSTA TÉCNICA detalhada será formada por “Planos Técnicos” (PT1, PT2 e 
PT3) relacionados no Termo de Referência, anexo deste edital. 
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10.4 - O Primeiro Plano Técnico (PT1) demonstrará a experiência e o conhecimento da 
EQUIPE FIXA da LICITANTE a ser alocada no Projeto de diagnóstico da Gestão de Recursos 
Humanos, desenvolvimento e implantação de metodologia de mapeamento de competências, 
desenvolvimento e implantação de metodologia de avaliação de desempenho. Nele deverá 
constar: 
 
10.4.1 - A Equipe FIXA da LICITANTE – aquela composta pelos membros indicados pela 
empresa e deve ter, no mínimo: a) 1 (um) Coordenador, , que será responsável tecnicamente 
pelos serviços prestados e pelas definições estratégicas em todas as etapas do projeto; b) 1 (um) 
Gerente, , que será o responsável administrativamente pelos serviços prestados e deverá 
acompanhar os técnicos durante todas as etapas do projeto; e c) 4 (quatro) consultores técnicos, , 
em período integral, responsáveis pela aplicação da metodologia, análise de informações e 
elaboração de produtos. 
 
10.4.2 - A Declaração de que a mesma EQUIPE FIXA proposta pela LICITANTE atuará na 
execução do contrato com Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, objeto desta 
licitação, ressalvadas as condições de substituição estabelecidas no item 9.8.1.3.1.  
 
10.4.3 - O Compromisso de manutenção do Coordenador-Geral da EQUIPE FIXA da 
LICITANTE, que será, obrigatoriamente, o profissional indicado na etapa de HABILITAÇÃO. 
Seu currículo deverá estar em estrita conformidade com o apresentado na etapa de 
HABILITAÇÃO e ser anexado à PROPOSTA TÉCNICA. 
 
10.4.4 - A pontuação do PT1 será realizada por meio da análise dos atestados de comprovação 
de experiência e de formação técnico/acadêmica do coordenador, do gerente e dos consultores 
técnicos, para a qual será atribuída pontuação máxima de 400 (quatrocentos) pontos. 
  
10.4.4.1- Ao quesito experiência da EQUIPE FIXA da LICITANTE será atribuído um valor 
máximo de 240 (duzentos e quarenta) pontos de acordo com sua participação anterior em 
projetos de natureza correlata ao deste Edital, comprovados por atestados de trabalhos com 
duração mínima de 2 (dois) meses.   
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10.4.4.1.1- Ao quesito experiência do COORDENADOR – pontuação máxima 62 (sessenta e 
dois) pontos segundo a multiplicação dos pontos, ponderados pelo fator de multiplicação e 
número de ocorrências conforme a tabulação apresentada na tabela abaixo. 
 

Quesitos 
Experiência do Coordenador 

Pontos 
por 

Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao 

tempo dedicado à 
atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

1 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em órgãos 
e entidades nacionais da Administração 
Pública direta ou indireta, abrangendo, pelo 
menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

2 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em órgãos 
e entidades nacionais da Administração 
Pública direta ou indireta, abrangendo o item 
abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

3 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
empresas nacionais privadas, abrangendo, pelo 
menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

3 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

4 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
empresas nacionais privadas, abrangendo o 
item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

3 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

G
ru

p
o 

5 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
instituições públicas ou privadas no exterior, 
abrangendo, pelo menos, 2 dos 5 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 

2 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

2 
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Quesitos 
Experiência do Coordenador 

Pontos 
por 

Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao 

tempo dedicado à 
atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

10.4.4.1.2 - Ao quesito experiência do GERENTE – pontuação máxima 80 (oitenta) pontos 
segundo a multiplicação dos pontos, ponderados pelo fator de multiplicação e número de 
ocorrências conforme a tabulação apresentada na tabela abaixo. 
 

Quesitos 
Experiência do Gerente 

Pontos 
por 

Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao 

tempo dedicado à 
atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

1 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em órgãos 
e entidades nacionais da Administração 
Pública direta ou indireta, abrangendo, pelo 
menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

5 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

2 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em órgãos 
e entidades nacionais da Administração 
Pública direta ou indireta, abrangendo o item 
abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

5 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

3 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
empresas nacionais privadas, abrangendo, pelo 
menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

4 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
empresas nacionais privadas, abrangendo o 
item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

3 
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Quesitos 
Experiência do Gerente 

Pontos 
por 

Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao 

tempo dedicado à 
atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

5 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
instituições públicas ou privadas no exterior, 
abrangendo, pelo menos, 2 dos 5 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários; 
- Gestão do Desempenho. 
 

3 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

2 

10.4.4.1.3 - Ao quesito experiência dos CONSULTORES TÉCNICOS – pontuação máxima 98 
(noventa e oito) pontos segundo a multiplicação dos pontos, ponderados pelo fator de 
multiplicação e número de ocorrências conforme a tabulação apresentada na tabela abaixo. 
 

Quesitos 
Experiência dos Consultores Técnicos* 

Pontos 
por 

Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao 

tempo dedicado à 
atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

1 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em órgãos 
e entidades nacionais da Administração 
Pública direta ou indireta,  abrangendo, pelo 
menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

6 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

2 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em órgãos 
e entidades nacionais da Administração 
Pública direta ou indireta, abrangendo o item 
abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

6 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

5 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

3 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
empresas nacionais privadas, abrangendo, pelo 
menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

5 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

3 
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Quesitos 
Experiência dos Consultores Técnicos* 

Pontos 
por 

Atestado 

Fator de multiplicação do 
atestado em relação ao 

tempo dedicado à 
atividade. 

Número 
máximo de 
ocorrência  
por grupo 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

4 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
empresas nacionais privadas, abrangendo o 
item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

5 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

3 

Peso 1 = mais de 08 meses 
de duração 

Peso 0,5 = de 04 meses a 
07 meses de duração 

G
ru

p
o 

5 

Concepção e/ou implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por competências, em 
instituições públicas ou privadas no exterior, 
abrangendo, pelo menos, 2 dos 5 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários; 
- Gestão do Desempenho. 
 

4 

Peso 0,25 = de 02 meses a 
03 meses de duração 

2 

 

10.4.4.1.3.1 A composição das notas dos consultores técnicos se dará pela média aritmética das 
notas de todos os consultores, podendo atingir dessa forma, o máximo de 98 (noventa e oito) 
pontos. 

10.4.4.2 - Ao quesito formação técnico/acadêmica da EQUIPE FIXA da LICITANTE será 
atribuído um valor máximo de 160 pontos. No caso dos cursos de especialização, serão 
avaliados somente certificados em cursos de, no mínimo, 360 horas-aula e em assuntos 
pertinentes ao objeto deste Edital.   

10.4.4.2.1 - Ao quesito formação do COORDENADOR - pontuação máxima 40 (quarenta) 
pontos segundo a métrica apresentada na tabela abaixo. 

Quesitos Pontos por Quesito Máximo de Ocorrências 

Especialização 20 1 

Mestrado 30 1 
Doutorado 40 1 

 

10.4.4.2.1.1 - No julgamento da formação do Coordenador, será computada apenas a pontuação 
do quesito de maior valor. 
 
10.4.4.2.2 - Ao quesito formação do Gerente - pontuação máxima 54 (cinquenta e quatro) 
pontos segundo a métrica apresentada na tabela abaixo. 
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Quesitos Pontos por Quesito Máximo de Ocorrências 

Especialização 25 1 

Mestrado 40 1 
Doutorado 54 1 

 

10.4.4.2.2.1 - No julgamento da formação do Gerente, será computada apenas a pontuação do 
quesito de maior valor. 

10.4.4.2.3 - Ao quesito formação dos Consultores técnicos - pontuação máxima 66 (sessenta e 
seis) pontos segundo a métrica apresentada na tabela abaixo. 
 

Quesitos Pontos por Quesito Máximo de Ocorrências 

Especialização 22 3 

Mestrado 66 1 
 
10.4.4.2.3.1 - No julgamento da formação dos Técnicos, será computada a pontuação dos 
quesitos até o limite de 66 (sessenta e seis) pontos para cada um deles. Ao fim da análise, a nota 
final será obtida através de média aritmética dos resultados individuais dos consultores técnicos.  
 
10.5 - O Segundo Plano Técnico (PT2) demonstrará a experiência da LICITANTE na aplicação 
de metodologias, estratégias e práticas de Gestão de Pessoas por Competências. 
 
10.5.1 - Neste plano técnico deverá ser demonstrada a experiência que a LICITANTE possui 
sobre o objeto deste edital. 
 
10.5.2 - Apresentar o Currículo da Empresa, descrevendo experiências anteriores, acompanhado 
de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público (inclusive economia mista) ou 
privado, nacionais ou internacionais, que certifiquem a realização dos serviços relatados no 
currículo, executados pela LICITANTE em gestão por competências para as instituições 
emitentes. 
 
10.5.3 - A pontuação do PT2 será realizada por meio da análise dos atestados de comprovação 
de experiência anterior da LICITANTE, para a qual será atribuída pontuação máxima de 400 
(quatrocentos) pontos, conforme métrica para pontuação constante da tabela a seguir. 
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Quesitos 
Experiência dos Consultores Técnicos* 

Pontos por 
Atestado 

Número máximo de 
ocorrência por grupo 

G
ru

p
o 

1 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em órgãos e entidades nacionais da 
Administração Pública direta ou indireta,  abrangendo, pelo 
menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

26 5 

G
ru

p
o 

2 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em órgãos e entidades nacionais da 
Administração Pública direta ou indireta, abrangendo o item 
abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

30 5 

G
ru

p
o 

3 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em empresas nacionais privadas, abrangendo, 
pelo menos, um dos 4 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários. 
 

15 3 

G
ru

p
o 

4 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em empresas nacionais privadas, abrangendo o 
item abaixo: 
- Gestão do Desempenho. 
 

15 3 

G
ru

p
o 

5 

Concepção e/ou implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
competências, em instituições públicas ou privadas no exterior, 
abrangendo, pelo menos, 2 dos 5 itens abaixo: 
- Mapeamento de Competências; 
- Política de Recrutamento e Seleção; 
- Plano de Carreiras e Remuneração; 
- Políticas de Desenvolvimento dos funcionários; 
- Gestão do Desempenho. 
 

15 2 

 

10.5.4 - A nota final do PT2 será o somatório das notas nos quesitos, já multiplicadas por seu 
número de ocorrências, respeitando o máximo previsto no item 10.5.3. 
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10.6 - O Terceiro Plano Técnico (PT3) avaliará a qualidade da PROPOSTA TÉCNICA de 
cada uma das LICITANTES. 
 
10.6.1 - O PT3 terá pontuação máxima de 200 (duzentos) pontos, segundo os critérios 
ponderados pelos pesos atribuídos conforme aponta a tabela do item 10.6.2. 
 
10.6.2 - Os Servidores designados pela Coordenadoria de Recursos Humanos do TCE-RJ 
atribuirão suas notas a cada um dos quesitos descritos na tabela abaixo. Ao fim do processo, a 
nota do PT3 será obtida através da média aritmética das notas atribuídas por cada um daqueles 
servidores. 

 
 

Pontuação 

Quesito Especificação Não 
atende 

Atende 
pouco 

Atende 
parcialmente 

Atende 
Atende além 

da 
expectativa 

Peso 
Pontuação 
Máxima 

Q1 - Adequação da 
proposta 

Organização, clareza e 
objetividade da proposta 
com detalhamento das fases 
e atividades e definição e 
abrangência dos produtos 
finais. 

0 1 2 3 4 10 40 

Q2 - Coerência 

Coerência interna do plano 
quanto à sequência lógica 
das atividades e quanto ao 
cronograma de execução. 

0 1 2 3 4 5 20 

Q3 - Aplicação 
Aplicabilidade da 
metodologia aos órgãos 
públicos/TCE-RJ 

0 1 2 3 4 10 40 

Q4 – Transferência 
de conhecimento 

Métodos e procedimentos 
propostos para 
transferência do 
conhecimento. 

0 1 2 3 4 10 40 

Q5 - Comunicação 

Consistência do plano de 
comunicação para difusão 
do modelo de avaliação de 
desempenho junto aos 
avaliadores e avaliados.  

0 1 2 3 4 10 40 

Q6 - Metodologia 
Métodos, técnicas, 
ferramentas e referenciais 
teóricos a serem utilizados. 

0 1 2 3 4 5 20 
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10.7 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA FINS DE ATESTADO 
 
10.7.1 – Só serão aceitos atestados de trabalhos realizados pelo período mínimo de 2 (dois) 
meses que para fins deste edital deverá(ão) conter: 
 
10.7.1.1 – A razão social e demais dados de identificação da pessoa jurídica emitente; 
 
10.7.1.2 – Endereço completo do emitente; 
 
10.7.1.3 – Meios de comunicação, tais como: telefone, fax, e-mail e célula emitente; 
 
10.7.1.4 – Período de vigência do projeto e do contrato; 
 
10.7.1.5 – Breve resumo do escopo do serviço realizado para a emitente; 
 
10.7.1.6 – Número de funcionários da instituição/empresa emitente; 
 
10.7.1.7 – Local, data, identificação do emitente e assinatura de seu representante. 
 
10.7.2 – Atestados emitidos pela mesma pessoa jurídica serão considerados como um só 
atestado, salvo se constituírem projetos de natureza diferente. 
 
10.7.3 – Caso um atestado possua informações referentes a mais de um quesito pontuável nos 
itens 10.4.4.1.1 ao 10.4.4.1.3, ele será considerado e aceito somente uma vez em cada grupo.  
 
10.7.4 – Serão desconsiderados os documentos que contiverem omissões ou estiverem 
incompletos. 
 
10.7.5 – Somente serão julgadas as propostas técnicas que apresentarem todos os documentos 
solicitados. 
 
10.7.5.1 – De acordo com item 8.4, ainda para fins de agilizar os procedimentos de 
conferência da documentação, os documentos da PROPOSTA TÉCNICA deverão ser 
apresentados encadernados, precedidos de uma introdução, seguidos do PT1, do PT2 e do PT3.  
 
10.8 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
10.8.1 - A avaliação das PROPOSTAS TÉCNICAS será feita através da análise dos planos 
técnicos PT1, PT2 e PT3, no que tange ao atendimento das exigências deste instrumento 
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convocatório de licitação e serão avaliadas e classificadas por meio dos fatores e critérios de 
julgamento, na forma estabelecida neste edital. 
 
10.8.1.1 - As notas atribuídas para cada plano técnico poderão ter no máximo duas casas 
decimais, sendo o arredondamento final feito de acordo com a regra que segue: dígitos de 1 a 4 
arredondam-se para baixo; dígitos de 5 a 9 arredondam-se para cima.  
 
10.8.2 - Da Classificação das Propostas Técnicas: 
 
10.8.2.1 – A Pontuação Final da PROPOSTA TÉCNICA resultante do somatório das notas 
obtidas nos planos técnicos PT1, PT2 e PT3. 
 
10.8.2.2 - Para se obter a Pontuação Final da PROPOSTA TÉCNICA, os planos PT1, PT2 e 
PT3 terão as seguintes notas máximas:  
 
PT1 – 400 (quatrocentos) pontos; 
 
PT2 - 400 (quatrocentos) pontos; 
 
PT3 - 200 (duzentos) pontos.  
 
10.8.2.3 - Será adotada a seguinte fórmula para cálculo da pontuação da PROPOSTA 
TÉCNICA: 
 
PT = PT1+PT2+PT3, em que: 
 
PT = pontuação final da PROPOSTA TÉCNICA 
 
PT1 = nota do plano PT1 
 
PT2 = nota do plano PT2 
 
PT3 = nota do plano PT3 
 
10.8.3 - Da Desclassificação da PROPOSTA TÉCNICA: 
 
10.8.3.1 – Serão desclassificadas as propostas técnicas que: 
 
10.8.3.1.1 - Deixarem de apresentar qualquer das exigências do PT1, do PT2 e do PT3; 
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10.8.3.1.2 - Não atingirem o mínimo de 400 (quatrocentos) pontos na Pontuação Final da 
PROPOSTA TÉCNICA. 
 
10.8.3.1.3 - Não atendam às exigências deste edital e seus anexos. 
 
11 - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
11.1 - O envelope “C”, com o título “PROPOSTA COMERCIAL”, deverá conter: 
 
11.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela 
Administração (ANEXO I) ou em ou em documento elaborado pela licitante que contenha as 
informações pertinentes para a correta identificação do objeto, devidamente preenchida, sem 
alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar: 
 
11.1.1.1 - razão Social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência 
a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, e-mail e número de fax; 
 
11.1.1.2 –  descrição clara do objeto ofertado, de acordo com as especificações do TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO A do MEMORIAL DESCRITIVO –- ANEXO II deste edital; 
 
11.1.1.3 - indicação do prazo de validade da proposta comercial, que será de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua entrega à CPL; 
 
11.1.1.3.1 - se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do TCE-RJ, este 
poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 
 
11.1.1.4 - Prazo para início dos trabalhos, observado o disposto no TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
11.1.1.5 - Preço global da proposta, que deverá ser apresentado em Reais (R$), numericamente, 
com dois dígitos após a vírgula, e por extenso.  
 
11.1.2 - Declaração de que o preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, alimentação, 
estadia, taxas, impostos, seguros, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, contribuições 
parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto deste edital; 
 
11.1.3 -  PLANILHA DE CUSTOS E PREÇOS UNITÁRIO E TOTAL, conforme modelo 
constante do Anexo A ao TERMO DE REFERÊNCIA; 
 



 
 

TCE-RJ 

PROCESSO Nº 300.276-9/13 

RUBRICA           FLS.  

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TCE/RJ 
 

COORDENADORIA SETORIAL DE COMPRAS – COM 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 
 
 

 
TOMADA DE PREÇOS – 01/2013 
 

PAULO SERGIO DA SILVA INÁCIO 
Coordenador 

Coordenadoria Setorial de Compras 
Matr. 02/3160 

29 

11.1.4 – O compromisso da LICITANTE de que atenderá a todas as exigências do TERMO DE 
REFERÊNCIA e desenvolverá o trabalho em conformidade com a PROPOSTA TÉCNICA; 
 
11.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pela 
CPL quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma: 
 
11.2.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 
 
11.2.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela 
quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário; 
 
11.2.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o 
resultado corrigido; 
 
11.2.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será 
desclassificada. 
 
11.3 - nas operações internas a que se refere o Convênio ICMS nº 26/2003, poderá emitir nota 
fiscal ou fatura mencionando expressamente que se trata de “operação beneficiada com isenção 

de ICMS nos termos do Convênio ICMS 26/2003. Valor dispensado de R$ xxxx”, bem como 
cumprir todas as determinações da legislação tributária para a fruição do referido benefício 
fiscal; 
 
11.3.1 - para usufruir do benefício a que se refere o subitem anterior, a empresa deverá indicar 
na sua proposta comercial que o preço ofertado não contempla o valor do ICMS devido. 
 
11.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas um modelo e um preço para o objeto desta licitação. 
 
12 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
12.1 - O julgamento do certame compreenderá as fases de: habilitação, destinada ao exame da 
regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes, e de classificação, em que serão 
apreciadas as respectivas propostas técnicas e comerciais, para fins de classificação das 
licitantes. 
 
12.1.1 - O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem 
necessárias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da 
respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da CPL. 
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12.2 - As licitantes poderão participar do certame através de representante legal ou preposto. 
 
12.2.1 - Na sessão de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante deverá 
entregar ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, o 
documento de credenciamento, redigido conforme o MODELO DE CARTA DE 
CREDENCIAMENTO – ANEXO IV deste edital. 
 
12.2.2 - No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, o preposto deverá apresentar o 
documento de credenciamento redigido em conformidade com o MODELO DE CARTA DE 
CREDENCIAMENTO PARA ME E EPP - ANEXO VI deste edital, além de cópia do 
contrato social ou ata de assembleia da empresa, a qual representa, comprovando os poderes do 
outorgante para delegar competência ao outorgado. 
 
12.2.3 - O representante legal ou credenciado da empresa interessada deverá exibir, ao 
Presidente da CPL, documento que comprove a sua identidade. 
 
12.2.4 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverão ser rubricados pelos 
representantes das licitantes e pelos membros da CPL. 
 
12.3 - Fase de habilitação 
 
12.3.1 - A apreciação e o julgamento dos documentos, apresentados pelas licitantes, poderão ser 
efetuados na própria sessão de recebimento dos envelopes ou em sessão posterior, com data, 
local e hora a serem definidos pela CPL. 
 
12.3.1.1 – A comunicação de tais informações será feita diretamente, se os representantes legais 
das licitantes estejam presentes. Caso contrário, por publicação no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro e no sítio eletrônico www.tce.rj.gov.br. 
 
12.3.2 - Não será concedido, salvo nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do art. 48 da Lei 
Federal nº 8.666/93, prazo para a apresentação de novos documentos. 
 
12.3.3 - No caso de os representantes legais manifestarem formalmente pela renúncia ao direito 
de interposição de recursos contra a decisão referente à fase de habilitação, a CPL poderá 
proceder à abertura dos envelopes, contendo as propostas técnicas e comerciais. 
 
12.3.4 - Caso contrário, aguardar-se-á o decurso do prazo recursal e o julgamento dos eventuais 
recursos interpostos para, então, proceder-se à convocação das licitantes habilitadas para a 
abertura dos envelopes, contendo as propostas técnicas e comerciais. 
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12.3.5 - Às licitantes inabilitadas serão devolvidos os envelopes, contendo as propostas 
comerciais, por ocasião da reunião em que for divulgado o resultado da habilitação ou poderão 
fazê-lo no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data da 
divulgação do resultado final da fase de habilitação. Depois de expirado este prazo, as mesmas 
serão destruídas. 
 
12.4 - Fase De Classificação 
 
12.4.1 - As propostas Técnica e Comercial serão julgadas mediante critérios de técnica e preço, 
observadas as seguintes condições e adotados os seguintes procedimentos: 
 
12.4.1.1 – Abertos os envelopes B - “PROPOSTA TÉCNICA” das licitantes habilitadas, o 
julgamento das Propostas Técnicas será efetuado da seguinte forma: 
 
12.4.1.1.1 – Análise das Propostas Técnicas para verificação das exigências mínimas constantes 
do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO A do MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO 
II. 
 
12.4.1.1.2 – Determinação do Índice Técnico (T) de cada proposta, em conformidade com as 
condições estabelecidas nos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS descritos neste edital, por meio do somatório das notas dadas aos fatores técnicos 
estabelecidos; 
 
12.4.2 – Do Julgamento Das Propostas Técnicas: 
 
12.4.2.1 – As PROPOSTAS TÉCNICAS serão classificadas de acordo com a métrica seguinte: 
 
12.4.2.1.1 – Serão atribuídos 10 (dez) pontos à licitante que apresentar a maior pontuação na 
PROPOSTA TÉCNICA, constituindo esta nota no Índice Técnico da proposta. As demais 
propostas serão pontuadas proporcionalmente na razão inversa da maior pontuação na 
PROPOSTA TÉCNICA, de acordo com a seguinte fórmula: 
 

:onde,10x
PT

PT
T

maior 







=

 

T = Índice Técnico da proposta 

PT = pontuação da PROPOSTA TÉCNICA 

PTmaior = nota da PROPOSTA TÉCNICA com maior pontuação 
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12.4.2.1.1.1 – O índice técnico de cada proposta poderá ter, no máximo, duas casas decimais, 
sendo os arredondamentos necessários feitos seguindo as regras estabelecidas neste edital. 
 
12.4.2.3 – As licitantes tomarão conhecimento do resultado do julgamento das Propostas 
Técnicas na sessão pública em que se proclamar o resultado. No caso de as licitantes 
classificadas não subscreverem a respectiva ata, a ciência dar-se-á através de publicação no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no sítio eletrônico http://www.tce.rj.gov.br/, 
abrindo-se o prazo legal para recursos administrativos. 
 
12.4.2.4 – Decorrido o prazo para recurso administrativo, desde que não tenha havido recurso 
ou após a sua denegação ou resolução, a CPL convocará reunião para abertura dos envelopes C 
- “PROPOSTA COMERCIAL”, com a seguinte pauta: 
 
12.4.2.4.1 – Abertura dos envelopes contendo as Propostas Comerciais que obtiveram Índice 
Técnico (T), procedendo-se a leitura dos preços cotados, bem como condições relevantes de 
todas as propostas; 
 
12.4.2.4.2 - Será desclassificada a proposta com preços unitários e total superiores aos fixados 
no MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II deste edital ou considerada manifestamente 
inexequível, nos termos do disposto no artigo 48, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem 
como as que estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta neste edital e/ou que não 
juntarem à proposta a Planilha de Custos que integra o seu Anexo A. 
 
12.4.2.4.3 – No caso de suspeição quanto à exequibilidade de uma ou mais propostas 
comerciais, será fixado pela CPL prazo, não inferior a 48h (quarenta e oito horas), para que as 
licitantes comprovem a viabilidade de seus preços, comparativamente aos praticados no 
mercado, podendo ainda, neste caso, a CPL proceder a diligências para obtenção das 
informações necessárias as análises previstas no artigo 48 da Lei n° 8.666/93; 
 
12.4.3 –Do Julgamento Das Propostas Comerciais: 
 
12.4.3.1 – A CPL analisará as Propostas Comerciais das licitantes que tiverem suas Propostas 
Técnicas aceitas em conformidade com este edital, e serão julgadas e classificadas em 
conformidade com os critérios abaixo: 
 
12.4.3.1.1 – Proposta ofertada em conformidade com o preço máximo fixado no TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO A DO MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II deste edital; 
 
12.4.3.1.2 – Serão atribuídos 10 pontos à PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE que 
apresentar o menor preço global, constituindo esta nota no Índice de Preço (P) da proposta. 
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12.4.3.1.3 – As demais propostas serão pontuadas proporcionalmente na razão inversa do menor 
preço global ofertado, de acordo com a seguinte fórmula: 
 

:,10 ondex
PG

PG
P

menor









=

 
 
P = Índice de Preço da proposta 
 
PG = preço global da proposta 
 
PGmenor = preço global da proposta com menor valor ofertado 
 
12.4.3.1.4 – O Índice de Preço de cada proposta poderá ter no máximo duas casas decimais, 
sendo os arredondamentos necessários feitos segundo as regras deste edital. 
 
12.4.4 -  Da Proposta Mais Vantajosa 
 
12.4.4.1 - Para classificação da proposta mais vantajosa, à qual a CPL adjudicará o objeto desta 
licitação, serão adotados os seguintes procedimentos:  
 
12.4.4.1.1 - A Pontuação Final a ser atribuída à proposta será obtida através da média ponderada 
entre os Índices de Preço e Técnico da Proposta, que terão os seguintes pesos: 

� Índice de Preço terá peso 3 (três); 

� Índice Técnico terá peso 7 (sete). 

12.4.4.1.2 - Será adotada a seguinte fórmula para cálculo da Pontuação Final (PF) da proposta: 
 

:onde,
10

T7P3
PF

+
=

 
 
PF = Pontuação Final da proposta 
 
P = Índice de Preço da proposta 
 
T = Índice Técnico da proposta 
 



 
 

TCE-RJ 

PROCESSO Nº 300.276-9/13 

RUBRICA           FLS.  

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TCE/RJ 
 

COORDENADORIA SETORIAL DE COMPRAS – COM 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 
 
 

 
TOMADA DE PREÇOS – 01/2013 
 

PAULO SERGIO DA SILVA INÁCIO 
Coordenador 

Coordenadoria Setorial de Compras 
Matr. 02/3160 

34 

12.4.4.1.3 - As propostas serão classificadas pela ordem decrescente dos valores de Pontuação 
Final - PF, a partir da maior PF, cuja proposta será considerada a 1º classificada, sendo-lhe 
assegurado o direito a adjudicação do objeto desta licitação. 
 
12.4.4.2 No que tange à equação ponderada para o cálculo da nota final, privilegiar-se-á a 
técnica em percentual de 70%, e preço em percentual de 30%, justificando-se por: a) ser um 
projeto com alto nível de complexidade e de cunho predominantemente acadêmico, envolvendo 
questões multidisciplinares; b) a experiência da empresa em Gestão de Pessoas por 
Competências ser condição sine qua non para o resultado final da Consultoria; c) contar o 
projeto com cronograma reduzido para execução dos trabalhos da Consultoria, tendo em vista o 
encerramento do Programa previsto para junho de 2013 e d) conforme as Políticas e 
Procedimentos de Aquisições Aplicáveis em Projetos Financiados pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, assegurar-se que os limites (70%/30%) estão dentro dos percentuais 
admitidos no Convênio no 00001/2008 entre este Tribunal e o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG).  
 
 
12.4.5 -  Do Desempate Das Propostas 
 
12.4.5.1 - Se no julgamento da proposta mais vantajosa houver empate entre duas ou mais 
propostas o desempate ocorrerá, em igualdade de condições, com observância do disposto no 
art. 3º, parágrafo 2º, inciso II da Lei n° 8666/93, se esta não for a situação, o desempate será 
procedido por meio de sorteio. 
 
12.4.5.2 - O desempate será realizado em sessão pública, da qual será lavrada ata 
circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelas licitantes presentes que o desejarem. 
 
12.4.5.3 - Caso haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte 
classificadas, serão aplicadas, no que couber, as condições de desempate previstas na Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
12.4.6 -  Do Resultado final do Julgamento 
 
12.4.6.1 - O resultado final do julgamento será publicado através do Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro e no sítio eletrônico www.tce.rj.gov.br, iniciando-se a contagem do prazo 
recursal no primeiro dia útil após a sua publicação. 
 
12.4.6.1.1 - A data da assinatura da ata ou da publicação do resultado da licitação, conforme o 
caso, constituirá o início do prazo recursal. 
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12.4.6.2 - Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o TCE-RJ fixará às proponentes novo prazo para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas, conforme disposto no 
art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13 – DOS RECURSOS 
 
13.1 - Dos atos praticados relativos a esta licitação cabe recurso, previsto no art. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da respectiva ata, no caso de: 
 
13.1.1 - habilitação ou inabilitação da licitante;  
 
13.1.2 - julgamento das propostas técnicas;  
 
13.1.3 - julgamento das propostas comerciais;  
 
13.1.4 - anulação ou revogação deste edital;  
 
13.1.5 - rescisão contratual por ato unilateral da Administração;  
 
13.1.6 - aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
 
13.2 - Dos atos praticados relativos a esta licitação cabe representação, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do certame, de que não 
caiba recurso hierárquico. 
 
13.3 - No caso específico da aplicação da pena de declaração de inidoneidade, esta somente 
poderá ser aplicada pelo Presidente do TCE-RJ, dela cabendo pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação do ato na Imprensa Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro. 
 
13.4 - Os recursos referentes aos subitens 13.1.1 a 13.1.3 terão efeito suspensivo. A autoridade 
competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia 
suspensiva aos demais recursos interpostos; 
 
13.5 - Caso seja interposto algum recurso, o TCE-RJ dará ciência às demais licitantes, através 
de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no sitio www.tce.rj.gov.br, para 
eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo para os casos previstos nos 
subitens 13.1.1 a 13.1.3, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a 
decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
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13.6 - Os recursos interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo 
Interno (SPI) do TCE-RJ, localizado no 5º andar do seu Edifício-Sede, situado na Praça da 
República nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ, das 10h às 17h, diariamente, exceto aos sábados, 
domingos e feriados, e serão dirigidos à Subsecretária-Adjunta de Administração e Finanças, 
por intermédio do Presidente da CPL, podendo, os membros da CPL, por maioria de votos, 
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, não reconsiderando sua decisão, 
fazer subir os autos de recurso, devidamente informado, à autoridade imediatamente superior, 
devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data do recebimento do recurso. 
 
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1- No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o TCE-RJ, sem 
prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à 
CONTRATADA, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal 
nº 8.666/93, bem como, no que couber, as disposições contidas na Lei Estadual n° 287, de 
04.12.79, e suas regulamentações e, em especial, as seguintes sanções: 
 
14.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de 
execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO A DO MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II, sobre o valor do saldo não 
atendido, respeitados os limites da lei civil; 
 
14.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global da contratação, 
nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou 
legal. 
 
14.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou 
individualmente, não impedindo que o TCE-RJ rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
demais sanções legais cabíveis. 
 
14.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração à CONTRATADA ou, ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
14.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito do 
TCE-RJ de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais 
cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
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15 - DO CONTRATO 
 
15.1 - Uma vez homologado o resultado da licitação pela Subsecretária-Adjunta de 
Administração e Finanças, o TCE-RJ, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da apresentação da 
proposta, convocará a licitante vencedora para a assinatura do contrato, nos termos da minuta 
constante do ANEXO VII deste edital. 
 
15.1.1 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura do contrato, deverão ser 
apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do 
responsável pela assinatura do contrato. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuração 
comprovando o mandato. 
 
15.2 - A licitante vencedora fica obrigada a, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, entregar o 
contrato devidamente assinado pelo representante legal. Este prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte, durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
 
15.3 - Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as 
mesmas condições de habilitação consignadas neste edital, as quais serão verificadas novamente 
no momento da assinatura do termo. 
 
15.4 - Caso a licitante vencedora descumpra o estabelecido neste item, estará caracterizado o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a desistente às penalidades cabíveis no 
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e 
das demais cominações legais. 
 
15.4.1 - No caso do subitem anterior, serão convocadas por ordem de classificação as demais 
licitantes para assinar o contrato, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com este edital.  
 
15.5 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste 
edital. 
 
15.6 - A CONTRATADA, passível de aplicação de penalidade legais, deverá tratar de forma 
reservada os dados e informações obtidos durante a execução dos trabalhos, assim como, 
obrigar-se-á a entregar ao Tribunal de Contas, em meio magnético, toda documentação/produtos 
elaborados ao longo da execução dos serviços. 
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16 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
16.1 – O recebimento do objeto deste edital dar-se-á através do cumprimento de todas as 
entregas relacionadas a cada uma das etapas de execução dos serviços, na forma prevista no 
Termo de Referência – Anexo A do Memorial Descritivo – Anexo II deste edital. 
 
16.1.1 - A CONTRATADA deverá entregar até o segundo dia útil da semana subsequente à 
semana em que se deu o término da etapa, os produtos, documentos ou relatórios pertinentes, 
para avaliação pelo TCE-RJ e posterior emissão de seu aceite. 
 
16.1.2 – O TCE-RJ terá 5 (cinco) dias úteis para avaliar os produtos ou relatórios entregues e 
opinar sobre o seu aceite e, em caso de negação, convocar a CONTRATADA para prestar 
esclarecimentos e fazer as correções cabíveis, devendo ser dada continuidade na execução dos 
trabalhos desta etapa até que ela seja concluída. 
 
16.1.3 - Uma etapa somente será considerada concluída quando for dado o aceite pelo servidor 
responsável, designado para este fim pelo TCE-RJ, no relatório correspondente e nos produtos 
entregues. 
 
16.1.4 – Ao término de cada uma das etapas de execução dos serviços, o seu objeto será 
recebido:  
 
16.1.4.1 – Definitivamente, pela Equipe Técnica do TCE-RJ, composta por representantes da 
Secretaria-Geral de Administração (SGA), em conjunto com a Coordenadoria de 
Recursos Humanos (CRH), descritas no TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo A do 
MEMORIAL DESCRITIVO – Anexo II, no prazo de 05 (cinco) dias, após o cumprimento de 
todas as entregas previstas para a respectiva etapa, na forma prevista no art. 74, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
16.1.2 - O recebimento definitivo pelo TCE-RJ não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do objeto contratado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este edital. 
 
17 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
17.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao 
Serviço de Protocolo Interno (SPI) do TCE-RJ, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final 
do período de adimplemento da obrigação. 
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17.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-TCE-RJ, CNPJ/MF nº 30.051.023/0001-
96, e endereçados à Subsecretaria de Administração e Finanças (SSA), situada na Praça da 
República, nº 70, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 
 
17.2.1 – As notas fiscais relativas aos serviços realizados dentro da vigência do Convênio 
0001/2008 deverão conter a observação de que foram executados no âmbito do PROMOEX. 
 
17.3 - O TCE-RJ efetuará o pagamento em 2 (duas) parcelas, mediante crédito em conta-
corrente da CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período 
de adimplemento da obrigação, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais 
previstas. 
 
17.3.1 - O pagamento da primeira parcela (30% do total) será realizado em até 30 dias 
após aceite dos produtos das etapas 1 (um), 2(dois) e 3 (três); 
 
17.3.2 - O pagamento da segunda parcela (70% do total) será efetuado, em até 30 dias, tão 
somente após o aceite de todos os produtos e o cumprimento de todas as obrigações 
contratuais. 
 
17.4 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa 
do TCE-RJ, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, 
além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 
 
17.5 - O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior 
será efetivado mediante autorização expressa do Secretário-Geral de Administração do TCE-
RJ, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da licitante contratada dirigido ao 
Subsecretário-Adjunto de Administração e Finanças do TCE-RJ. 
 
17.6 - Na ocasião do pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da 
CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de 
prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações posteriores. 
 
17.7 - No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante 
do art. 3º, ou como pessoa jurídica amparada por medida judicial constante do art. 30, ambos da 
Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, deverá apresentar juntamente 
com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, sob 
pena de retenção de tributos na fonte. 
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17.8 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o 
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova 
documentação isenta de erros. 
 
17.9 - Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal ou dos documentos exigidos da 
CONTRATADA como condição para pagamento importará em prorrogação automática do 
prazo de vencimento da obrigação do contratante. 
 
17.10 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
de obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 
18 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL 
 
18.1 - Anexo I - Modelo de Proposta Comercial; 
 
18.1.1 – Anexo A – Planilha de Custos. 
 
18.2 - Anexo II – Memorial Descritivo; 
 
18.2.1 - Anexo A – Termo de Referência; 
 
18.3 - Anexo III - Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores; 
 
18.4 - Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 
 
18.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de ME ou EPP; 
 
18.6 - Anexo VI - Modelo de Carta de Credenciamento para ME ou EPP; 
 
18.7 - Anexo VII - Minuta do Contrato; 
 
18.8 - Anexo VIII - Legislação Tributária Relativa à Isenção do ICMS; 
 
19 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

19.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente edital poderão ser 
requeridos, por escrito, inclusive por fax, através da linha telefônica no (0xx21) 3231-5442, à 
Subsecretaria de Administração e Finanças (SSA) do TCE-RJ, situada na Praça da República, 
nº 70, 5º andar, Edifício-Sede, Rio de Janeiro, RJ, das 10h às 16h, diariamente, exceto aos 
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sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para 
recebimento das propostas. 
 
19.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo Interno (SPI) 
do TCE-RJ, localizado no 5º andar do seu Edifício-Sede, situado na Praça da República nº 70, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, das 10h às 17h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 
feriados, e serão dirigidas ao Subsecretário-Adjunto de Administração e Finanças, até dois dias 
úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas. 
 
19.3 - Caberá ao Subsecretário-Adjunto de Administração e Finanças responder, antes da 
realização da sessão, às impugnações interpostas pelas potenciais licitantes, com 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados. 
 
19.4 - O acompanhamento dos resultados das fases desta licitação, bem como dos pedidos de 
esclarecimentos e das impugnações, poderá ser feito através do site do TCE-RJ, no endereço 
www.tce.rj.gov.br. 
 
19.5 - É facultada à CPL e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para 
verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos 
neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação. 
 
19.6 - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o 
certame se constatado vício no seu processamento, respeitadas as disposições contidas na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
19.7 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
 
19.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. 
 
19.9 - Os documentos exigidos nesta licitação deverão estar em plena validade e poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de 
emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da 
licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante 
legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao Presidente da 
CPL dispensa a autenticação em cartório. 
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19.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela CPL. 
 
19.11 - O TCE-RJ e as licitantes do certame elegem o foro do Município do Rio de Janeiro 
para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital. 

 
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2013. 

 
 

Paulo Sérgio da Silva Inácio 
Coordenador 

Coordenadoria Setorial de Compras 
Matr. 02/3160 
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Atividade: Palestra de Sensibilização da CRH sobre o Projeto Piloto de Gestão de Pessoas por Competências

Período: 14/06/2013 Carga Horária: 4 horas

Local: Auditório Humberto Braga - TCE-RJ

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 %

Os objetivos foram informados de forma clara 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4,20 84,00

Aplicabilidade do conteúdo à realidade profissional 3 3 3 1 2 4 2 4 4 4 5 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3,15 63,00

Equilíbrio a teoria e a prática 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3,55 71,00

O conteúdo atendeu suas expectativas 3 4 1 1 4 4 1 4 4 4 5 4 4 2 4 3 4 5 4 4 3,45 69,00

Conhecimentos do assunto abordado 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4,65 93,00

Didática utilizada 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4,30 86,00

Facilidade e objetividade na comunicação 6 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4,42 88,42

Verificação da assimilação dos assuntos pelos participantes 4 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3,75 75,00

Apresentação de aplicações práticas dos assuntos tratados 3 5 3 4 1 4 3 4 5 4 5 3 4 3 3 3 5 5 4 4 3,75 75,00

As dúvidas que surgiram foram esclarecidas 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4,15 83,00

Adequação das instalações e equipamentos 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4,50 90,00

Pontualidade do evento 5 5 3 4 2 4 3 3 4 2 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3,80 76,00

Adequação da Carga Horária 5 5 1 1 1 4 1 4 3 4 5 5 4 1 4 3 3 5 4 4 3,35 67,00

Facilidade de entendimento dos assuntos abordados 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3,95 79,00

Nível de obtenção de novos conhecimentos 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3,95 79,00

Considero a minha participação 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4,10 82,00

3,9 78,8

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO

Consultor/palestrante: João Lins Pereira Filho

3,6

4,2

3,9

MÉDIA

MÉDIA POR 

CATEGORIA

Conteúdo/Programa

Atuação dos 

Instrutores/Palestrantes

Infraestrutura e Logística

RESPOSTAS

Atuação dos Participantes

VARIÁVELCATEGORIA

Avaliação Geral do Treinamento

Objetivo: Sensibilizar e envolver servidores da CRH que serão demandados ao longo do projeto.

4,0
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4,42 

3,75 
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4,50 
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3,35 
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4,10 
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1,00

1,50
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5,00

Os objetivos foram informados de forma clara

Aplicabilidade do conteúdo à realidade profissional

Equilíbrio a teoria e a prática

O conteúdo atendeu suas expectativas

Conhecimentos do assunto abordado

Didática utilizada

Facilidade e objetividade na comunicação

Verificação da assimilação dos assuntos pelos participantes

Apresentação de aplicações práticas dos assuntos tratados

As dúvidas que surgiram foram esclarecidas

Adequação das instalações e equipamentos

Pontualidade do evento

Adequação da Carga Horária

Facilidade de entendimento dos assuntos abordados

Nível de obtenção de novos conhecimentos

Considero a minha participação

Avaliação da Palestra de Sensibilização da CRH sobre o Projeto Piloto de Gestão de Pessoas por Competências 
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CONTRATO Nº 20/2013 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A 

EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA PARA A 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE 

MATURIDADE DA GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS, O DESENVOLVIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE 

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS E DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR 

COMPETÊNCIAS, NA COORDENADORIA DE 

RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ 

 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com sede na Praça da 

República, nº 70, Centro, nesta Cidade, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 30.051.023/0001-96, doravante designado, simplesmente, 

de TCE-RJ, neste ato representado por seu Presidente, Excelentíssimo Conselheiro Doutor JONAS 

LOPES DE CARVALHO JUNIOR, e a empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS LTDA doravante designada, simplesmente, CONTRATADA, com sede na 

Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, 6º andar, lado ímpar(parte), Torre Torino, Água Branca - São 

Paulo, CEP: 05001-100, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - 

CNPJ/MF sob o nº 02.646.397/0001-19, neste ato representada por seu Sócio, Sr. JOÃO LINS 

PEREIRA FILHO, portador do documento de identidade nº 45.030, órgão expedidor CRA/SP, CPF 

nº 047.876.408-10, em decorrência do resultado do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 

01/2013, ajustam entre si o presente CONTRATO, parte integrante do processo administrativo TCE-

RJ n 300.276-9/13, mediante as seguintes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(DO OBJETO) 

 

A CONTRATADA se obriga a realizar o diagnóstico de maturidade da Gestão de Recursos 

Humanos, o desenvolvimento e implantação de metodologia de mapeamento de competências e de 

avaliação de desempenho por competências, na Coordenadoria de Recursos Humanos do TCE-RJ, 

conforme estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO A DO MEMORIAL 

DESCRITIVO – ANEXO II do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos limites previstos 

no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação dos serviços dar-se-á em conformidade com a Proposta 

Comercial e Proposta Técnica da CONTRATADA, datadas de 02 de abril de 2013, acostadas às fls. 

915/917 e 920/921, respectivamente, do processo administrativo TCE-RJ nº 300.276-9/13, os quais, 
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juntamente com o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 e seus ANEXOS, são partes 

integrantes e inseparáveis deste CONTRATO, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(DO PAGAMENTO) 

 

O preço total deste CONTRATO é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TCE-RJ efetuará o pagamento em 2 (duas) parcelas, mediante 

crédito em conta corrente da CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final 

do período de adimplemento da obrigação, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais 

previstas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento da primeira parcela (30% do total) será realizado em até 

30 dias após aceite dos produtos das etapas 1 (um), 2(dois) e 3 (três). 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento da segunda parcela (70% do total) será efetuado, em até 

30 dias, tão somente após o aceite de todos os produtos e o cumprimento de todas as obrigações 

contratuais. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-TCE-RJ, CNPJ/MF nº 

30.051.023/0001-96, e endereçados à Subsecretaria de Administração e Finanças (SSA), situada na 

Praça da República, nº 70, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. As notas fiscais relativas aos serviços 

realizados dentro da vigência do Convênio 0001/2008 deverão conter a observação de que foram 

executados no âmbito do PROMOEX. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - (Do Reajustamento) - O preço fixado no caput desta cláusula será fixo e 

irreajustável, inexistindo a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização 

financeira. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso 

decorra de culpa do TCE-RJ, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título 

de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de 

compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento do acréscimo a que se refere o parágrafo anterior será 

efetivado mediante autorização expressa do Secretário-Geral de Administração do TCE-RJ, em 

processo próprio, que se iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido ao Subsecretário-

Adjunto de Administração e Finanças do TCE-RJ. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Na ocasião do pagamento a ser efetuado, observadas as condições 

específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal nº 9.430, de 

27 de dezembro de 1996, na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar nº 

116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos 

serviços, com suas alterações e regulamentações posteriores. 
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PARÁGRAFO NONO - No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não 

retenção constante do art. 3º, ou como Pessoa Jurídica amparada por medida judicial constante do art. 

30, ambos da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, deverá apresentar 

juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, 

sob pena de retenção de tributos na fonte. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso 

o prazo para o pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da 

nova documentação isenta de erros. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO  - Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal ou 

dos documentos exigidos da contratada como condição para pagamento importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação do contratante. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto 

pendente de liquidação de obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(DO PRAZO DE VIGÊNCIA) 

 

O projeto para a realização do diagnóstico em Gestão de Pessoas, o desenvolvimento da metodologia 

de mapeamento de competências e do modelo de avaliação do desempenho por competências serão 

desenvolvidos em 7 (sete) etapas, na forma descrita no Termo de Referência – Anexo A do Memorial 

Descritivo – Anexo II do edital. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fase de diagnóstico deverá ser realizada simultaneamente às demais, 

conforme o cronograma previsto no item 6 do Termo de Referência. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo máximo para a realização dos trabalhos será de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados a partir do recebimento do Termo de início do Serviço, a ser emitido pela 

Secretaria-Geral de Administração (SGA) do TCE-RJ.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os prazos previstos no cronograma poderão ser alterados, respeitado o 

limite previsto no parágrafo anterior, mantidas as demais condições desta contratação e assegurada a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados 

em lei, devidamente autuado em processo. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

(DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS) 

 

Os serviços serão executados na forma prevista no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO A DO 

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013. 
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CLÁUSULA QUINTA 

(DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) 

 

A despesa decorrente deste CONTRATO correrá à conta do orçamento do exercício de 2013, 

compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente nos Programas de Trabalho 

0201.0103201371.635 e 0201.0103201372.003, pela Natureza de Despesa 3390.35.01, com 

cobertura através das Notas de Empenho nºs 2013NE00373 e 2013NE00372. 
 

 

CLÁUSULA SEXTA 

 (DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES) 

 

A CONTRATADA, durante toda a execução do CONTRATO, se obriga a: 

 

I - Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, ou 

obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem 

como por todos os gastos e encargos inerentes à mão de obra necessária à perfeita execução do objeto 

contratual, entendendo-se como ônus tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições de 

melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo 

poder público. 

 

II - Ser a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de 

qualquer natureza que causar ao TCE-RJ ou a terceiros, provenientes da prestação dos serviços, 

respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento do TCE-RJ. 

 

III - Executar os serviços objeto do presente CONTRATO rigorosamente no prazo pactuado, bem 

como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos. 

 

IV - Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

edital em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

V - Contratar por sua conta todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que 

incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste CONTRATO. 

 

VI - Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se julgar exposta em 

vista das responsabilidades que lhe cabem na execução deste CONTRATO. 

 

VII - Credenciar junto ao TCE-RJ funcionário(s) que receberá(ão) as instruções do responsável pelo 

gerenciamento e fiscalização, bem como prestará(ão) às autoridades competentes as informações e 

assistência necessárias ao bom cumprimento de suas funções durante a execução contratual. 

 

VIII – Indenizar em qualquer caso todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao 

TCE-RJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste CONTRATO, 

respondendo por si e por seus sucessores. 

 

IX - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do TCE-RJ. 
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X - Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização do TCE-RJ ao serviço em questão. 

 

XI - Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as 

reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização do TCE-RJ. 

 

XII - Atender às medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização do TCE-RJ. 

 

XIII - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto desta contratação, nos termos do art. 65, §§ 1º e 

2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

XIV - Nas operações internas a que se refere o Convênio ICMS nº 26/2003, poderá emitir nota fiscal 

ou fatura mencionando expressamente que se trata de “operação beneficiada com isenção de ICMS 

nos termos do Convênio ICMS 26/2003. Valor dispensado de R$ xxxx”, bem como cumprir todas as 

determinações da legislação tributária para a fruição do referido benefício fiscal. 

 

XIV-1 - Para usufruir do benefício a que se refere o subitem anterior, a empresa deverá indicar na sua 

proposta comercial que o preço ofertado não contempla o valor do ICMS devido. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, passível de aplicação de penalidade legais, deverá 

tratar de forma reservada os dados e informações obtidos durante a execução dos trabalhos, assim 

como, obrigar-se-á a entregar ao TCE-RJ, em meio magnético, toda documentação/produtos 

elaborados ao longo da execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA CONTRATAÇÃO) 

 

O acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços serão realizados, de forma permanente, 

pelo TCE-RJ, através de um preposto da Administração, especialmente designado para esse fim, que 

dará o aceite nos trabalhos e nos produtos apresentados em cada etapa.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supervisão e atestação dos serviços prestados, bem como o 

recebimento definitivo, serão de responsabilidade da Equipe Técnica do TCE-RJ, composta por 

representantes da Secretaria Geral de Administração (SGA), em conjunto com a Coordenadoria de 

Recursos Humanos (CRH). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A equipe do TCE-RJ responsável pelo acompanhamento, fiscalização 

e supervisão da contratação decorrente desta licitação determinará o que for necessário para 

regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Secretaria-Geral de Administração (SGA) do TCE-RJ colocará 

à disposição do projeto 3 (três) técnicos que dedicarão 20 (vintes) horas semanais, cada um, às 

atividades do projeto. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Ficam reservados à Equipe do TCE-RJ responsável pelo 

acompanhamento, fiscalização e supervisão da contratação decorrente desta licitação o direito e a 

autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo 

administrativo TCE-RJ nº 300.276-9/13 e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde 

que não acarrete ônus para o TCE-RJ ou modificação da contratação. 
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PARÁGRAFO QUINTO - - As decisões que ultrapassarem a competência dos servidores descritos 

anteriormente deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa 

imediatamente superior aos supervisores, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas 

convenientes. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Equipe de Acompanhamento, Fiscalização e 

Supervisão do TCE-RJ, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A existência e a atuação da Equipe de Acompanhamento, Fiscalização e 

Supervisão do TCE-RJ em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas 

perante o TCE-RJ ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades 

decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do TCE-RJ ou de seus 

prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 

ressarcimento imediato ao TCE-RJ dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

(DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) 

 

No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste CONTRATO, o TCE-RJ, sem 

prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à 

CONTRATADA, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 

8.666/93, bem como, no que couber, as disposições contidas na Lei Estadual n 287 de 04/12/79 e 

suas regulamentações e, em especial, as seguintes sanções: 

 

I - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada 

etapa dos serviços, na forma estipulada no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO A DO 

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II do edital , sobre o valor do saldo não atendido, 

respeitados os limites da lei civil; 
 

II - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, nas demais 

hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas 

cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o TCE-RJ rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração à CONTRATADA ou, ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução 

do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser 
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impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade 

da conduta apenada. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação de multas não elidirá o direito do TCE-RJ de, em face do 

descumprimento do pactuado, rescindir de pleno direito o CONTRATO, independente de ação, 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e 

contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

CLÁUSULA NONA 

(DA RESCISÃO) 

 

O presente CONTRATO poderá ser rescindido, de pleno direito, pelo TCE-RJ, a qualquer tempo, 

independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos e forma 

previstos nos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de este CONTRATO vir a ser rescindido por dolo ou culpa 

da CONTRATADA, serão aplicadas as sanções previstas neste CONTRATO e na legislação 

aplicável; se, por outro lado, tal rescisão provocar dano ao TCE-RJ, será promovida a 

responsabilidade da CONTRATADA, visando ao ressarcimento destes danos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica facultado ao TCE-RJ, em qualquer hipótese, aplicar as sanções 

previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurada prévia defesa à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - De qualquer penalidade que venha a ser imposta à CONTRATADA 

caberá recurso, na forma da legislação aplicável, e pedido de reconsideração, ao Presidente do TCE-

RJ, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

CLAUSULA DÉCIMA 

(RECEBIMENTO DO OBJETO) 

 

O recebimento do objeto deste CONTRATO dar-se-á através do cumprimento de todas as entregas 

relacionadas a cada uma das etapas de execução dos serviços, na forma prevista no Termo de 

Referência – Anexo A do Memorial DESCRITIVO – Anexo II do edital. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá entregar até o segundo dia útil da semana 

subsequente à semana em que se deu o término da etapa, os produtos, documentos ou relatórios 

pertinentes, para avaliação pelo TCE-RJ e posterior emissão de seu aceite. 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O TCE-RJ terá 5 (cinco) dias úteis para avaliar os produtos ou 

relatórios entregues e opinar sobre o seu aceite e, em caso de negação, convocar a CONTRATADA 

para prestar esclarecimentos e fazer as correções cabíveis, devendo ser dada continuidade na execução 

dos trabalhos desta etapa até que ela seja concluída. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Uma etapa somente será considerada concluída quando for dado o 

aceite pelo servidor responsável, designado para este fim pelo TCE-RJ, no relatório correspondente e 

nos produtos entregues. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Ao término de cada uma das etapas de execução dos serviços, o seu 

objeto será recebido:  

 

I – Definitivamente, pela Equipe Técnica do TCE-RJ, composta por representantes da Secretaria-

Geral de Administração (SGA), em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Humanos 

(CRH), descritas no TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo A do MEMORIAL DESCRITIVO – 

Anexo II, no prazo de 05 (cinco) dias, após o cumprimento de todas as entregas previstas para a 

respectiva etapa, na forma prevista no art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento definitivo pelo TCE-RJ não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto 

contratado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo edital. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(DA RENÚNCIA A DIREITOS) 

 

O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO, não representará 

renúncia ao seu exercício, com relação ao mesmo fato ou a fatos futuros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

(DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) 

 

As PARTES CONTRATANTES declaram-se sujeitas às cláusulas e condições deste CONTRATO, 

às regulamentações aplicáveis à espécie e, em especial, à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, ao Ato Normativo TCE-RJ nº 85, de 2 de agosto de 2006, com aplicação subsidiária da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Título XI da Lei Estadual nº 287, de 4 de dezembro de 

1979 – Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, no que não conflitarem com a 

legislação federal, e ao Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

(DA PUBLICAÇÃO) 
 

Obriga-se o TRIBUNAL a mandar publicar no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro o extrato 

do presente CONTRATO às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da sua assinatura, 

para dar-lhe a devida eficácia. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

(DO FORO) 

 

Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente 

CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 02 (quatro) vias de 

igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ___________ de 2013. 
 

 

 

 

Contratante:            ____________________________________________________________ 

                                     TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

 

 

 

Contratada:             _____________________________________________________________ 

  PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA 

 

 

 

 

Testemunhas:         _________________________________________________ 

                               Nome legível: 

                                Identidade: 

 

 

                              _________________________________________________  

                               Nome legível: 

                                Identidade: 


