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SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 001/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0029277-2
Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Nº do Protocolo
01/12/2020 16:32:13

00-2020/258458-5
JUCERJA
Último arquivamento:

Orgão

00003960554 - 29/10/2020

Junta

Calculado
610,00

Pago
610,00

NIRE: 33.3.0029277-2

DREI

0,00

0,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE
JANEIRO S/A CDURP

Porte Empresarial

Normal

Boleto(s): 103550273
Hash: 64CEAD37-5C33-4659-B59B-FAA94EEF8FBF

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

017

Código
Evento
999
xxx
xxx
xxx
xxx

Qtde.
1
xxx
xxx
xxx
xxx

Descrição do ato / Descrição do evento
Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Rio de Janeiro
Local
01/12/2020
Data

Nome:

Aline da Silva Saraiva

Assinatura:

ASSINADO DIGITALMENTE

Telefone de contato:

2129763657

E-mail:

aline.rhpay@gmail.com

Tipo de documento:

Digital

Data de criação:

01/12/2020

Data da 1ª entrada:

00-2020/258458-5
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
(Cdurp)
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES
PERÍODO: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020
SUMÁRIO
A operação urbana consorciada Porto Maravilha começou o primeiro trimestre de 2020 com o enfrentamento da
pandemia do coronavírus. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
(Cdurp) seguiu no trabalho de coordenação dos serviços públicos municipais e intensificou as ações de
mobilização social como forma de mitigar as consequências econômicas que pesaram principalmente sobre as
camadas menos privilegiadas economicamente na área de atuação após a decretação de medidas de isolamento
social pelos governos municipal e estadual.
Como de rotina, equipes vistoriaram coleta de lixo, limpeza urbana, operação de trânsito, conservação de vias e
calçadas e iluminação pública nos 5 milhões de metros quadrados da AEIU delimitada pela Lei Complementar
101/2009. Permanece o pedido de apoio à Prefeitura do Rio, que mobilizou a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC), a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), a
Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rio Luz), a Fundação Parques e Jardins e a Companhia de
Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) na substituição temporária à Concessionária Porto Novo –
que mantém a operação dos túneis Marcello Alencar e Rio450 e faz a manutenção da sinalização de vias.
No fim do trimestre, em março, a Cdurp passou também por mudanças em sua estrutura organizacional na
diretoria: Cesar Augusto Barbiero, então secretário municipal de Fazenda da Cidade do Rio de Janeiro, foi
nomeado diretor-presidente da companhia, substituindo Tarquinio de Almeida.
Na área social, marcos como a inauguração do primeiro Ecoponto de coleta de lixo reciclado no Morro da
Conceição com apoio de moradores, organização não-governamental, Cdurp, Comlurb e Exército abrem
caminho para novas iniciativas do tipo na Região Portuária. A empresa participou da série de workshops
“Transformações Urbanas” promovido por delegação da Holanda que simultaneamente reuniu companhias do
setor público e privado, consultores, arquitetos e estudantes em São Paulo, Rio, Niterói e Brasília. No Rio de
Janeiro, o foco foi a revitalização do Porto Maravilha.
A necessidade de produção de equipamentos de proteção individual e máscaras para evitar o contágio por
coronavírus, a Cdurp articulou parcerias entre a Cooperativa Maravilha, que reúne costureiras da Região
Portuária, e a Prefeitura do Rio. O projeto proporcionou não só geração de renda, mas também ajuda aos
moradores que não tinham condições de adquirir equipamentos de proteção.
A nomeação da cidade do Rio de Janeiro como Capital Mundial da Arquitetura, em decorrência de sua condição
de cidade-sede do 27º Congresso Mundial com o tema “Todos os Mundos. Um só mundo”, organizado pela
Unesco e pela União Internacional dos Arquitetos, fez da Cdurp o quartel general da organização de uma série de
eventos, inclusive de um seminário para marcar os 10 anos do Porto Maravilha. Todos os setores da Cdurp
envidaram esforços para a organização das atividades, mesmo com o anúncio de adiamento para 2021 devido à
pandemia do Covid-19.
OPERACIONAL
Obras de revitalização
O percentual acumulado de avanço das obras da Parceria Público-Privada (PPP) até 31 de março de 2020 foi de
87,77%, incluindo as de urbanização, infraestrutura, viárias e do Museu do Amanhã.
Balanço das principais frentes de obras
Obras de infraestrutura e urbanização
Já foram entregues 8.374 m de túneis; 25.303 m de vias com novas redes de infraestrutura de água, esgoto,
drenagem, energia elétrica, iluminação pública, telecomunicação e gás natural, além de reurbanização, com
implantação de novos padrões de pavimentação de vias e calçadas, nova sinalização viária e novo mobiliário
urbano. Além disso, foram urbanizados 309.162 m² de praças, incluindo a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde.
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Nome da praça / boulevard

Área (m²)

Boulevard, Praça Mauá e Frente Marítima

293.982

Largo José Francisco Fraga

670

Praça Dinah de Queiroz

2.600

Praça do Bacen

1.300

Praça Marechal Hermes (Fase 1 e 3)

3.600

Praça dos Estivadores

1.010

Passeio Ernesto Nazareth

6.000

TOTAL

309.162

Trechos de vias e túneis entregues ao trânsito até 31 de dezembro de 2018 (quando as obras foram paralisadas):
Nome da via

Extensão (m)

Avenida Cidade de Lima

527

Avenida Pedro II

265

Avenida Professor Pereira Reis

728

Avenida Rio de Janeiro

2.873

Avenida Rodrigues Alves

3.072

Avenida Venezuela

128

Rua Almirante Mariath

119

Rua Antônio Lage

177

Rua Arlindo Rodrigues( Via B1)

756
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Rua Barão de Tefé

55

Rua Barão de São Felix

534

Rua Comendador Évora

66

Rua Cordeiro da Graça

276

Rua da Gambôa

1.415

Rua da Mortona

87

Rua do Propósito

246

Rua Eduardo Luis Lopes

125

Rua Equador

862

Rua General Luis Mendes de Morais

1.266

Rua Joaquim Esposel

80

Rua Mendonça

175

Rua Moreira Pinto

47

Rua Pedro Alves

326

Rua Pedro Ernesto

699

Rua Rego Barros

62

Rua Rivadávia Corrêa

870

Rua Santo Cristo

368

Rua Senador Pompeu

483

Rua Silvino Montenegro

116

Rua Souza e Silva

386
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Rua União

146

Rua Vereador Odilon Braga

371

Via A1

250

Via A2

187

Via A3

117

Via A5

188

Via B1

941

Via B4

41

Via B6

40

Via D1

812

Via D2

47

Via G1

263

Via H1

104

Via BRT

1.690

Via acesso ao porto

70

Via acesso local ao Boulevard

1045

Via Trilhos

950

Vias Pça. Coronel assunção

227

Alça de descida do Gasômetro

450

Alça de subida do Gasômetro

174

Túnel 450 anos

1.480
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Túnel Marcelo Alencar

6.752

Túnel Arq. Nina Rabha

142

TOTAL

33.677

Principais obras de infraestrutura e urbanização a executar em vias e praças dentro da Operação Urbana
Consorciada Porto Maravilha:
Praça / Largo

Áreas (m²)

Largo de Santa Rita

520

Praça Cristiano Otoni

3.560

Praça Patrão Mór Aguiar

334

Praça Duque de Caxias

10.180

Praça Marechal Hermes (Fase 2)

2000

Praça Procópio Ferreira

3.900

Praça Noronha Santos

15.000

Praça General Pedra

12140

Praça Coronel Assunção

5.380

Praça Marechal Floriano

4.100

Praça da Anistia

1.720

TOTAL

58.834

Rua / Avenida / Via

Extensão (m)

Avenida Cidade de Lima

149

Rua Sacadura Cabral 133, Saúde, Rio de Janeiro, RJ | CEP 20.081-061
Telefone: +55 21 2153-1400 | E-mail: cdurp@Cdurp.com.br

5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 010/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Avenida Francisco Bicalho

3.315

Avenida Passos

102

Avenida Pedro II

264

Avenida Marechal Floriano

1180

Avenida Tomé de Sousa

69

Avenida Venezuela

120

Rua Acre

415

Rua Alcântara Machado

160

Rua Alexandre Mackenzie

417

Rua Alfredo Dolabela Portela

239

Rua Barão da Gamboa

492

Rua Barão de São Felix

212

Rua Beneditinos

166

Rua Bento Ribeiro

309

Rua Camerino

453

Rua Cardoso Marinho

229

Rua Comandante Garcia Pires

299

Rua Comendador Leonardo

184

Rua Conselheiro Zacarias

339

Rua Coronel Audomaro Costa

294

Rua Costa Ferreira

99

*

*
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Rua Costa Barros

145

Rua Cunha Barbosa

187

Rua da América

732

Rua da Conceição

250

*

Rua dos Andradas

220

*

Rua do Livramento

718

Rua do Monte

238

Rua do Propósito

420

Rua Ebroino Uruguai

312

Rua Francisco Eugênio

87

Rua IdalinaSenra

174

Rua João Alvares

194

Rua Julia Lopes de Almeida

86

Rua Leandro Martins

352

Rua Leôncio de Albuquerque

264

Rua Mairink Veiga

168

Rua Marcílio Dias

213

Rua Marques de Sapucaí

60

Rua Miguel Couto

170

Rua Nabuco de Freitas

141

Rua Pedro Alves

659

*
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Rua Pereira Franco

532

Rua Regente Feijó

31

Rua Rego Barros

183

Rua Rivadávia Corrêa

152

Rua Sacadura Cabral

639

Rua Santo Cristo

525

Rua São Bento

50

Rua São Gregorio

58

Rua Senador Pompeu

917

Rua Silvino Montenegro

99

Rua Souza Bandeira

71

Rua Uruguaiana

110

Rua Visconde da Gávea

344

Rua Waldemar Dutra

230

Rua Teofilo Otoni

430

Travessa Cunha Matos

60

Travessa Dona Felicidade

50

Travessa do Barroso

97

Beco das Escadinhas do Livramento

86

Ladeira Morro da Saúde

138

Túnel João Ricardo

297

*

*

Rua Sacadura Cabral 133, Saúde, Rio de Janeiro, RJ | CEP 20.081-061
Telefone: +55 21 2153-1400 | E-mail: cdurp@Cdurp.com.br

8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 013/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Via A1

176

Via C1

80

Via H1

60

Via E2

69

TOTAL

20.781

* Vias que receberão obras de urbanismo e rede de telecomunicações, conforme quinto termo aditivo.

No período foram executadas obras referentes a garantias de serviços já executados, tais como:
Obras de reforço da estanqueidade da Galeria Mar do Túnel Prefeito Marcello Alencar – Nesse período a
Concessionária Porto Novo concluiu as obras de reforço da galeria mar do Túnel Prefeito Marcello Alencar com
execução de estacas secantes não armadas para criar barreira higroscópica junto às paredes diafragmas da galeria
mar. Além disso, foram executadas colunas de jetgrouting com intuito de complementação da estanqueidade.
No período, a equipe técnica da Diretoria de Operações analisou 19 processos de solicitação de obras de
concessionárias de serviços públicos dentro da AEIU. Na avaliação, verifica-se o melhor local para execução da
obra, levando em consideração todas as intervenções de infraestrutura recentemente executadas na área. Outros
três pedidos de licenciamento de obras de particulares foram analisados levando em consideração os parâmetros
urbanísticos da área. Todos os licenciamentos ambientais na Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) do
Porto passaram pelo crivo da equipe técnica da Diretoria de Operações da Cdurp.
A equipe atuou prestando assistência técnica sobre temas da questão ambiental que envolvem a operação urbana,
os terrenos sob responsabilidade da Cdurp, controle de resíduos e processos ambientais associados, tais como:
●

Aportes de efluentes em redes de drenagem ou via pública – Fiscalização, análise e encaminhamento
junto à Cedae.

●

Aporte de resíduos sólidos e assoreamentos em redes de drenagem - Fiscalização, análise e
encaminhamento junto à Comlurb/Seconserva.

●

Terrenos sob responsabilidade da Cdurp - Controles de resíduos e processos ambientais associados.

Apoio Técnico
●

Fiscalização de obras de infraestrutura para implantação do BRT Transbrasil na AEIU do Porto,
levando em consideração danos causados nas redes de infraestrutura e urbanismo da área.

●

Concluída a primeira etapa de consolidação do sítio arqueológico do Cais do Valongo, a equipe técnica
acompanhou discussões a respeito do projeto para a segunda etapa de intervenção em ação coordenada
com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O foco desta segunda etapa será a
infraestrutura de drenagem, elementos de urbanismo do entorno, sinalização do sítio arqueológico e
educação patrimonial.

●

Suporte à negociação de venda de terrenos da Cdurp, especificamente de dois imóveis na Rua Equador.
Acompanhamento do processo na Secretaria Municipal de Urbanismo(SMU) e elaboração das peças
técnicas que embasaram o processo de Remembramento e Desmembramento dos terrenos.

●

Elaboração de projeto preliminar e escopo de obra para viabilização de creche conveniada à PCRJ no
bairro do Santo Cristo.

●

No tocante aos preparativos para os eventos que marcariam o 27º Congresso Mundial dos Arquitetos no
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Rio de Janeiro, a equipe técnica da DOP integrou grupo de trabalho que organiza o seminário em
comemoração aos 10 anos da operação urbana consorciada Porto Maravilha. Além disso, a DOP deu
suporte ao comitê da Prefeitura do Rio responsável pelas ações em virtude da nomeação da cidade do
Rio de Janeiro como Capital Mundial da Arquitetura, em decorrência de sua condição de cidade-sede
do congresso mundial com o tema “Todos os Mundos. Um só mundo”, organizado pela Unesco e pela
União Internacional dos Arquitetos. A participação da DOP deu-se especificamente na organização de
concurso internacional de arquitetura em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) para
área a ser definida dentro da AEIU do Porto.
Obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
O sistema VLT Carioca opera com todas as três linhas: Linha 1 (Praia Formosa - Santos Dumont), Linha 2 (Praia
Formosa - Praça XV) e Linha 3 (Central – Aeroporto Santos Dumont). No período, a equipe de fiscalização
vistoriou condições de uso das vias permanentes e paradas/estações e veículos do sistema de VLT.
Serviços
Com o contrato da PPP suspenso desde 25 de junho de 2018, serviços prestados pela Concessionária Porto Novo
passaram a ser executados pelas respectivas secretarias da Prefeitura do Rio de Janeiro sob a supervisão da
Cdurp. A manutenção de áreas verdes na Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) foi assumida, em parte,
pela Comlurb. A conservação de vias, calçadas e monumentos foi repassada à Secretaria Municipal de
Conservação enquanto a iluminação pública foi novamente atribuída à Rioluz. Os serviços de operação viária
seguem coordenados e implementados pela CET-Rio.No dia 16 de setembro foi assinado o 14º Termo Aditivo
que possibilitou a emissão de uma Ordem de Serviço em que autoriza a Concessionária Porto Novo a prestar o
serviço de Operação e Manutenção dos túneis e da sinalização da AEIU do Porto.
Fechamento temporário
Em complemento às medidas de combate à pandemia do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura do
Rio, por meio da Cet-Rio, Guarda Municipal, Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro e Concessionária Porto Novo, suspendeu temporariamente as Áreas de Proteção ao Ciclismo de
Competição (APCC) da cidade. No Porto Maravilha, a área de 11 Km, que abrangia trecho da Avenida Alfred
Agache, Túnel Prefeito Marcello Alencar e Avenida Rodrigues Alves e funcionava aos domingos e feriados, das
6h às 8h, foi fechada até que as autoridades sanitárias considerem a situação sob controle.
Qualidade
Durante o período, a equipe de fiscalização da Cdurp manteve vistorias diárias para verificação dos níveis de
serviços na AEIU solicitando reparos de pavimentos e calçadas para a Secretaria de Conservação, além de
fiscalizar padrão de qualidade de coleta de resíduos, limpeza e podas de áreas.A equipe rotineiramente
inspeciona qualidade e funcionamento das redes de infraestrutura na área, encaminhando, quando necessário, as
ocorrências para as concessionárias responsáveis pelas redes de esgoto, ramais e ralo de sistema de coleta de
águas pluviais, iluminação pública e sinalização semafórica.
Túneis
Equipe da Diretoria de Operações participa ativamente do planejamento das operações e manutenção dos túneis
Prefeito Marcello Alencar e Rio 450, assim como vistoria de forma permanente os túneis para verificação do
nível de serviço prestado pela Concessionária Porto Novo. Ainda no período, foram vistoriadas as vias da AEIU
para avaliação do nível de serviços da sinalização horizontal, vertical e semafórica prestados pela concessionária.
Licenças de obras
Continuamente, a equipe da Cdurp participa das reuniões em plenária do COR-Vias para liberação de licença de
obras de concessionárias dentro da AEIU. Realiza vistorias de aprovação das recomposições de obras já
executadas e fiscalização das obras em execução para verificar se estão autorizadas pela prefeitura.
Autorização para eventos
Com relação aos eventos na AEIU, a equipe da DOP participou de forma ativa na indicação dos melhores locais
para instalação das estruturas e infraestruturas usadas. A medida inclui avaliação e inventário de danos ao
patrimônio público. A equipe participou das reuniões de planejamento para o Carnaval 2020 concentradas no
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Centro de Operações e Resiliência e acompanhou todas as atividades no período e seus impactos diretos e
indiretos na AEIU, inclusive com as adequações emergenciais na operação dos túneis Rio450 e Marcello
Alencar.
PORTO MARAVILHA CULTURAL
A Cdurp manteve o apoio a atividades culturais e promoveu a ocupação dos espaços no sentido de valorizar e
fomentar a produção local.
Sítio Arqueológico Cais do Valongo
Grupo formado por representantes de órgãos municipais, estaduais e federais, além de representantes do Instituto
de Desenvolvimento e Gestão (IDG), tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento das ações de
conservação e consolidação, melhorias de infraestrutura, sinalização e valorização turística do sítio arqueológico
do Cais do Valongo.
A Gerência de Desenvolvimento Econômico e Social (Gedes) participou de reuniões para discutir projetos com
os recursos da segunda fase oriundos da State Grid Brazil Holding (SGBH) relacionados à linha de
financiamento ISE (Investimentos Sociais de Empresas) disponibilizada pelo BNDES. Foram contratados os
seguintes projetos: novo guarda corpo, luminotécnico, sinalização interpretativa/indicativa/braile e de painéis
expositivos e educação patrimonial. Os projetos estão em desenvolvimento de acordo com as diretrizes dos
órgãos de Patrimônio. Os resultados dos serviços contemplados na primeira etapa com os recursos do Fundo dos
Embaixadores dos Estados Unidos para Preservação Cultural serão apresentados para comunidade, agentes
públicos e privados da região em formato ainda a ser definido pelo Grupo de Trabalho.
Rio 2020 Capital Mundial da Arquitetura
Após concessão do título Capital Mundial da Arquitetura no ano de 2020 ao Rio de Janeiro pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a prefeitura vai promover, incentivar e
coordenar atividades e projetos relativos às comemorações do Rio2020 CMA. Durante o trimestre, a Cdurp
participou das reuniões do Subcomitê de Programação com integrantes designados por meio da Portaria 01/2019.
Todos os setores da Cdurp envidaram esforços para a organização das atividades, mesmo com o anúncio de
adiamento para 2021 devido à pandemia do Covid-19.
Workshop Internacional
A Cdurp participou da série de workshops “Transformações Urbanas” que simultaneamente reuniu empresas do
setor público e privado, consultores, arquitetos e estudantes em São Paulo, Rio, Niterói e Brasília. O evento teve
participação de uma delegação da Holanda que veio ao Brasil com o patrocínio do Consulado Geral dos Países
Baixos no Brasil. No Rio de Janeiro, o foco foi a revitalização do Porto Maravilha, com o workshop
“Desenvolvimento Imobiliário em Locais de Transformação Urbana”. O encontro discutiu como consolidar a
região no momento de retomada imobiliária e torná-la um lugar de moradia. O evento aconteceu no coworking
Studio, no edifício Aqwa, e no auditório André Rebouças, na Cdurp. O encontro dará origem a um livro com
artigos, entrevistas e ensaios utilizados e produzidos durante os workshops.
Atividades culturais, esportivas e eventos na AEIU Portuária que obtiveram parecer favorável da Cdurp:
03/01, 04/01, 05/01 e 06/01/2020

NAU

Ensaio de Blocos

02/01, 09/01, 26/01, 23/01, 30/01, 06/02,
13/02/2020

Praça Marechal Hermes

Ensaios da Unidos da Tijuca

04/01 a 05/01/2019

HUB RJ

Candy Bloco
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03/01, 04/01, 05/01, 10/01, 11/01, 12/01,
17/01, 18/01, 19/01, 24/01, 25/01, 26/01,
31/01/2020

Praça Mauá

Sabores do Porto

08/01, 09/01, 15/01, 16/01, 22/01, 23/01,
29/01, 30/01/2020

NAU

Ensaio Vem Ca Minha Flor

12/01, 19/01 e 26/01/2020

Passeio Ernesto Nazareth

FAU - Verão Pelo Amor

12/01, 13/01, 26/01 e 27/01/2020

NAU

Ensaio Tocoxona

14/01/2020

HUB RJ

Ensaios de Verão do Bloco
Amigos da Onça

17/01 a 20/01/2020

Praça Mauá

Feira do Amanhã

18/01 a 20/01/2020

Praça da Harmonia

Velhos Malandros

18/01 a 20/01/2020

Praça Mauá

Porto do Samba

18/01 a 20/01/2020

Largo da Prainha

Samba da Saúde

18/01 a 20/01/2020

Praça dos Estivadores

Roda de Tambores

18/01 a 20/01/2020

Pedra do Sal

Amigos do Samba

19/01/2020

NAU

Rio Popline Festival

19/01/2020

Armazém 1B

Feijoada Baluertes do Samba

19/01 a 20/01/2020

HUB RJ

Samba da Guanabara

21/01/2020

Armazém 1B

Baile da 3 Idade

21/01 e 22/01/2020

HUB RJ

Ensaios de Verão do Bloco
Amigos da Onça

25/01/2020

NAU

EitaExperiencias Musicais

25/01/2020

Sacadura Cabral 117

Série PDOM

27/01/2019

Pedra do Sal

Herdeiros
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28/02 e 29/02/2020

HUB RJ

Ensaios de Verão do Bloco
Amigos da Onça

29/01/2019

Cais do Valongo

Herdeiros

30/01, 31/01, 06/02, 07/02/2020

NAU

Verão Tocoxona

31/01, 01/02, 03/02/2020

NAU

Meu Carna é Funk

31/01/2020

Armazém 1B

GreatSessions

31/01 e 01/02/2020

HUB RJ

Baile da Princesa

31/01 a 02/02/2020

Passeio Ernesto Nazareth

FAU

01/02 e 02/02/2020

HUB RJ

Candy Bloco

01/02/2020

Armazém 1B

Festa do Mané

01/02/2020

Praça do Aquario

Ação de Vacinação contra
sarampo

01/02, 02/02, 08/02, 09/02, 15/02, 16/02,
29/02, 01/03/2020

NAU

NAU cidades convida

01/02, 02/02, 07/02, 08/02, 09/02, 14/02,
15/02, 16/02, 28/02, 29/02/2020

Praça Mauá

Sabores do Porto

02/02, 09/02 e 16/02/2020

Passeio Ernesto Nazareth

FAU - Verão Pelo Amor

02/02, 03/02, 09/02 e 10/02/2020

NAU

Domingo no Porto

04/02 e 05/02/2020

HUB RJ

Ensaios de Verão do Bloco
Amigos da Onça

05/02, 06/02, 12/02, 13/03, 19/02 e
20/02/2020

NAU

Ensaios do Vem Ca Minha
Flor

06/02/2020

Armazém 1B

Baile da Melhor Idade

08/02, 09/02, 15/02, 16/02 e 29/02

NAU

Nau Cidades
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08/02/2020

Armazém 1B

CarnaonPier

09/02, 16/02 e 08/03/2020

Armazém 1B

Projeto Varandinhas

11/02, 12/02, 18/02 e 19/02/2020

HUB RJ

Ensaios de Verão do Bloco
Amigos da Onça

13/02, 14/02, 27/02 e 28/02/2020

NAU

Tocoxona

16/02, a 17/02, 23/02 e 24/02/2020

NAU

Domingo no Porto

14/02/2020

Armazém 1B

Super Ensaio da Mangueira

15/02/2020

Praça Mauá

Caminhada Turma da Paz

15/02 e 16/02/2020

HUB RJ

MegaStalker

19/02/2020

Armazém 1B

Aulão de MMA

20/02/2020

Armazém 1B

Orquestras

20/02/2020

Museu do Amanhã

Baile do Sargongue

21/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02 e
26/02/2020

NAU

Rio Popline Festival

22/02 e 23/02/2020

HUB RJ

Circoloco

23/02/2020

Armazém 1B

Circoloco

29/02 e 01/03/2020

Armazém 1B

Samba Gourmet

01/03, 06/03, 07/03, 08/03, 13/03, 14/03,
15/03, 20/03, 21/03, 22/03, 27/03, 28/03,
29/03/2020

Praça Mauá

Sabores do Porto

01/03/2020

Cais do Valongo ao Largo da
Prainha

Caminhada 21 Dias Contra o
Racismo

01/03/2020

Praça Mauá

Pedalada Tembici

07/03/2020

Armazém 1B

Do Gueto
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08/03/2020

Praça Mauá

SonicRun

08/03/2020

Tuneis

Circuito Porto Maravilha de
Ciclismo

11/03/2020

Rua Barão de Tefé

Programa da Angelica

13/03/2020

ARAMZÉM 1

Estandarte de Ourto

21/03/2020

NAU

Festa Boho

28/03 e 29/03/2020

Praça Mauá

Março Delas

29/03/2020

Praça Mauá

Circuito Rio Antigo Etapa
Lapa

PORTO MARAVILHA CIDADÃO
Inauguração do Ecoponto do Morro da Conceição – 07/03/2020
Mobilização dos moradores do Morro da Conceição viabilizou instalação de Ecoponto no Morro da Conceição,
uma Cooperativa de reciclagem coordenada por mulheres do lixão de Gramacho - Coopideal - para fazer a coleta
dos recicláveis. A Comlurb doou duas caçambas coletoras de recicláveis de mil litros cada para o
armazenamento dos materiais para coleta, enquanto o Exército Brasileiro (5° Centro de Geoinformação,
organização militar instalada no topo da comunidade) cedeu espaço para o abrigo das caçambas. A unidade ajuda
com a movimentação das caçambas e adaptou o rancho para a seleção de recicláveis.
A articulação entre sociedade civil, militares e poder público municipal foi fundamental para o amadurecimento
do projeto que, além de proporcionar eficiente separação do lixo e redução do descarte irresponsável de
produtos, ajuda no sustento e na geração de renda de mais de 20 famílias que se envolvem na coleta seletiva e
reciclagem da Coopideal.
Cooperativa Maravilha e combate ao coronavírus
A Cdurp fez a intermediação entre a Cooperativa Maravilha, associação produtiva que reúne costureiros e
costureiras da Região Portuária, e a Prefeitura do Rio para a produção de equipamentos de proteção individual e
máscaras de distribuição gratuita para evitar o contágio por coronavírus. Além de incentivar campanha de
doação de materiais para a produção gratuita de máscaras de pano, o envolvimento da cooperativa no convênio
para produzir equipamentos para as unidades de saúde proporcionará renda para as profissionais neste difícil
período de isolamento social em que a economia sofreu forte impacto.
Operações de Ordenamento Urbano
Objetivando a manutenção da ordem, a garantia da proteção ao fluxo de veículos e a segurança de turistas em
trânsito no terminal de Desembarque de Cruzeiros, operações especiais de Ordenamento Urbano em todo
perímetro da Orla Conde tiveram como foco a área do terminal operado pelo Píer Mauá. As operações
coordenadas pela Unidade de Ordem Pública do Porto Maravilha (UOP – Porto) contaram com a participação de
demais unidades da corporação e apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão Especial Turístico da
Polícia Militar, do Centro Presente, Coordenadoria de Controle Urbano, Secretaria Municipal de Transportes,
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, RioTur e com o monitoramento e articulação da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp).
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O período de Carnaval demandou ainda operações especiais de trânsito, ordenamento e segurança voltadas ao
carnaval de rua e ao deslocamento dos carros alegóricos.
Institucional
Representantes da companhia representaram a operação urbana Porto Maravilha em eventos oficiais, de
entidades de classe, acadêmicas e comunitárias, no Rio de Janeiro e em outros estados, dentre os quais se
destacam:
Janeiro
09/01 – Reunião c/ Representante do Gabinete do Prefeito (Projeto empoderadas.com) – Cdurp
09/01 – Reunião com Cláudia Bastos (Projeto Fotografia contra o preconceito) - Cdurp
16/01 – Reunião Projeto Empoderadas.com – Cdurp
21/01 - Reunião de Planejamento de Blocos de Carnaval – COR
28/01 - Reunião de Planejamento de Blocos de Carnaval – COR
28/01 – Reunião de Planejamento Projeto ECOnceição – Morro da Conceição
Fevereiro
04/02 - Reunião de Planejamento de Blocos de Carnaval - COR
08/02 – Reunião sobre implantação de coleta seletiva – Moradas da Saúde
13/02 - Visita Técnica do Bloco Chá da Alice - Sacadura Cabral
19/02 – Reunião de Avaliação do Projeto Costurando Meus Direitos – Lab.gov
Março
03/03 – Reunião de planejamento Circuito Ciclístico – Cdurp
04/03 – Reunião de Técnica de Instalação de equipamento artístico no Moinho Fluminense – Cdurp
09/03 – Participação no Seminário “Transformações Urbanas” – promovido pelo Consulado Geral dos Países
Baixos – Edifício Aqwa
10/03 – Participação no Seminário “Transformações Urbanas – apresentação de resultados ao público”
promovido pelo Consulado Geral dos Países Baixos – Cdurp
COMUNICAÇÃO
Ações de Comunicação Institucional
A Cdurp atua na divulgação das informações sobre a Operação Urbana Porto Maravilha em parceria com a
Subsecretaria de Comunicação Governamental da Prefeitura do Rio, demais secretarias e empresas presentes na
Região Portuária. A equipe de Comunicação é responsável pela Ouvidoria e demais canais de comunicação com
o cidadão.
Em parceria com a Multirio, a equipe de comunicação da Cdurp trabalhou na elaboração da exposição Porto
Maravilha 10 anos, para marcar uma década do início das primeiras intervenções da revitalização, antes ainda do
início da operação urbana consorciada no formato de Parceria Público-Privada. A exposição, em formato de
webserie, teve apoio da equipe de audiovisual da Multirio. As primeiras gravações tiveram início, mas foram
interrompidas com a quarentena. O projeto deverá ser retomado tão logo as atividades nas secretarias e órgãos
municipais sejam normalizadas.
A Comunicação da Cdurp coordenou a equipe de organização do Seminário 10 Anos do Porto Maravilha, que
reuniu todos os setores da companhia em evento parte do 27º Congresso Mundial dos Arquitetos. No entanto,
por força da pandemia do Coronavírus, o seminário antes marcado para os dias 3 e 4 de abril foi adiado por
tempo indeterminado.
Imprensa - Clipping
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De janeiro a março, o serviço de clipping identificou 3.804 reportagens com as palavras-chaves relacionadas à
Operação Urbana Porto Maravilha. A classificação de impacto divide as matérias publicadas em todas as mídias
em 3.079 positivas (81%), 725 negativas (19% do total). Fonte: Clipadora Info4.
Mídias eletrônicas
Ao todo, em janeiro, fevereiro e março, o site www.PortoMaravilha.com.br recebeu 13.834 visitas, com queda
de 47% em relação às 26.248 do trimestre anterior. Durante os três meses, o
www.Facebook.com/PortoMaravilha registrou aumento de 0,1% no número de seguidores, passando de 51.961 a
52.026 no fim de março. O www.twitter.com/PortoMaravilha somou 9.050adeptos no primeiro trimestre de
2020. O Instagram do Porto Maravilha (portomaravilha_) somou até o fim do período 1.797seguidores.
Ouvidoria e Fale Conosco
A demanda por informações e serviços, além de reclamações, elogios e agradecimentos ao Porto Maravilha,
chegam pelo Fale Conosco do site da Cdurp e por e-mail (cdurp@cdurp.com.br). No trimestre não serão
apresentados números da central de atendimento e da ouvidoria da Concessionária Porto Novo porque no
período as demandas foram concentradas no serviço 1746. Abaixo, detalhamento do primeiro trimestre:

FALE CONOSCO Cdurp

JANEIRO

Total de demandas recebidas

6

4

5

15

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

TOTAL

1

4

1

6

OUVIDORIA Cdurp
Total de demandas recebidas

FEVEREIRO

MARÇO

TOTAL

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
Balanço de projetos imobiliários na Região Portuária entre 1º de janeiro e 31 de março de 2020
Não houve projetos licenciados com consumo de Cepacs na Região Portuária no 1º trimestre de 2020.
Evolução dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac) no trimestre
Estoque

Consumidos no período
anterior (outubro a
dezembro 2019)

Consumidos no
trimestre

Consumo total

Estoque
disponível

(até dezembro/19)
(janeiro a março 2020)

6.436.72
2

0

0

574.889

5.861.833
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100,00%

0%

0%

8,93%

91,07%

Novos projetos na Região Portuária com processos em licenciamento iniciados entre 1º de janeiro e 31 de
março de 2020
Titular
Fatima da Silva do
Nascimento

Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro

KREIMER Engenharia
Ltda

Antonio Carlos
Gonçalves Castainça

Marilene Aimee
Guimarães Florido

Manoela Marques
Medeiros

TS-22 Participações
Ltda.

Endereço

Descrição

Entrada
07/01/2020

Av. Rodrigues Alves, 145

Licença de
Transformação de Uso

Licença de Construção
de prédio

09/01/2020

Licença de
Modificação sem
Acréscimo de área em
prédio existente

10/01/2020

Certidão Habite-se

15/01/2020

Rua do Livramento, 74

Av. Rodrigues Alves, 139

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Rua Conselheiro Zacarias,
73

Rua Conselheiro Zacarias,
77

Escadinhas do Oliveira, 11

Av Venezuela, 194 a 224

Status

Em andamento

Legalização de
Reforma de prédio

17/02/2020

Licença de aprovação
de projeto de
desmembramento

04/03/2020

Av Venezuela, 194 a
224

10/03/2020

Em andamento

Em andamento

Em andamento
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CLARO SA
Rua do Livramento, 81

Licença de Reforma de
Prédio

16/03/2020
Em andamento
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Estoque de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC
Estoque original de CEPAC
Data:

6.436.722 100,00%

Titular:

Uso:

Setor / Subsetor:

24/10/2012 Arrakis Empreendimentos Imobiliários S/A

Comercial e Hotel

B / B5 e B6

31/01/2013 Porto 2016 Empreendimentos Imobiliários S/A

Residencial com lojas D / D2

10/05/2013 TS 19 Participações Ltda

Comercial

Quantidade
Residencial

Quantidade
Quantidade
NãoTotal
Residencial
0
57.273
57.273

%
0,89%

66.872

1.759

68.631

1,07%

0

194.490

194.490

3,02%

0

12.298

12.298

0,19%
0,92%

B / B4

25/09/2017 * alteração de projeto / acréscimo de área
22/05/2013 Uirapuru Participações Ltda

Comercial

C / C2

0

58.937

58.937

29/08/2013 Autonomy GTIS Barão de Tefé Empreend. Ltda

Comercial

A / A1

0

66.162

66.162

1,03%

0

38

38

0,00%

20/10/205

* alteração de projeto / acréscimo de área

12/10/2013 Odebrecht Realizações Imobiliárias RJ04 EI Ltda

Hotel

D / D2

0

8.278

8.278

0,13%

11/11/2013 SPE STX Desenvolvimento Imobiliário S/A

Hotel

C / C2

0

4.355

4.355

0,07%

05/06/2014 Edifício Odebrecht RJ S/A

Comercial

C / C2

0

18.601

18.601

0,29%

0

1.668

1.668

0,03%

0

8.738

8.738

0,14%

4.414

35.848

0,56%

0

39.225

39.225

0,61%

0

357

357

0,01%

98.306

476.593

574.899

8,93%

5.861.823

91,07%

10/09/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

20/06/2014 Partifib Projetos Imobiliários F55 Ltda

Comercial

12/03/2015 TS 22 Participações Ltda (modificado)

Residencial com lojas A / A3

29/04/2015 Barão de Tefé SPE Empr. Imobibiliários S/A

Comercial

29/04/2016

C / C2

31.434

A / A3

* alteração de projeto / acréscimo de área

Total de CEPAC consumidos
Estoque remanescente de CEPAC

Estoque de Potencial Adicional Construtivo (em m²)
Estoque original (em m²)

4.089.502 100,00%

Uso:

Área
Setor /
Área Total
Adicional
Subsetor: Edificada - ATE
Residencial

24/10/2012 Arrakis Empreendimentos Imobiliários S/A

Comercial e Hotel

B / B5 e B6

58.959,30

0

42.277,46

42.277,46

1,03%

31/01/2013 Porto 2016 Empreendimentos Imobiliários S/A

Residencial com lojas D / D2

130.662,16

70.800,83

1.096,69

71.897,52

1,76%

10/05/2013 TS 19 Participações Ltda

Comercial

152.438,02

0

97.244,72

97.244,72

2,38%

6.148,92

0

6.148,92

6.148,92

0,15%
0,58%

Data:

Titular:

B / B4

25/09/2017 * alteração de projeto / acréscimo de área

Área Adicional
Área Adicional
NãoTotal
Residencial

%

22/05/2013 Uirapuru Participações Ltda

Comercial

C / C2

28.817,49

0

23.575,05

23.575,05

29/08/2013 Autonomy GTIS Barão de Tefé Empreend. Ltda

Comercial

A / A1

31.129,09

0

26.464,55

26.464,55

0,65%

14,99

0

14,99

14,99

0,00%

20/10/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

12/10/2013 Odebrecht Realizações Imobiliárias RJ04 EI Ltda

Hotel

D / D2

14.755,14

0

9.933,54

9.933,54

0,24%

11/11/2013 SPE STX Desenvolvimento Imobiliário S/A

Hotel

C / C2

6.389,32

0

4.158,40

4.158,40

0,10%

05/06/2014 Edifício Odebrecht RJ S/A

Comercial

C / C2

14.610,07

0

11.160,07

11.160,07

0,27%

1.000,78

0

1.000,78

1.000,78

0,02%

10/09/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

20/06/2014 Partifib Projetos Imobiliários F55 Ltda

Comercial

C / C2

8.027,07

12/03/2015 TS 22 Participações Ltda (modificado)

Residencial com lojas A / A3

37.742,64

29/04/2015 Barão de Tefé SPE Empr. Imobibiliários S/A

Comercial

20.437,55
142,63

29/04/2016

* alteração de projeto / acréscimo de área

Total construído / consumido

A / A3

511.275,17

0

5.242,58

5.242,58

0,13%

1.765,45

26.912

0,66%

0

15.689,78

15.689,78

0,38%

0

142,63

142,63

0,00%

341.863,41

8,36%

3.747.639

91,64%

25.146,97

95.947,80

245.915,61

Estoque de Potencial Adicional Construtivo remanescente

Rua Sacadura Cabral 133, Saúde, Rio de Janeiro, RJ | CEP 20.081-061
Telefone: +55 21 2153-1400 | E-mail: cdurp@Cdurp.com.br

20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 025/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL

Descrição
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades CDURP
Disponibilidades CDURP - Rec. Vinculado
Realizável
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-)Deprec./Amort. Acumulada
Total do Ativo:
Passivo
Passivo Circulante
Pessoal e Encargos
Fornecedores
Retenções na Fonte - Fornecedores
Impostos e Contribuições
Obrigações com Terceiros - terrenos
Empréstimos e Financiamentos
Provisões
Convênios
Passivo Não Circulante
Depósitos e Garantias
Fornecedores
Passivo Contingente
Obrigações - OUC
Patrimônio Líquido
Capital Integralizado
Capital a Integralizar
Capital Social
Reserva de Capital
Lucros/Prejuízos Acumulados
Total do Passivo:

jan/20

fev/20

3.402.250,41
1.878,31
1.872.134,13
1.528.237,97

2.645.894,43
356,22
1.277.108,64
1.368.429,57

mar/20
10.446.316,63
2.788,51
8.582.590,78
1.860.937,34

5.793.527.975,03
4.515.986.811,50
1.277.385.395,26
595.015,99
319.662,82
(758.910,54)

5.786.419.882,85
4.511.539.205,73
1.274.729.181,74
595.015,99
319.662,82
(763.183,43)

5.845.632.045,74
4.574.612.145,47
1.270.873.517,97
579.648,86
319.662,82
(752.929,38)

5.796.930.225,44

5.789.065.777,28

5.856.078.362,37

940.649.992,33
741.472,56
921.887.167,07
220.319,79
46.052,30
14.194.171,00
2.673.349,40
775.297,02
112.163,19

942.536.610,48
755.538,68
923.746.808,28
214.083,00
20.621,45
14.194.171,00
2.673.349,40
823.508,06
108.530,61

944.883.671,59
840.527,88
925.874.119,98
266.202,64
73.868,01
14.194.171,00
2.673.349,40
852.902,07
108.530,61

4.159.863.791,10
483.190,39
3.323.542,17
4.156.057.058,54

4.381.590.268,02
484.253,59
226.300.000,00
3.196.561,66
4.151.609.452,77

4.444.663.304,62
484.350,45
226.300.000,00
3.196.561,66
4.214.682.392,51

696.416.442,01
5.194.747.100,00
(67.743.300,00)
5.262.490.400,00

464.938.898,78
4.968.447.100,00
(294.043.300,00)
5.262.490.400,00

466.531.386,16
4.976.447.100,00
(286.043.300,00)
5.262.490.400,00

5,55
5,55
5,55
(4.498.330.663,54) (4.503.508.206,77) (4.509.915.719,39)
5.796.930.225,44

5.789.065.777,28

5.856.078.362,37
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Organizacional
No período, a Cdurp passou por alterações em sua estrutura organizacional. Em 15 de março, o então presidente
Tarquinio de Almeida, no cargo desde agosto de 2019, foi substituído por Cesar Augusto Barbiero, que desde
2018 estava à frente da Secretaria Municipal de Fazenda da Cidade do Rio de Janeiro como titular da pasta.
METAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE
●
Fechar acordo com a Concessionária Porto Novo para manter a operação dos túneis Marcello
Alencar e Rio450 com assinatura do 15º aditivo ao contrato da Parceria Público-Privada
●
Acompanhar as obras de consolidação do Cais do Valongo
●
Fomento ao desenvolvimento econômico e social por meio de parcerias com a iniciativa
privada em projetos e frentes de geração de emprego e renda
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
(Cdurp)
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES
PERÍODO: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020
SUMÁRIO
A operação urbana consorciada Porto Maravilha começou o primeiro trimestre de 2020 já em pleno impacto da
pandemia do coronavírus. Inserida nas políticas e esforços de mitigação de contágio, a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) uniu-se ao Município nas diversas ações
em benefício da comunidade, com foco em sua área legal de atuação.
O trimestre apresentou um grande desafio que já se desenhava desde o ano de 2019: a operação dos túneis
Marcello Alencar e Rio450 pela Concessionária Porto Novo. Acordo assinado em setembro do ano anterior
previa renovação de contrato em maio de 2020, mas isso não foi possível porque não se chegou a consenso em
relação aos custos entre a concessionária e o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM),
responsável pelo pagamento da operação urbana consorciada para remuneração deste serviço. Para substitui-la
por período de até seis meses, a Cdurp contratou emergencialmente a SD Engenharia Ltda. em processo seletivo
em que diversas empresas foram convidadas a apresentar ofertas, sendo escolhida a que fez a melhor proposta.
Neste contrato, não está em questão a concessão da operação urbana consorciada, mas somente a operação dos
túneis. A negociação para continuidade da PPP do Porto Maravilha segue nos planos judicial e administrativo.
Equipes da Diretoria de Operações acompanharam o processo de transição entre Porto Novo e SD Engenharia,
garantindo toda a segurança e continuidade do funcionamento dos túneis, estratégicos para a mobilidade na
região central da cidade.
No campo de serviços, técnicos vistoriaram coleta de lixo, limpeza urbana, operação de trânsito, conservação de
vias e calçadas e iluminação pública nos 5 milhões de metros quadrados da AEIU delimitada pela Lei
Complementar Nº 101/2009. Permanece o pedido de apoio à Prefeitura do Rio de Janeiro, que mobilizou a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC), a Companhia Municipal de Limpeza
Urbana (Comlurb), a Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rio Luz), a Fundação Parques e Jardins e
a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) na substituição temporária à
Concessionária Porto Novo até solução da questão.
Na área social, a Gerência de Desenvolvimento Econômico e Social da Cdurp abriu frentes de apoio à população
da Região Portuária com a formação de uma rede de solidariedade de empresas instaladas na região. O resultado,
demonstrado neste relatório, se reflete em ações criativas que vão desde os grupos que se mobilizaram para
ações de arrecadação de itens alimentícios para distribuição em áreas e grupos mais carentes como participação
em campanhas específicas como a dos vestibulares comunitários. A Cooperativa Maravilha readequou suas
atividades e fechou contratos voltados à produção de equipamentos de proteção individual e atuou de forma
inovadora ao criar um curso de costura on-line com apoio de empresa local.
OPERACIONAL
Obras de revitalização
O percentual acumulado de avanço de todas as obras da Parceria Público-Privada (PPP) até 30 de junho de 2020
está em 87,77%. Desse percentual, o avanço nas intervenções especificamente em infraestrutura se manteve em
57,5% e de urbanização em 53,5%.
Balanço das principais frentes de obras
Obras de infraestrutura e urbanização
Já foram entregues 8.374 m de túneis (Prefeito Marcello Alencar, Rio 450 e Arquiteta Nina Rabha); 25.303 m de
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vias com novas redes de infraestrutura de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública,
telecomunicação e gás natural, além de reurbanização, com implantação de novos padrões de pavimentação de
vias e calçadas, nova sinalização viária e novo mobiliário urbano. Além disso, foram urbanizados 309.162 m² de
praças, incluindo a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e o Museu do Amanhã.
Praças e Passeios entregues
Nome da praça / boulevard
Boulevard, Praça Mauá e Frente Marítima
Largo José Francisco Fraga
Praça Dinah de Queiroz
Praça do Bacen
Praça Marechal Hermes (Fase 1 e 3)
Praça dos Estivadores
Passeio Ernesto Nazareth
TOTAL

Área (m²)
293.982
670
2.600
1.300
3.600
1.010
6.000
309.162

Trechos de vias e túneis entregues ao trânsito até o dia 30 de junho de 2020
Nome da via
Avenida Cidade de Lima
Avenida Pedro II
Avenida Professor Pereira Reis
Avenida Rio de Janeiro
Avenida Rodrigues Alves
Avenida Venezuela
Rua Almirante Mariath
Rua Antônio Lage
Rua Arlindo Rodrigues( Via B1)
Rua Barão de Tefé
Rua Barão de São Felix
Rua Comendador Évora
Rua Cordeiro da Graça
Rua da Gambôa
Rua da Mortona
Rua do Propósito
Rua Eduardo Luis Lopes
Rua Equador
Rua General Luis Mendes de Morais
Rua Joaquim Esposel
Rua Mendonça
Rua Moreira Pinto
Rua Pedro Alves
Rua Pedro Ernesto
Rua Rego Barros
Rua Rivadávia Corrêa
Rua Santo Cristo
Rua Senador Pompeu
Rua Silvino Montenegro
Rua Souza e Silva
Rua União

Extensão (m)
527
265
728
2.873
3.072
128
119
177
756
55
534
66
276
1.415
87
246
125
862
1.266
80
175
47
326
699
62
870
368
483
116
386
146
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Rua Vereador Odilon Braga
Via A1
Via A2
Via A3
Via A5
Via B1
Via B4
Via B6
Via D1
Via D2
Via G1
Via H1
Via BRT
Via acesso ao porto
Via acesso local ao Boulevard
Via Trilhos
Vias Pça. Coronel assunção
Alça de descida do Gasômetro
Alça de subida do Gasômetro
Túnel 450 anos
Túnel Marcelo Alencar
Túnel Arq. Nina Rabha
TOTAL

371
250
187
117
188
941
41
40
812
47
263
104
1.690
70
1045
950
227
450
174
1.480
6.752
142
33.677

Principais obras de infraestrutura e urbanização a executar em vias e praças dentro da Operação Urbana
Consorciada Porto Maravilha.
Praça /Largo
Largo de Santa Rita
Praça Cristiano Otoni
Praça Patrão Mor Aguiar
Praça Duque de Caxias
Praça Marechal Hermes (Fase 2)
Praça Procópio Ferreira
Praça Noronha Santos
Praça General Pedra
Praça Coronel Assunção
Praça Marechal Floriano
Praça da Anistia
TOTAL

Áreas (m²)
520
3.560
334
10.180
2000
3.900
15.000
12140
5.380
4.100
1.720
58.834

Nome
Avenida Cidade de Lima
Avenida Francisco Bicalho
Avenida Passos
Avenida Pedro II
Avenida Marechal Floriano
Avenida Tomé de Sousa
Avenida Venezuela

Extensão (m)
149
3.315
102
264
1180
69
120

*
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Rua Acre
Rua Alcântara Machado
Rua Alexandre Mackenzie
Rua Alfredo Dolabela Portela
Rua Barão da Gamboa
Rua Barão de São Felix
Rua Beneditinos
Rua Bento Ribeiro
Rua Camerino
Rua Cardoso Marinho
Rua Comandante Garcia Pires
Rua Comendador Leonardo
Rua Conselheiro Zacarias
Rua Coronel Audomaro Costa
Rua Costa Ferreira
Rua Costa Barros
Rua Cunha Barbosa
Rua da América
Rua da Conceição
Rua dos Andradas
Rua do Livramento
Rua do Monte
Rua do Propósito
Rua Ebroino Uruguai
Rua Francisco Eugênio
Rua Idalina Senra
Rua João Alvares
Rua Julia Lopes de Almeida
Rua Leandro Martins
Rua Leôncio de Albuquerque
Rua Mairink Veiga
Rua Marcílio Dias
Rua Marques de Sapucaí
Rua Miguel Couto
Rua Nabuco de Freitas
Rua Pedro Alves
Rua Pereira Franco
Rua Regente Feijó
Rua Rego Barros
Rua Rivadávia Corrêa
Rua Sacadura Cabral
Rua Santo Cristo
Rua São Bento
Rua São Gregorio
Rua Senador Pompeu
Rua Silvino Montenegro
Rua Souza Bandeira
Rua Uruguaiana
Rua Visconde da Gávea
Rua Waldemar Dutra
Rua Teofilo Otoni

415
160
417
239
492
212
166
309
453
229
299
184
339
294
99
145
187
732
250
220
718
238
420
312
87
174
194
86
352
264
168
213
60
170
141
659
532
31
183
152
639
525
50
58
917
99
71
110
344
230
430

*

*
*

*

*

*
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Travessa Cunha Matos
60
Travessa Dona Felicidade
50
Travessa do Barroso
97
Beco das Escadinhas do Livramento
86
Ladeira Morro da Saúde
138
Túnel João Ricardo
297
Via A1
176
Via C1
80
Via H1
60
Via E2
69
TOTAL
20.781
* Vias que só receberão obras de urbanismo e rede de telecomunicações, conforme quinto termo aditivo.
Garantia de obras
No período, foram executadas obras referentes a garantias de serviços já executados:




Museu Naval: restauro cobertura e fachada
Charlie V: Fechamento estrutural de acesso ao túnel e recomposição de urbanismo
Procuradoria Especial da Marinha (PEM): reparo e recomposição fachada

Licença de obras
Mesmo com a pandemia do coronavírus e consequente redução das atividades em toda a cidade, a equipe técnica
da Diretoria de Operações (DOP) recebeu pedidos de análise de processos de solicitação de obras. O trabalho
consiste na verificação do melhor local para execução da obra levando em consideração todas as intervenções de
infraestrutura recentemente executadas na área e parâmetros urbanísticos. Foram solicitados e analisados 13
pedidos de concessionárias de serviços públicos na AEIU e cinco de obras particulares.
Fiscalização ambiental em terrenos da Cdurp e na AEIU





Aportes de efluentes em redes de drenagem ou via pública – Fiscalização, análise e encaminhamento à
Cedae
Aporte de resíduos sólidos e assoreamentos em redes de drenagem – Fiscalização, análise e
encaminhamento à Comlurb/Seconserva
Abertura de processo de demolição SMU/Smac dos terrenos Clube dos Portuários e antiga Usina de
Asfalto (ambos na Avenida Francisco Bicalho)
Acompanhamento do processo de desocupação do terreno do Gasômetro pela CEG (hoje Naturgy), que
ainda possui licença de operação de atividade industrial no local

BRT Transbrasil


Fiscalização das obras de infraestrutura para implantação do BRT Transbrasil na AEIU do Porto e da
nova alça de descida do Viaduto do Gasômetro para a Avenida Rodrigues Alves.

Cais do Valongo


Finalizada a primeira etapa de consolidação do sítio arqueológico do Cais do Valongo, a equipe técnica
acompanhou as discussões a respeito do projeto para a segunda etapa de intervenção com
acompanhamento do Iphan, órgão de tutela do Patrimônio. O foco desta segunda etapa será a
infraestrutura de drenagem, elementos de urbanismo do entorno, sinalização do sítio arqueológico e
educação patrimonial.
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Apoio Técnico


Outra importante frente de trabalho da Diretoria de Operações foi prestar o apoio técnico na negociação
de venda de terrenos da Cdurp, especificamente de dois imóveis na Rua Equador. Acompanhamento do
processo na Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) e elaboração das peças técnicas embasaram
processo de Remembramento e Desmembramento dos terrenos.

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
Neste período a equipe de fiscalização analisou as obras de retiradas de pendências de infraestrutura e via
permanente do VLT. Foram estas:






Praça Cristiano Otoni – adequação dos dispositivos de captação do escoamento superficial, execução de
nova caixa de ralo em ponto baixo e adequação de P.V. de rede de drenagem 300 mm ligado à rede
existente AP 1200 mm.
Rua Visconde da Gávea/Mal. Floriano – adequação de caixas de ralo aos novos pontos baixos e ligação
em rede de drenagem existente 500 mm.
Rua Camerino/Mal. Floriano – Serviço de pintura e sinalização horizontal e adequações de geometria,
urbanismo e escoamento superficial.
Largo de Santa Rita – Adequações na Geometria da Via/Largo e adequações nos dispositivos de
captação do escoamento superficial.
Rua Visconde de Inhaúma/Av. Rio Branco – Ligação de rede de drenagem em rede existente e
adequação dos pontos baixos e caixas de ralo.

Serviços
Com o contrato da PPP suspenso, desde 25 de junho de 2018 os serviços prestados pela Concessionária Porto
Novo passaram a ser executados pelas respectivas secretarias da Prefeitura do Rio de Janeiro sob a supervisão da
Cdurp. A manutenção de áreas verdes na Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) foi assumida, em parte,
pela Comlurb. A conservação de vias, calçadas e monumentos foi repassada à Secretaria Municipal de
Conservação, enquanto a iluminação pública foi novamente atribuída à Rioluz. Os serviços de operação viária
seguem coordenados e implementados pela CET-Rio.
Mudança na operação dos túneis Marcello Alencar, Rio450 e Nina Rabha
O segundo trimestre representou um marco na PPP, com a interrupção da Porto Novo na prestação do serviço de
operação dos túneis Marcello Alencar, Rio450 e Nina Rabha. Desde o ano passado, a Porto Novo assinou
contrato para operação e manutenção dos túneis do Porto Maravilha por oito meses, pelo qual recebia
remuneração mensal de R$ 4,3 milhões não só para garantir o funcionamento, mas também a sinalização
semafórica vertical e horizontal em toda a área legal expressa na Lei Complementar nº 101/2009.
Em maio, mês de renovação deste contrato, concessionária e FIIRP não chegaram a entendimento em relação ao
valor do contrato para a continuidade. As negociações previam que a Porto Novo abrisse a planilha de custos
para manutenção dos túneis – sem a sinalização semafórica – para que o valor do contrato se restringisse
somente a este serviço. No entanto, a concessionária não acenou com essa possibilidade. A Cdurp propôs então
valor de R$ 2 milhões para que a concessionária mantivesse somente a operação dos túneis, considerando a
relevância do serviço, mas a Porto Novo também não aceitou.
Como a Cdurp é responsável pela área e todos os equipamentos urbanos incluídos nela, viu-se obrigada a adotar
contratação emergencial para evitar que os túneis fossem fechados, garantindo seu funcionamento sem prejuízo
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para a cidade. Este então foi o tema de outro termo de referência de grande porte produzido pela Diretoria de
Operações no segundo trimestre.
Oito empresas especializadas foram convidadas a apresentar propostas para assumir o Centro de Controle
Operacional (CCO) dos túneis: Dimensional Engenharia; Cone Engenharia Ltda.; SD Engenharia Ltda.; Álamo
Engenharia S.A; Personal Service; Grupo Verzani e Sandrini; Ecoplan Engenharia Ltda.; Engetécnica Serviços e
Construções Ltda.; Construtora Continental. Quatro demonstraram interesse e duas fizeram proposta
(Engetécnica e SD), sendo escolhida a que apresentou menor preço observando as condições técnicas exigidas. A
SD Engenharia Ltda. ganhou o certame com oferta de R$ 1,7 milhão por mês. Nova licitação em preparação
deverá contratar empresa para operar o túnel em condição definitiva. Para substituir a Porto Novo no serviço dos
túneis, a Cdurp contratou a SD Engenharia Ltda. por período de até seis meses (em acordo com a Lei Federal nº
13.303).
Como parte do processo de transição, a equipe técnica da Cdurp iniciou uma sequência de vistorias nos túneis
Rio 450, Prefeito Marcello Alencar e Nina Rabha para verificação e avaliação do nível de serviço executado pela
Concessionária Porto Novo e SD Engenharia na operação e manutenção. O modus operandi incluiu interdição
das vias em período noturno e diurno para inspeção e verificação da sinalização horizontal, vertical e semafórica.
Ao fim de cada período (mensal), a Cdurp elabora um relatório com análise qualitativa com avaliação dos
serviços executados.
Fiscalização
Durante o período, a equipe de fiscalização da Cdurp manteve o trabalho rotineiro de vistorias para verificação
dos níveis de serviços na AEIU e solicitando reparos de pavimentos e calçadas para a Subsecretaria de
Conservação, além de fiscalizar o padrão de qualidade de coleta de resíduos, limpeza e podas.
De forma sistemática, a equipe técnica vistoria e inspeciona a qualidade e o funcionamento das redes de
infraestrutura, encaminhando, quando necessário, ocorrências para as concessionárias de serviços públicos, tais
como redes de esgoto, ramais e ralo de sistema de coleta de águas pluviais, iluminação pública e sinalização
semafórica.
Ação integrada
A equipe técnica da Diretoria de Operações da Cdurp trabalhou na elaboração do termo de referência e planilha
de custos para demolição dos terrenos aportados no Fundo de Investimento Imobiliário Região do Porto (FIIRP)
em apoio à Diretoria de Administração e Finanças da companhia.
A Cdurp participa das reuniões em plenária do IH/SE-COR-Vias para liberação de licença de obras de
concessionárias dentro da AEIU, além de efetuar vistorias de aprovação das recomposições de obras já
executadas e fiscalização das obras em andamento.

INFORMAÇÃO JURÍDICA RELEVANTE
No trimestre, Cdurp, Caixa e os Fundos de Investimentos Imobiliários responsáveis por operacionalizar e gerar
os recursos financeiros necessários à OUC (FIIRP e FIIPM) ingressaram, de forma recíproca, na Justiça Federal,
para obter medida judicial autorizativa acerca da liberação de recursos para pagamento dos serviços de operação
e manutenção dos túneis Marcello Alencar e Rio 450. A Caixa o fez em maio, e a Cdurp em junho.
Em síntese, a discussão em curso:
a) continuidade da prestação dos serviços de operação e manutenção dos equipamentos;
b) cumprimento de obrigações legais e contratuais;
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c) elaboração de cronograma de execução de condutas institucionais para superação do reiterado estado de
iliquidez do FII PM.
PORTO MARAVILHA CULTURAL
A Cdurp manteve o apoio a atividades culturais e promoveu a ocupação dos espaços no sentido de valorizar e
fomentar a produção local.
Sítio Arqueológico Cais do Valongo
Grupo formado por representantes de órgãos municipais, estaduais e federais, além de representantes do Instituto
de Desenvolvimento e Gestão (IDG), tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento das ações de
conservação e consolidação, melhorias de infraestrutura, sinalização e valorização turística do sítio arqueológico
do Cais do Valongo.
A Gerência de Desenvolvimento Econômico e Social (Gedes) participou de reuniões para discutir projetos com
os recursos da segunda fase oriundos da State Grid Brazil Holding (SGBH) relacionados à linha de
financiamento ISE (Investimentos Sociais de Empresas) disponibilizada pelo BNDES.
Os projetos contratados seguem em desenvolvimento conforme diretrizes dos órgãos de Patrimônio. O grupo de
trabalho analisa a possibilidade de adotar o modelo de Ensino à Distância para atividades de Educação
Patrimonial. No período, as atividades de comunicação se destacaram.
Rio 2020 Capital Mundial da Arquitetura
Após concessão do título Capital Mundial da Arquitetura no ano de 2020 ao Rio de Janeiro pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a prefeitura vai promover, incentivar e
coordenar atividades e projetos relativos às comemorações do Rio2020 CMA. Durante o trimestre, a Cdurp
participou das reuniões on-line e analisou projetos encaminhados via e-mail relativos ao Subcomitê de
Programação com integrantes designados por meio da Portaria 01/2019. Todos os setores da Cdurp envidaram
esforços para a organização das atividades, mesmo com o anúncio de adiamento para 2021 devido à pandemia
do Covid-19.
Eventos
Em razão do período de pandemia de Covid-19 não foram aprovadas atividades culturais, esportivas e eventos na
AEIU Portuária.
PORTO MARAVILHA CIDADÃO
Cooperativa Maravilha e Enfrentamento à Pandemia de Covid-19
A Cooperativa de Costura Porto Maravilha, iniciativa apoiada e incubada pela Cdurp desde 2017, iniciou em
abril um programa de requalificação de seu setor produtivo, objetivando a readequação ao período da pandemia
de Covid-19. A produção se voltou à demanda emergente por Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
como máscaras e aventais protetivos. Com o processo de readequação, cooperados conseguiram substituir
clientes perdidos, mantendo a fonte de renda e conquistando novo mercado.
Entre abril e junho de 2020, mais de 9 mil máscaras foram produzidas para comercialização, gerando renda bruta
de R$ 45 mil para a cooperativa e colaboradores. Além das máscaras comercializadas, 2 mil foram destinadas à
doação, sendo distribuídas à Coordenadoria de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde e aos
moradores do Morro do Pinto e da Providência.
Projeto de Qualificação de Costureiras à Distância
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Em maio, a empresa de Óleo e Gás Ocyan estabeleceu uma linha de patrocínio no valor de R$ 11 mil à
Cooperativa de Costura Porto Maravilha para um curso de qualificação remota (por meio de vídeo aulas) a
mulheres interessadas no ofício da costura. O projeto inovador lançado em 10 de junho com duração de três
meses teve vídeo-aulas gravadas pelas professoras especializadas na Cooperativa Maravilha e transmitidas em
tempo real para as 40 alunas beneficiadas pela parceria. Ao fim do projeto, a empresa Ocyan comprometeu-se a
adquirir 500 máscaras de cada aluna.
Patrulhamento Especial de Prevenção ao Covid-19
No mês de junho, a Cdurp apoiou operações especiais da UOP Porto Maravilha para monitoramento da
população quanto ao cumprimento das regras de distanciamento social e uso de máscaras. Coordenadas pela
Inspetora Shirlei de Oliveira, Comandante da Unidade, as operações resultaram em mais de 153 TCIS (Termos
de Constatação de Infração Sanitária), notificação instaurada por meio do Decreto Municipal Nº 47.439/2020.
Institucional
Integrantes da companhia representaram a operação urbana Porto Maravilha em eventos oficiais, de entidades de
classe, acadêmicas e comunitárias, no Rio de Janeiro e em outros estados, dentre os quais se destacam:
Abril
14/04 – Reunião de elaboração do plano de trabalho para confecção de máscaras protetivas para doação e
comercialização – Cooperativa Maravilha
Maio
06/05 – Lançamento da campanha de arrecadação de cestas básicas e recargas de celular para alunos do Prévestibular Comunitário Providenciando o Futuro – Galpão Cdurp
Junho
02/06 – Entrega da doação de 1.200 máscaras produzidas pela Cooperativa Maravilha à Secretaria Municipal de
Saúde – CAP 1.0
10/06 – Aula inaugural do Programa de Qualificação em Costura à Distância da Cooperativa Maravilha –
Cooperativa Maravilha
Imprensa - Clipping
No período, a Cdurp não contabilizou as inserções de matérias na mídia pois o contrato com empresa de clipping
foi temporariamente suspenso.
Mídias eletrônicas
Ao todo, em janeiro, fevereiro e março, o site www.PortoMaravilha.com.br recebeu 15.787 visitas, com alta de
14,11% em relação às 13.834 visualizações do trimestre anterior. Durante os três meses, o
www.Facebook.com/PortoMaravilha registrou aumento de 2,87% no número de seguidores, passando de 51.961
a 53.451 a no fim de junho. O www.twitter.com/PortoMaravilha somou 9.001 adeptos no primeiro trimestre de
2020. O Instagram do Porto Maravilha (portomaravilha_) atingiu até o fim do período 1.936.
Ouvidoria e Fale Conosco
A demanda por informações e serviços, além de reclamações, elogios e agradecimentos ao Porto Maravilha,
chegam pelo Fale Conosco do site da Cdurp e por e-mail (cdurp@cdurp.com.br). No trimestre não serão
apresentados números da central de atendimento e da ouvidoria da Concessionária Porto Novo porque no
período as demandas foram concentradas no serviço 1746. Abaixo, detalhamento do primeiro trimestre:
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FALE CONOSCO Cdurp

ABRIL

MAIO

JUNHO

TOTAL

Total de demandas recebidas

10

6

4

20

OUVIDORIA Cdurp
Total de demandas recebidas

ABRIL
0

MAIO
0

JUNHO
0

TOTAL
0

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
Balanço de projetos imobiliários na Região Portuária entre 1º de abril e 30 de junho de 2020
Não houve projetos licenciados com consumo de Cepacs na Região Portuária no 2º trimestre de 2020.
Evolução dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac) no trimestre
Estoque

Consumidos
no
período Consumidos
no Consumo total
anterior (até março 2020)
trimestre
(até junho/20)
(abril a junho - 2020)
6.436.722 0
0
574.889
100,00% 0%
0%
8,93%

Estoque
disponível
5.861.833
91,07%

Novos projetos na Região Portuária com processos em licenciamento iniciados entre 1º de abril e 30 de
junho de 2020

Titular

Endereço

ANTONOMY INVESTIMENTO
E AFFILIATES

Rua Sacadura Cabral,
290

Descrição
Aprovação de Projeto

Entrada
20/04/2020

Status
Em andamento
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Estoque de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC
Estoque original de CEPAC
Data:

6.436.722 100,00%

Titular:

Uso:

Setor / Subsetor:

24/10/2012 Arrakis Empreendimentos Imobiliários S/A

Comercial e Hotel

B / B5 e B6

31/01/2013 Porto 2016 Empreendimentos Imobiliários S/A

Residencial com lojas D / D2

10/05/2013 TS 19 Participações Ltda

Comercial

Quantidade
Residencial

Quantidade
Quantidade
NãoTotal
Residencial
0
57.273
57.273

%
0,89%

66.872

1.759

68.631

1,07%

0

194.490

194.490

3,02%

0

12.298

12.298

0,19%
0,92%

B / B4

25/09/2017 * alteração de projeto / acréscimo de área
22/05/2013 Uirapuru Participações Ltda

Comercial

C / C2

0

58.937

58.937

29/08/2013 Autonomy GTIS Barão de Tefé Empreend. Ltda

Comercial

A / A1

0

66.162

66.162

1,03%

0

38

38

0,00%

20/10/205

* alteração de projeto / acréscimo de área

12/10/2013 Odebrecht Realizações Imobiliárias RJ04 EI Ltda

Hotel

D / D2

0

8.278

8.278

0,13%

11/11/2013 SPE STX Desenvolvimento Imobiliário S/A

Hotel

C / C2

0

4.355

4.355

0,07%

05/06/2014 Edifício Odebrecht RJ S/A

Comercial

C / C2

0

18.601

18.601

0,29%

0

1.668

1.668

0,03%

0

8.738

8.738

0,14%

4.414

35.848

0,56%

0

39.225

39.225

0,61%

0

357

357

0,01%

98.306

476.593

574.899

8,93%

5.861.823

91,07%

10/09/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

20/06/2014 Partifib Projetos Imobiliários F55 Ltda

Comercial

12/03/2015 TS 22 Participações Ltda (modificado)

Residencial com lojas A / A3

29/04/2015 Barão de Tefé SPE Empr. Imobibiliários S/A

Comercial

29/04/2016

C / C2

31.434

A / A3

* alteração de projeto / acréscimo de área

Total de CEPAC consumidos
Estoque remanescente de CEPAC

Estoque de Potencial Adicional Construtivo (em m²)
Estoque original (em m²)

4.089.502 100,00%

Uso:

Área
Setor /
Área Total
Adicional
Subsetor: Edificada - ATE
Residencial

24/10/2012 Arrakis Empreendimentos Imobiliários S/A

Comercial e Hotel

B / B5 e B6

58.959,30

0

42.277,46

42.277,46

1,03%

31/01/2013 Porto 2016 Empreendimentos Imobiliários S/A

Residencial com lojas D / D2

130.662,16

70.800,83

1.096,69

71.897,52

1,76%

10/05/2013 TS 19 Participações Ltda

Comercial

152.438,02

0

97.244,72

97.244,72

2,38%

6.148,92

0

6.148,92

6.148,92

0,15%
0,58%

Data:

Titular:

B / B4

25/09/2017 * alteração de projeto / acréscimo de área

Área Adicional
Área Adicional
NãoTotal
Residencial

%

22/05/2013 Uirapuru Participações Ltda

Comercial

C / C2

28.817,49

0

23.575,05

23.575,05

29/08/2013 Autonomy GTIS Barão de Tefé Empreend. Ltda

Comercial

A / A1

31.129,09

0

26.464,55

26.464,55

0,65%

14,99

0

14,99

14,99

0,00%

20/10/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

12/10/2013 Odebrecht Realizações Imobiliárias RJ04 EI Ltda

Hotel

D / D2

14.755,14

0

9.933,54

9.933,54

0,24%

11/11/2013 SPE STX Desenvolvimento Imobiliário S/A

Hotel

C / C2

6.389,32

0

4.158,40

4.158,40

0,10%

05/06/2014 Edifício Odebrecht RJ S/A

Comercial

C / C2

14.610,07

0

11.160,07

11.160,07

0,27%

1.000,78

0

1.000,78

1.000,78

0,02%

10/09/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

20/06/2014 Partifib Projetos Imobiliários F55 Ltda

Comercial

C / C2

8.027,07

12/03/2015 TS 22 Participações Ltda (modificado)

Residencial com lojas A / A3

37.742,64

29/04/2015 Barão de Tefé SPE Empr. Imobibiliários S/A

Comercial

20.437,55
142,63

29/04/2016

* alteração de projeto / acréscimo de área

Total construído / consumido

A / A3

511.275,17

0

5.242,58

5.242,58

0,13%

1.765,45

26.912

0,66%

0

15.689,78

15.689,78

0,38%

0

142,63

142,63

0,00%

341.863,41

8,36%

3.747.639

91,64%

25.146,97

95.947,80

245.915,61

Estoque de Potencial Adicional Construtivo remanescente
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DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL
Descrição
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades CDURP
Disponibilidades CDURP - Rec. Vinculado
Realizável
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-)Deprec./Amort. Acumulada
Total do Ativo:
Passivo
Passivo Circulante
Pessoal e Encargos
Fornecedores
Retenções na Fonte - Fornecedores
Impostos e Contribuições
Obrigações com Terceiros - terrenos
Empréstimos e Financiamentos
Provisões
Convênios
Passivo Não Circulante
Depósitos e Garantias
Fornecedores
Passivo Contingente
Obrigações - OUC
Patrimônio Líquido
Capital Integralizado
Capital a Integralizar
Capital Social
Reserva de Capital
Lucros/Prejuízos Acumulados
Total do Passivo:

abr/20

mai/20

jun/20

9.546.247,18
838,69
7.552.104,42
1.993.304,07

8.830.471,68
2.189,57
6.617.462,65
2.210.819,46

8.161.732,33
9,80
5.652.797,44
2.508.925,09

5.869.005.390,24
4.570.164.539,70
1.298.698.507,36
579.648,86
319.662,82
(756.968,50)

5.864.429.875,23
4.572.016.933,93
1.292.264.914,64
579.648,86
329.382,82
(761.005,02)

5.864.150.377,38
4.572.016.933,93
1.291.989.612,77
579.648,86
329.382,82
(765.201,00)

5.878.551.637,42

5.873.260.346,91

5.872.312.109,71

945.556.882,19
766.429,32
926.561.260,45
248.784,97
93.082,76
14.194.171,00
2.673.349,40
927.670,27
92.134,02

943.295.059,13
771.810,58
924.223.574,91
223.796,97
112.103,46
14.194.171,00
2.673.349,40
1.004.118,79
92.134,02

940.453.206,10
774.439,35
921.381.823,36
224.040,36
130.810,56
14.194.171,00
2.673.349,40
1.074.572,07
-

4.440.215.650,41
484.302,01
226.300.000,00
3.196.561,66
4.210.234.786,74

4.435.765.270,24
481.527,61
226.300.000,00
3.196.561,66
4.205.787.180,97

4.435.765.173,93
481.431,30
226.300.000,00
3.196.561,66
4.205.787.180,97

492.779.104,82
5.004.677.100,00
(257.813.300,00)
5.262.490.400,00

494.200.017,54
5.004.677.100,00
(257.813.300,00)
5.262.490.400,00

496.093.729,68
5.004.677.100,00
(257.813.300,00)
5.262.490.400,00

5,55
5,55
5,55
(4.511.898.000,73) (4.510.477.088,01) (4.508.583.375,87)
5.878.551.637,42

5.873.260.346,91

5.872.312.109,71
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Organizacional
Em abril, a Cdurp incorporou novos profissionais aos seus quadros: André Albuquerque assumiu a Diretoria de
Operações substituindo Luiz Carlos de Souza Lobo e Guilherme Ferreira passou a compor equipe de Projetos
Especiais da Presidência.
No período, seguindo orientação da Prefeitura do Rio, a Cdurp adotou medidas extraordinárias para prevenção à
pandemia do coronavírus, tema que impactou todas as corporações e instituições ao redor do planeta. Na
companhia, com área de atuação essencial na prefeitura, as atividades não foram paralisadas.
Por determinação da Presidência, foi implantado o sistema de rodízio. Na fase 1 do isolamento social conduzido
pela prefeitura, funcionários idosos ou portadores de co-morbidades (problemas cardíacos, diabetes, hipertensão
ou respiratórios) foram mantidos em suas casas conforme determinação da Organização Mundial de Saúde
(OMS) a partir de 23 de março.
Profissionais selecionados pelas gerências considerados essenciais foram mantidos em rotina normal. Os demais
se organizaram em sistema de revezamento com suas gerências/diretorias. O trabalho para os que ficaram em
suas casas se deu sob o sistema de home office com a utilização de programas de conferência on-line. Câmeras e
acesso remoto à rede para equipes estratégicas foram disponibilizadas. Além disso, colaboradores sem
computadores utilizaram laptops da companhia em suas residências compondo grande esforço para manter a
rotina e o andamento das necessidades de trabalho, reduzindo o impacto para a produtividade.
Para ampliar a rede de prevenção e combate ao coronavírus, equipes de segurança e limpeza adotaram protocolos
adicionais de higiene e sanitização que contaram com distribuição de máscaras aos funcionários e instalação de
recipientes adicionais de álcool em gel.
A situação excepcional se manteve até 3 de junho, quando a prefeitura anunciou a fase 2 da retomada das
atividades. Nesta data, houve retorno do expediente normal com trabalho na sede da companhia com alterações
de horário para evitar aglomerações em transporte público.
METAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE
●
Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e execução dos serviços da 2ª etapa das ações do
Cais do Valongo
●
Fomento ao desenvolvimento econômico e social por meio de parcerias com a iniciativa
privada para geração de receita, emprego e renda
●
Impulsionar projetos de geração de receita própria da companhia
●
Apoiar o FIIPM nas ações de desenvolvimento imobiliário para a sustentabilidade do Porto
Maravilha
●
Fechar projeto com a Marinha do Brasil
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE
JANEIRO (CDURP)
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES
PERÍODO: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) iniciou o
terceiro trimestre de 2020 já com um mês de operação 100% presencial – retomada no início de junho
após período de revezamento com homeoffice para contenção da pandemia da Covid-19. No trimestre,
atividades como a Área de Proteção ao Ciclismo de Competição do Porto (APCC) e equipamentos
culturais e de entretenimento reabriram as portas aos poucos. Visitantes retornaram à Orla Conde para
passear na roda-gigante do porto, a Rio Star, e os museus da Praça Mauá voltaram a receber pessoas.
Em agosto a companhia passou por reestruturação organizacional. A Gerência de Desenvolvimento
Econômico e Social (Gedes) foi extinta e a gestão social foi deslocada da Presidência para a Diretoria de
Operações (DOP). Foi criada a Gerência de Relações com Investidores e Mercado (Gerim) que, vinculada
à Diretoria de Administração e Finanças (DAF), tem a missão de direcionar o foco de atuação da Cdurp
para a atração de novos negócios e investimentos para a Região Portuária. Subordinada à Presidência, a
nova Gerência de Governança, Conformidade e Riscos (Gegov) foi criada em atenção às exigências da
Lei Federal 13.303/16.
O site www.portomaravilha.com.br passou por modificações significativas para melhor atender o
investidor que quer apostar no porto. A área do site antes chamada de “Canal do Investidor” agora é
Invest Porto - plataforma virtual do Porto Maravilha que ajuda o investidor a mapear oportunidades na
Região Portuária do Rio. Além de encontrar informações estratégicas para tomada de decisões, apresenta
e coloca em contato agentes do mercado e a Gerim.
Durante o mês de setembro a Cdurp apoiou a intervenção de arte urbana Rua Walls. Ao longo de 1,5 km
de paredes na Via Expressa – da Rodoviária Novo Rio até as galerias do Túnel Marcello Alencar – 18
artistas ajudaram a consolidar o Porto Maravilha como principal ponto de arte pública da cidade. Também
no âmbito cultural, a tradicional casa noturna Fosfobox deixou Copacabana, na Zona Sul, após 16 anos
para sediar suas festas no Santo Cristo.
No campo de serviços, técnicos vistoriaram coleta de lixo, limpeza urbana, operação de trânsito,
conservação de vias e calçadas e iluminação pública nos cinco milhões de metros quadrados da AEIU
delimitada pela Lei Complementar nº 101/2009. Permanece o pedido de apoio à Prefeitura do Rio de
Janeiro na prestação de serviços municipais, que mobilizou a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Habitação e Conservação (SMIHC), a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), a
Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rio Luz), a Fundação Parques e Jardins e a Companhia
de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio).
Na área social, a Cooperativa Maravilha continuou trabalho de fornecimento de equipamentos de
proteção pessoal contra a Covid-19 – foram mais de 12 mil máscaras produzidas no trimestre. E com
apoio da Cdurp o Pré-vestibular Comunitário Providenciando o Futuro atuou com aulas remotas para
manter as atividades e não prejudicar a preparação para o ingresso na universidade de alunos e alunas da
região.
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1. RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES
1.1 Criação da Gerência de Relações com Investidores e Mercado (Gerim)
Pensada para alavancar negócios na Região Portuária, a Gerência de Relações com Investidores e
Mercado é vinculada à Diretoria de Administração e Finanças (DAF) e atua no apoio a empresas
interessadas em investir na região do Porto Maravilha. A Gerim apresenta oportunidades e possibilidades
de negócio da Área de Especial Interesse Urbanístico do Porto (AEIU); faz a interlocução com órgãos
públicos para auxiliar na tramitação de processos de licenciamento; e após a implantação do
empreendimento, a equipe continua em contato com o investidor fazendo o aftercare para soluções de
pendências que possam ainda existir e garantia de sucesso dos novos negócios.
1.2 Invest Porto
Plataforma virtual do Porto Maravilha ajuda investidor a mapear oportunidades na Região Portuária do
Rio. Além de encontrar informações estratégicas para tomada de decisões, nova área do site da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) coloca em contato
empresários e a Gerência de Relações com Investidores e Mercado (Gerim). Com foco em atrair negócios
e facilitar no processo de investimento na área, desde o mapeamento de oportunidades até auxílio com
licenciamentos e aprovações junto ao poder público, a Gerim foi criada para alavancar a operação urbana
e garantir o sucesso de negócios no mercado imobiliário do Porto Maravilha – ponto essencial para o
sucesso da revitalização da área.
1.3 Eventos
Em razão do período de pandemia de Covid-19 não foram aprovadas atividades culturais, esportivas e
eventos na AEIU Portuária.
1.4 Desenvolvimento Imobiliário
1.4.1 Balanço de projetos imobiliários na Região Portuária entre 1º de julho e 30 de
setembro de 2020
Não houve projetos licenciados com consumo de Cepacs na Região Portuária no 3º trimestre de 2020.
1.4.2 Evolução dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac) no trimestre
Estoque
6.436.722
100,00%

Consumidos no período anterior
(janeiro a março 2020)

Consumidos no trimestre
(abril a junho - 2020)

Consumo total
(até junho/20)

Estoque
disponível

0
0%

0
0%

574.889
8,93%

5.861.833
91,07%
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1.4.3 Novos projetos na Região Portuária com processos em licenciamento iniciados entre 1º de
julho e 30 de setembro de 2020

Titular

Endereço

Descrição

Entrada

Status

Licença de Construção
grupamento sem
cronograma

10/07/20

Em
andamento

Rua Consel.
Zacarias, 79

Legalização de
Construção de prédio

29/07/20

Em
andamento

CURY CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Praça Mal. Hermes

Projeto de
Desmembramento

29/07/20

Em
andamento

AI MOINHO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

Av. Rodrigues Alves,
295

Licença de Modificação
com Acréscimo de área
em prédio existente

02/09/20

Em
andamento

Legalização de
Modificação com
Acréscimo de área com
os benefícios da LC
219/2020*

21/09/20

Em
andamento

Legalização de
Modificação com
Acréscimo de área com
os benefícios da LC
219/2020

23/09/20

Em
andamento

Legalização de
Modificação com
Acréscimo de área com
os benefícios da LC
219/2020

28/09/20

Em
andamento

Licença de Demolição de
prédio

29/09/20

Em
andamento

CAIXA DE CONSTRUÇÕES
DE CASAS PARA O
PESSOAL DO MINISTÉRIO
DA MARINHA
MARLENE LIMA QUIROGA

EVERSON ROZENDO
SANTANA

ANTONIO CLAUDIO CRUZ
LEITÃO DE LIMA FEITOSA

HELENA DA COSTA
FERREIRA DE MEDEIROS

Ccisa 83

Rua Equador s/n

Rua Leôncio de
Albuquerque, 55

Rua Vidal de
Negreiros, 114

Rua Carlos Gomes,
320

Praça Mal. Hermes,
s/n

*Obs.: LEI COMPLEMENTAR Nº 219, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.
Estabelece incentivos e benefícios para pagamento de contrapartida no licenciamento e legalização
de construções no Município do Rio de Janeiro, em caráter temporário, mediante benefícios
urbanísticos com cobrança de contrapartida como forma de viabilizar recursos para o
enfrentamento das crises sanitária e econômica oriundas da pandemia da Covid-19 e dá outras
providências.
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1.4.4

Estoque de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC
Estoque de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC

Estoque original de CEPAC
Data:

6.436.722 100,00%

Titular:

Uso:

Setor / Subsetor:

24/10/2012 Arrakis Empreendimentos Imobiliários S/A

Comercial e Hotel

B / B5 e B6

31/01/2013 Porto 2016 Empreendimentos Imobiliários S/A

Residencial com lojas D / D2

10/05/2013 TS 19 Participações Ltda

Comercial

Quantidade
Quantidade
Quantidade
NãoResidencial
Total
Residencial
0
57.273
57.273

%
0,89%

66.872

1.759

68.631

1,07%

0

194.490

194.490

3,02%

0

12.298

12.298

0,19%
0,92%

B / B4

25/09/2017 * alteração de projeto / acréscimo de área
22/05/2013 Uirapuru Participações Ltda

Comercial

C / C2

0

58.937

58.937

29/08/2013 Autonomy GTIS Barão de Tefé Empreend. Ltda

Comercial

A / A1

0

66.162

66.162

1,03%

0

38

38

0,00%

20/10/205

* alteração de projeto / acréscimo de área

12/10/2013 Odebrecht Realizações Imobiliárias RJ04 EI Ltda

Hotel

D / D2

0

8.278

8.278

0,13%

11/11/2013 SPE STX Desenvolvimento Imobiliário S/A

Hotel

C / C2

0

4.355

4.355

0,07%

05/06/2014 Edifício Odebrecht RJ S/A

Comercial

C / C2

0

18.601

18.601

0,29%

0

1.668

1.668

0,03%

0

8.738

8.738

0,14%

4.414

35.848

0,56%

0

39.225

39.225

0,61%

0

357

357

0,01%

98.306

476.593

574.899

8,93%

5.861.823

91,07%

10/09/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

20/06/2014 Partifib Projetos Imobiliários F55 Ltda

Comercial

12/03/2015 TS 22 Participações Ltda (modificado)

Residencial com lojas A / A3

29/04/2015 Barão de Tefé SPE Empr. Imobibiliários S/A

Comercial

29/04/2016

C / C2

31.434

A / A3

* alteração de projeto / acréscimo de área

Total de CEPAC consumidos
Estoque remanescente de CEPAC

Estoque de Potencial Adicional Construtivo (em m²)
Estoque original (em m²)

4.089.502 100,00%

Uso:

Área
Setor /
Área Total
Adicional
Subsetor: Edificada - ATE
Residencial

24/10/2012 Arrakis Empreendimentos Imobiliários S/A

Comercial e Hotel

B / B5 e B6

58.959,30

0

42.277,46

42.277,46

1,03%

31/01/2013 Porto 2016 Empreendimentos Imobiliários S/A

Residencial com lojas D / D2

130.662,16

70.800,83

1.096,69

71.897,52

1,76%

10/05/2013 TS 19 Participações Ltda

Comercial

152.438,02

0

97.244,72

97.244,72

2,38%

6.148,92

0

6.148,92

6.148,92

0,15%
0,58%

Data:

Titular:

B / B4

25/09/2017 * alteração de projeto / acréscimo de área

Área Adicional
Área Adicional
NãoTotal
Residencial

%

22/05/2013 Uirapuru Participações Ltda

Comercial

C / C2

28.817,49

0

23.575,05

23.575,05

29/08/2013 Autonomy GTIS Barão de Tefé Empreend. Ltda

Comercial

A / A1

31.129,09

0

26.464,55

26.464,55

0,65%

14,99

0

14,99

14,99

0,00%

20/10/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

12/10/2013 Odebrecht Realizações Imobiliárias RJ04 EI Ltda

Hotel

D / D2

14.755,14

0

9.933,54

9.933,54

0,24%

11/11/2013 SPE STX Desenvolvimento Imobiliário S/A

Hotel

C / C2

6.389,32

0

4.158,40

4.158,40

0,10%

05/06/2014 Edifício Odebrecht RJ S/A

Comercial

C / C2

14.610,07

0

11.160,07

11.160,07

0,27%

1.000,78

0

1.000,78

1.000,78

0,02%

10/09/2015

* alteração de projeto / acréscimo de área

20/06/2014 Partifib Projetos Imobiliários F55 Ltda

Comercial

C / C2

8.027,07

12/03/2015 TS 22 Participações Ltda (modificado)

Residencial com lojas A / A3

37.742,64

29/04/2015 Barão de Tefé SPE Empr. Imobibiliários S/A

Comercial

20.437,55
142,63

29/04/2016

* alteração de projeto / acréscimo de área

Total construído / consumido

A / A3

511.275,17

0

5.242,58

5.242,58

0,13%

1.765,45

26.912

0,66%

0

15.689,78

15.689,78

0,38%

0

142,63

142,63

0,00%

341.863,41

8,36%

3.747.639

91,64%

25.146,97

95.947,80

Estoque de Potencial Adicional Construtivo remanescente

245.915,61
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2. DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL
Descrição
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades CDURP
Disponibilidades CDURP - Rec.
Vinculado
Realizável
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-)Deprec./Amort. Acumulada
Total do Ativo:
Passivo
Passivo Circulante
Pessoal e Encargos
Fornecedores
Retenções na Fonte - Fornecedores
Impostos e Contribuições
Obrigações com Terceiros - terrenos
Empréstimos e Financiamentos
Provisões
Convênios
Passivo Não Circulante
Depósitos e Garantias
Fornecedores
Passivo Contingente
Obrigações - OUC
Patrimônio Líquido
Capital Integralizado
Capital a Integralizar
Capital Social
Reserva de Capital
Lucros/Prejuízos Acumulados
Total do Passivo:

jul/20

ago/20

set/20

7.386.858,83
4.675.766,90

31.270.751,51
17.024.264,46

30.550.779,60
3.166.966,57

1.827,94
2.709.263,99

1.827,94
14.244.659,11

1.827,94
27.381.985,09

5.863.862.377,40
4.572.016.933,93
1.291.705.780,34
579.648,86
329.382,82
(769.368,55)

5.836.959.237,95
4.570.274.069,35
1.266.547.173,05
582.140,84
329.382,82
(773.528,11)

5.835.000.318,23
4.568.531.204,77
1.266.335.292,52
582.140,84
329.382,82
(777.702,72)

5.871.249.236,23

5.868.229.989,46

5.865.551.097,83

944.496.782,10
785.210,37
925.327.138,13
275.295,91
130.784,58
14.194.171,00
2.673.349,40
1.110.832,71
-

947.095.099,67
721.985,46
928.302.292,61
262.212,59
57.405,14
14.194.171,00
2.673.349,40
883.683,47
-

949.277.933,91
736.705,71
930.392.856,31
256.057,10
56.310,01
14.194.171,00
2.673.349,40
968.484,38
-

4.435.766.357,22
482.614,59
226.300.000,00
3.196.561,66
4.205.787.180,97

4.432.281.738,08
483.724,61
226.300.000,00
3.196.561,66
4.202.301.451,81

4.430.541.050,26
485.901,37
226.300.000,00
3.196.561,66
4.200.558.587,23

490.986.096,91
5.004.677.100,00
(257.813.300,00)
5.262.490.400,00

488.853.151,71
5.004.677.100,00
(257.813.300,00)
5.262.490.400,00

485.732.113,66
5.004.677.100,00
(257.813.300,00)
5.262.490.400,00

5,55
5,55
5,55
(4.513.691.008,64) (4.515.823.953,84)
(4.518.944.991,89)
5.871.249.236,23

5.868.229.989,46

5.865.551.097,83
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3. OPERACIONAL
3.1 Obras de revitalização
O percentual acumulado de avanço de todas as obras da Parceria Público-Privada (PPP) até 31 de março
de 2020 está em 87,77%. Especificamente em relação à urbanização e infraestrutura, o avanço está em
53,5% e 57,5%, respectivamente.
3.2 Balanço das principais frentes de obras
3.2.1 Obras de infraestrutura e urbanização
Já foram entregues 8.374 m de túneis (Prefeito Marcello Alencar, Rio 450 e Arquiteta Nina Rabha);
25.303 m de vias com novas redes de infraestrutura de água, esgoto, drenagem, energia elétrica,
iluminação pública, telecomunicação e gás natural, além de reurbanização, com implantação de novos
padrões de pavimentação de vias e calçadas, nova sinalização viária, e novo mobiliário urbano. Além
disso, foram urbanizados 309.162 m² de praças, incluindo a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e Museu do
Amanhã.
3.2.2 Praças e Passeios entregues
Nome da praça / boulevard
Boulevard, Praça Mauá e Frente Marítima
Largo José Francisco Fraga
Praça Dinah de Queiroz
Praça do Bacen
Praça Marechal Hermes (Fase 1 e 3)
Praça dos Estivadores
Passeio Ernesto Nazareth
TOTAL

Área (m²)
293.982
670
2.600
1.300
3.600
1.010
6.000
309.162

3.2.3 Trechos de vias e túneis entregues ao trânsito até o dia 30 de setembro de 2020
Nome da via
Avenida Cidade de Lima
Avenida Pedro II
Avenida Professor Pereira Reis
Avenida Rio de Janeiro
Avenida Rodrigues Alves
Avenida Venezuela
Rua Almirante Mariath
Rua Antônio Lage
Rua Arlindo Rodrigues( Via B1)
Rua Barão de Tefé
Rua Barão de São Felix
Rua Comendador Évora
Rua Cordeiro da Graça
Rua da Gambôa

Extensão (m)
527
265
728
2.873
3.072
128
119
177
756
55
534
66
276
1.415
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Rua da Mortona
Rua do Propósito
Rua Eduardo Luis Lopes
Rua Equador
Rua General Luis Mendes de Morais
Rua Joaquim Esposel
Rua Mendonça
Rua Moreira Pinto
Rua Pedro Alves
Rua Pedro Ernesto
Rua Rego Barros
Rua Rivadávia Corrêa
Rua Santo Cristo
Rua Senador Pompeu
Rua Silvino Montenegro
Rua Souza e Silva
Rua União
Rua Vereador Odilon Braga
Via A1
Via A2
Via A3
Via A5
Via B1
Via B4
Via B6
Via D1
Via D2
Via G1
Via H1
Via BRT
Via acesso ao porto
Via acesso local ao Boulevard
Via Trilhos
Vias Pça. Coronel assunção
Alça de descida do Gasômetro
Alça de subida do Gasômetro
Túnel 450 anos
Túnel Marcelo Alencar
Túnel Arq. Nina Rabha
TOTAL

87
246
125
862
1.266
80
175
47
326
699
62
870
368
483
116
386
146
371
250
187
117
188
941
41
40
812
47
263
104
1.690
70
1045
950
227
450
174
1.480
6.752
142
33.677

3.2.4 Principais obras de infraestrutura e urbanização a executar em vias e praças dentro
da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha.
Praça /Largo
Largo de Santa Rita
Praça Cristiano Otoni
Praça Patrão Mor Aguiar
Praça Duque de Caxias
Praça Marechal Hermes (Fase 2)
Praça Procópio Ferreira

Áreas (m²)
520
3.560
334
10.180
2000
3.900
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Praça Noronha Santos
Praça General Pedra
Praça Coronel Assunção
Praça Marechal Floriano
Praça da Anistia
TOTAL

Nome
Avenida Cidade de Lima
Avenida Francisco Bicalho
Avenida Passos
Avenida Pedro II
Avenida Marechal Floriano
Avenida Tomé de Sousa
Avenida Venezuela
Rua Acre
Rua Alcântara Machado
Rua Alexandre Mackenzie
Rua Alfredo Dolabela Portela
Rua Barão da Gamboa
Rua Barão de São Felix
Rua Beneditinos
Rua Bento Ribeiro
Rua Camerino
Rua Cardoso Marinho
Rua Comandante Garcia Pires
Rua Comendador Leonardo
Rua Conselheiro Zacarias
Rua Coronel Audomaro Costa
Rua Costa Ferreira
Rua Costa Barros
Rua Cunha Barbosa
Rua da América
Rua da Conceição
Rua dos Andradas
Rua do Livramento
Rua do Monte
Rua do Propósito
Rua Ebroino Uruguai
Rua Francisco Eugênio
Rua Idalina Senra
Rua João Alvares
Rua Julia Lopes de Almeida
Rua Leandro Martins
Rua Leôncio de Albuquerque
Rua Mairink Veiga
Rua Marcílio Dias
Rua Marques de Sapucaí
Rua Miguel Couto

15.000
12140
5.380
4.100
1.720
58.834

149
3.315
102
264
1180
69
120
415
160
417
239
492
212
166
309
453
229
299
184
339
294
99
145
187
732
250
220
718
238
420
312
87
174
194
86
352
264
168
213
60
170
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Rua Nabuco de Freitas
141
Rua Pedro Alves
659
Rua Pereira Franco
532
Rua Regente Feijó
31
Rua Rego Barros
183
Rua Rivadávia Corrêa
152
Rua Sacadura Cabral
639
Rua Santo Cristo
525
Rua São Bento
50
Rua São Gregorio
58
Rua Senador Pompeu
917
Rua Silvino Montenegro
99
Rua Souza Bandeira
71
Rua Uruguaiana
110
Rua Visconde da Gávea
344
Rua Waldemar Dutra
230
Rua Teofilo Otoni
430
Travessa Cunha Matos
60
Travessa Dona Felicidade
50
Travessa do Barroso
97
Beco das Escadinhas do Livramento
86
Ladeira Morro da Saúde
138
Túnel João Ricardo
297
Via A1
176
Via C1
80
Via H1
60
Via E2
69
TOTAL
20.781
* Vias que só receberão obras de urbanismo e rede de telecomunicações, conforme quinto termo aditivo.
3.2.5 No período foram realizadas obras referentes a garantias de serviços já executados,
tais como:
Museu Naval: Restauro Cobertura e fachada;
Charlie V: Fechamento estrutural de acesso ao túnel e recomposição de Urbanismo;
PEM: Reparo e recomposição fachada.
No período a equipe técnica da Diretoria de Operações analisou dois processos de solicitação de obras de
concessionárias de serviços públicos dentro da AEIU. Na avaliação se verifica qual o melhor local para
execução, levando em consideração todas as obras de infraestrutura recentemente executadas na área.
Além disso, a equipe analisou seis pedidos de licenciamento de obras de particulares na área levando em
consideração os parâmetros urbanísticos da região. Todos os licenciamentos ambientais na AEIU do
Porto são analisados pela equipe técnica.
3.2.6 A equipe atuou prestando assistência técnica sobre temas da questão ambiental que
envolvem a operação urbana, os terrenos sob responsabilidade da Cdurp, controles de resíduos e
processos ambientais associados, tais como:
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- Aportes de efluentes em redes de drenagem ou via pública – fiscalização, análise e encaminhamento
junto à Cedae.
- Aporte de resíduos sólidos e assoreamentos em redes de drenagem - fiscalização, análise e
encaminhamento junto à Comlurb/Seconserva.
- Terrenos sob responsabilidade da Cdurp, controles de resíduos e processos ambientais associados.
Ainda no período a equipe técnica fiscalizou as obras de infraestrutura para implantação do BRT
Transbrasil na AEIU do Porto e nova alça de descida do Viaduto do Gasômetro para Av. Rodrigues
Alves, levando em consideração os danos causados nas obras de infraestrutura e urbanismo da área.
3.2.7 Sítio Arqueológico Cais do Valongo
Grupo formado por representantes de órgãos municipais, estaduais e federais, além de representantes do
Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento das
ações de conservação e consolidação, melhorias de infraestrutura, sinalização e valorização turística do
sítio arqueológico do Cais do Valongo.
Finalizada a primeira etapa de consolidação do sítio arqueológico do Cais do Valongo, a equipe técnica
da DOP participou de reuniões para discutir projetos da segunda fase financiados pela State Grid Brazil
Holding (SGBH) relacionados à linha de financiamento ISE (Investimentos Sociais de Empresas)
disponibilizada pelo BNDES.
Os projetos contratados para iluminação, guarda-corpo, sinalização e módulo expositivo foram
apresentados a todos os órgãos e estão em análise. Além disso, está em desenvolvimento uma plataforma
on-line para atividade de Educação Patrimonial.
3.2.8 Rio 2020 Capital Mundial da Arquitetura
A concessão do título de Capital Mundial da Arquitetura no ano de 2020 à cidade do Rio de Janeiro pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) refere-se a promoção,
incentivo e coordenação por parte da Prefeitura de atividades e projetos relativos às comemorações do
Rio2020 CMA. Durante o trimestre, a Cdurp participou das reuniões on-line e a Diretoria do Comitê
mesmo com o anúncio de adiamento para 2021 devido à pandemia do Covid-19, e o período eleitoral, está
elaborando uma série de e-books com o conteúdo produzido desde 2019.
3.2.9 Apoio Técnico
Outra importante frente de trabalho da Diretoria de Operações foi prestar o apoio técnico na negociação
de venda de terrenos da Cdurp. Acompanhamento do processo na Secretaria Municipal de Urbanismo
(SMU) e elaboração das peças técnicas embasaram processo de Desmembramento dos terrenos
localizados na Avenida Professor Pereira Reis com Rua Cordeiro da Graça.
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3.2.10 Obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
A implantação do sistema VLT Carioca alcançou 99,5% de avanço. A Linha 1 (Praia Formosa - Santos
Dumont) foi concluída com paradas e trechos em funcionamento, assim como a Linha 2 (Praia Formosa Praça XV). Obras da Linha 3 (Central – Aeroporto Santos Dumont) foram concluídas em dezembro de
2018 e entrou em operação em 26 de outubro de 2019.
No período, a equipe de fiscalização realizou vistorias para verificação das condições de uso das vias
permanentes e paradas/estações, além de veículos do sistema de VLT. A equipe de fiscalização também
analisou as seguintes obras de retiradas de pendências de Infraestrutura e via permanente do VLT:
- Rua Camerino/Mal. Floriano – Adequações de geometria, urbanismo e escoamento superficial.
- Largo de Santa Rita – Adequações na Geometria da Via/Largo revitalização de espaço alinhado com
IPHAN/VLT, e evacuação de banca.
3.2.11 Serviços
Com o contrato da PPP suspenso, desde 25 de junho de 2018 os serviços prestados pela Concessionária
Porto Novo passaram a ser executados pelas respectivas secretarias da Prefeitura do Rio de Janeiro sob a
supervisão da Cdurp. A manutenção de áreas verdes na Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) foi
assumida, em parte, pela Comlurb. A conservação de vias, calçadas e monumentos foi repassada à
Secretaria Municipal de Conservação, enquanto a iluminação pública foi novamente atribuída à Rioluz.
Os serviços de operação viária seguem coordenados e implementados pela CET-Rio.
Durante o período, a equipe de fiscalização da CDURP continuou suas vistorias para verificação dos
níveis de serviços na AEIU e solicitou reparos de pavimentos e calçadas para a Subsecretaria de
Conservação, além de fiscalizar o padrão de qualidade de coleta de resíduos, limpeza, podas de áreas e
obras de concessionárias na área.
A equipe técnica realiza rotineiramente vistorias e inspeções para verificação da qualidade e
funcionamento das redes de infraestrutura na área, encaminhando, quando necessário, as ocorrências para
as devidas concessionárias responsáveis pelas redes de esgoto, ramais e ralo de sistema de coleta de águas
pluviais, iluminação pública, sinalização semafórica.
No período a equipe técnica da Cdurp trabalhou na elaboração de Termo de Referência e planilha
orçamentária de equipamentos dos túneis e para demolição dos terrenos aportados no Fundo de
Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM). Durante o período a equipe técnica da Cdurp também
elaborou Termo de Referência dos serviços de monitoramento, operação viária e manutenção dos túneis
Prefeito Marcello Alencar e Rio 450.
A equipe técnica realizou vistorias nos túneis Rio 450, Prefeito Marcello Alencar e Nina Rabha para
verificação e avaliação do nível de serviço executado pela Concessionária Porto Novo e SD engenharia
na operação e manutenção dos túneis na AEIU. As vistorias foram realizadas no período noturno quando
os túneis são interditados ao tráfego para manutenção.
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Ainda no período foram realizadas vistorias nas vias da AEIU para verificação e avaliação do nível de
serviços da sinalização horizontal, vertical e semafórica prestados pela Concessionária Porto Novo. Ao
fim de cada período (mensal) é realizada análise, relatório e avaliação dos serviços executados.
A Cdurp participa rotineiramente das reuniões em plenária do IH/SE-COR-Vias para liberação de licença
de obras de concessionárias dentro da AEIU, além de realizar vistorias de aprovação das recomposições
de obras já executadas e fiscalização das obras em execução para verificação se estão autorizadas pela
Prefeitura. A equipe da Diretoria de Operações participa ativamente do planejamento das operações e
manutenção dos túneis Prefeito Marcello Alencar e Rio 450.

4. GESTÃO SOCIAL – PORTO MARAVILHA CIDADÃO E CULTURAL

4.1 Cooperativa Maravilha e Enfrentamento à Pandemia de Covid-19
A Cooperativa de Costura Porto Maravilha, iniciativa apoiada e incubada pela Cdurp desde 2017, iniciou
em abril um programa de requalificação de seu setor produtivo, objetivando a readequação ao período da
pandemia de Covid-19. A produção se voltou à demanda emergente por Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), como máscaras e aventais protetivos. Com o processo de readequação, cooperados
conseguiram substituir clientes perdidos, mantendo a fonte de renda e conquistando novo mercado.
Entre julho e setembro, a Cooperativa Maravilha deu seguimento ao trabalho de confecção de máscaras,
tendo produzido mais de 12 mil unidades no período. Além da produção continuada e o aumento relativo
ao trimestre anterior, as Cooperadas deram seguimento ao curso online de costura a moradoras da região
portuária.
4.2 Pré-vestibular Comunitário Providenciando o Futuro
Entre julho e setembro, o Pré-vestibular Comunitário Providenciando o Futuro, incubado pela Cdurp e
localizado no Galpão da Avenida Professor Pereira Reis, 76 – Santo Cristo manteve as suas atividades à
distância, objetivando a manutenção das aulas preparatórias para o ENEM apesar da pandemia do novo
Coronavírus.
Com o apoio institucional e de comunicação da Cdurp, além de demais parceiros e colaboradores, os
organizadores do Pré-vestibular conseguiram adquirir as plataformas do Google (Classroom, Meet e GSuit), além de chips de celular para os 19 alunos das comunidades da Região Portuária inscritos no
projeto.
Com as aulas remotas, a continuidade da preparação para o ingresso na Universidade de alunos e alunas
da região está mantida e o apoio da Cdurp tem sido estratégico para a continuidade do projeto.

5. AGENDAS INSTITUCIONAIS
16/07 – Inspeção às salas superiores do Prédio do Teleférico da Gamboa com representantes da
SMASDH e SMS. – Teleférico da Gamboa / CF Nélio de Oliveira
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11/07 – Palestra online para lideranças comunitárias da Região Portuária do Pré-vestibular
Providenciando o Futuro - Online
22/07 – Início do Projeto Lives do Porto do Pré-vestibular Providenciando o Futuro - Online
03/08 – Reunião com representantes da SMASDH e SMS sobre espaço para o CRAS Dodô Portela. –
Cdurp
03/08 – Inspeção às salas superiores do Prédio do Teleférico da Gamboa com representantes da
SMASDH e SMS. Teleférico da Gamboa / CF Nélio de Oliveira
10/08 – Reunião de Alinhamento para inauguração LabGov.Rio – Galpão Lab Gov
13/08 – Inauguração LabGov.Rio – Galpão Lab Gov
13/08 – Reunião com órgãos da Prefeitura e VLT Carioca para alinhamento de Operação de demolição de
muro com risco de queda em cumprimento a determinação da Defesa Civil Municipal e Secretaria
Municipal de Urbanismo. – Cdurp
23/08 – Operação de demolição de muro com risco de queda na Rua Equador. – Rua Equador s/n
01/09 – Reunião na Cooperativa Porto Maravilha p/ acompanhamento da Produção de Máscaras – Galpão
LabGov

6. MÍDIAS ELETRÔNICAS
Ao todo, no trimestre, o site www.PortoMaravilha.com.br recebeu 15.787 visitas, com alta de 14,11% em
relação às 13.834 visualizações do trimestre anterior. No trimestre, a página
www.facebook.com/portomaravilha registrou decréscimo de 0,1% no número de seguidores, passando de
53.451 a 53.442 no fim de setembro. O www.twitter.com/PortoMaravilha fecha o terceiro trimestre de
2020 com 8.980 seguidores. O Instagram do Porto Maravilha (portomaravilha_) atingiu até o fim do
período 2.108 seguidores.

7. OUVIDORIA E FALE CONOSCO
A demanda por informações e serviços, além de reclamações, elogios e agradecimentos ao Porto
Maravilha, chegam pelo Fale Conosco do site da Cdurp e por e-mail (cdurp@cdurp.com.br). No trimestre
não serão apresentados números da central de atendimento e da ouvidoria da Concessionária Porto Novo
porque no período as demandas foram concentradas no serviço 1746. Abaixo, detalhamento do terceiro
trimestre:
FALE CONOSCO Cdurp

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

TOTAL

Total de demandas recebidas

3

11

5

19

OUVIDORIA Cdurp
Total de demandas recebidas

JULHO
0

AGOSTO
1

SETEMBRO
2

TOTAL
3
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8. ACOMPANHAMENTO DAS METAS FIXADAS E A PROJEÇÃO PARA O PRÓXIMO
TRIMESTRE
As metas fixadas para 2020 estão resumidas no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO
DA META

META 1
Viabilizar Junto a Caixa
Econômica Federal a emissão
da próxima Ordem de Início e
garantir a continuidade da
Prestação de Serviços
Públicos dentro da OUC
Porto Maravilha.

MODO DE
VERIFICAÇÃO

Ordem de Início

PESO

50

NOTA 1

Até maio/2020

NOTA 2

Até junho/2020

NOTA 3

Até julho/2020

META 2

META 3

Auferir novas receitas
com a exploração dos
ativos geridos pela
CDURP.

Implantar cursos e
incubação de projetos
no Galpão de
Desenvolvimento
Social

Montante de Receitas
mensais auferidas em
dezembro de 2020
30
De R$ 50mil a 100mil
/mês
De R$ 101mil a 150mil
/mês
Acima de R$
150mil/mês

Quantidade de cursos e
incubação de Projetos
20
1
2
3

Findo o primeiro trimestre, projetou-se para o segundo as seguintes metas desdobradas, em consonância
com as metas anuais:


Fechar acordo com a Concessionária Porto Novo para manter a operação dos túneis Marcello
Alencar e Rio450 com assinatura do 15º aditivo ao contrato da Parceria Público-Privada;



Acompanhar as obras de consolidação do Cais do Valongo;



Fomento ao desenvolvimento econômico e social por meio de parcerias com a iniciativa privada
em projetos e frentes de geração de emprego e renda.

A primeira meta anual foi intensamente perseguida nos dois primeiros trimestres, sem lograr êxito. A
Caixa mais uma vez decretou a iliquidez do FIIPM. Por conta disso, a Companhia se viu obrigada a dar
continuidade na solução alternativa antes traçada, qual seja, outras empresas municipais continuaram e
prestar os mais diversos serviços na região, tais como coleta de lixo, iluminação pública, sinalização,
conservação, etc.
Para a manutenção dos túneis, a Cdurp contratou uma empresa de engenharia, tendo conseguido junto à
Justiça Federal que o FIIPM custeasse a referida manutenção por seis meses.
Por outro lado, a pandemia ocasionada pelo vírus conhecido como Covid-19 fechou temporariamente
diversos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, recomendando que as pessoas ficassem
em casa. Com isso, as metas 2 e 3 sofreram considerável atraso, pois a maior parte dos investidores
preferiu preservar seus negócios, aguardando o momento oportuno para retomarem as atividades.
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Para não permanecer na inação e tendo resolvido parcialmente a meta de dar continuidade à prestação de
serviços na área da OUC, a Cdurp voltou a trabalhar presencialmente com todos os empregados a partir
de junho, traçando as seguintes metas para o terceiro trimestre:


Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e execução dos serviços da 2ª etapa das ações do
Cais do Valongo;



Fomento ao desenvolvimento econômico e social por meio de parcerias com a iniciativa privada
para geração de receita, emprego e renda;



Impulsionar projetos de geração de receita própria da companhia;



Apoiar o FIIPM nas ações de desenvolvimento imobiliário para a sustentabilidade do Porto
Maravilha;



Fechar projeto com a Marinha do Brasil;

Os resultados alcançados nesse trimestre, apesar de ainda não materializados completamente, já deram
mais alguns passos, apesar de algumas restrições decorrentes da pandemia durante o período:
a.

As ações voltadas ao Cais do Valongo tiveram acompanhamento constante, com a continuidade
do projeto, tendo o IDG à frente disso, aportando recursos captados. Em paralelo, se iniciou
conversações com a iniciativa privada visando conseguir investimentos que dessem
sustentabilidade financeira ao sítio.

b.

As ações visando parcerias para geração de receita avançaram consideravelmente, tendo a Cdurp
recebido uma proposta firme de negócio conjunto com um investidor privado para exploração de
projetos eletivos na região portuária.

c.

O apoio às ações do FIIPM para o desenvolvimento da região foi constante, intervindo junto à
Secretaria Municipal de Urbanismo para apoiar investimentos em projetos Minha Casa Minha
Vida e para o residencial que a Marinha do Brasil pretende erguer na região. Além disso, se
trabalhou para a liberação de gravames em terrenos da Companhia, desmembramentos de lotes
visando futuros negócios e a avaliação de ativos, obtendo voto favorável da Diretoria para a
alienação dos mesmos.

d.

A venda do terreno para a Marinha está dependendo apenas do levantamento do gravame que
incide sobre o mesmo, aguardando a decisão do Tribunal de Justiça.

Assim, para encerrar esse último trimestre, as metas de encerramento do exercício são as seguintes:


Garantir o pleno funcionamento dos túneis da região, com a adequada manutenção e segurança,
a partir do vencimento do contrato em 07/12/2020;



Fechar acordo com o investidor privado para gerar recursos não só para a sobrevivência da
Cdurp, como também para assumir paulatinamente os serviços da região portuária, uma vez que
existem grandes chances do FIIPM não liberar novos recursos a partir de dezembro. Também
não se vislumbra a possibilidade do Município fazer qualquer aporte para custear esses serviços;



Gerar recursos visando o cumprimento da meta 2, seja pelo fechamento de novos negócios ou
pela venda de patrimônio;
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Dar continuidade ao acompanhamento das ações no Cais do Valongo por parte do IDG, como
também avançar em paralelo visando investimento privado para o local;



Buscar, no próximo trimestre, se as condições pandêmicas permitirem, a incubação de algum
projeto no Galpão de Desenvolvimento Social.
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer normas no relacionamento
entre a CDURP e seus colaboradores, além de disciplinar os direitos, deveres, obrigações
e penalidades aplicáveis.
Parágrafo único. O Regulamento de pessoal é válido para todos os colaboradores da
CDURP (Concursados e os Cargos de Confiança).
CAPÍTULO II
DOS RECURSOS HUMANOS
Art. 2 Compete à área de Recursos Humanos (RH) a gestão dos procedimentos
estabelecidos neste regulamento, de modo a utilizá-lo como ferramenta estratégica para
promover a manutenção e o crescimento da Companhia.
Art. 3 A área de RH deverá seguir os princípios básicos da Gestão de Pessoal nos
procedimentos de:
I - Recrutamento e Seleção;
II – Plano de cargos e salários;
III – Rotinas de departamento pessoal;
IV – Programa de benefícios;
V - Avaliação de Desempenho.
Art. 4 São consideradas atribuições da gestão de pessoal na CDURP:
I - Reconhecer o potencial humano como recurso estratégico mais importante para o
desenvolvimento, o sucesso e o atingimento das metas, desafios e operações da CDURP;
II - Envolver e comprometer todos os colaboradores no trabalho;
III - Capacitar e desenvolver pessoal com os objetivos estratégicos;
IV - Não tolerar qualquer conduta física, verbal ou não verbal, que afete a dignidade das
pessoas. Em especial, conduta que crie ou represente intimidação, hostilidade,
humilhação, assédio moral ou sexual, bem como qualquer tipo de discriminação de etnia,
gênero, religião, idade, classe social, hábitos, orientação sexual, política, deficiência e/ou
mobilidade reduzida;
V - Empenhar-se em estabelecer uma comunicação aberta e transparente, fornecendo
informações regulares, confiáveis e relevantes a todos os colaboradores;
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VI - Criar as condições necessárias para que todos os colaboradores possam expressar
suas ideias, dúvidas, dificuldades, problemas e sugestões relacionadas ao trabalho.
Art. 5 Cabe aos colaboradores da CDURP observar as seguintes obrigações:
I - Respeito às normas e procedimentos adotados na empresa;
II - Desenvolver suas atividades de forma responsável e ética;
III – Realizar trabalho em equipe;
IV - Conheçam a missão e os objetivos da organização.
CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Art. 6 O Recrutamento e seleção de profissionais se darão por meio de processo seletivo
simplificado para cargos de confiança e/ou concurso público nos termos do Art. 63 do
Estatuto Social da Companhia.
§1º O processo de recrutamento e seleção para os ocupantes de cargos de confiança
deverá ser conduzido pela Diretoria solicitante e pela área de Gestão de RH, respeitando
as especificidades de cada função para escolher candidatos que preencham os requisitos
desejados, levando em conta os pré-requisitos estabelecidos no Plano de Cargos e
Salários.
§2º Para contratação de concursados as vagas serão analisadas e avaliadas por cada
diretoria, que submeterá a proposta ao voto e a aprovação final do Conselho de
Administração. Após a aprovação, o concurso público será regulamentado através de
Edital.
CAPÍTULO IV
DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Art. 7 O plano de cargos e salários da Companhia deverá contemplar a estrutura de
cargos e salários, o sistema de remuneração, os critérios de admissão, estrutura e tabela
salarial e política de progressão funcional dos colaboradores.
Art. 8 Os salários são definidos para cada classe de cargos. A determinação dos valores
deverá seguir os seguintes critérios:
§1º Todo colaborador será admitido com faixa salarial estabelecida para o seu cargo
dentro da faixa salarial “A”.
§2º As alterações salariais na CDURP poderão ocorrer nas seguintes situações:
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I - Promoção Horizontal (Mérito e Antiguidade) – É a movimentação salarial do
funcionário, dentro do mesmo cargo, para faixa salarial superior. Está diretamente
relacionada ao desenvolvimento das potencialidades e crescimento do nível de
qualificação identificado no funcionário, implícito ao exercício de suas atividades,
mediante resultado da Avaliação de Desempenho, podendo ser concedido, também, após
cada ciclo de cinco de anos.

II - Promoção Vertical - É a movimentação funcional e salarial do funcionário para cargo
superior, dentro da mesma classe, observando os critérios estabelecidos. A promoção
vertical está vinculada à existência de vaga no quadro de colaboradores, ou necessidade
de preenchimento de vaga em aberto. A Administração é responsável pela aprovação das
promoções verticais. O novo salário deverá seguir sempre a faixa salarial da tabela
salarial vigente.
III – Enquadramento Funcional e/ou Salarial – Quando houver adequação do cargo e/ou
ajustamento do salário devido a alterações na estrutura salarial.
III - Ajustes Salariais Coletivos – Tanto a atualização dos salários quanto a atualização da
Tabela Salarial, deverão ser ajustados conforme o percentual definido em Acordo Coletivo
ou pelo índice de inflação (IPCA-E).
CAPÍTULO V
DA ADMISSÃO DE PESSOAL
Art. 9 Os empregados da CDURP são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e
pelas normas contidas nesse regulamento.
Art.10 A admissão de empregado ocorrerá na classe e nível salarial estabelecido para o
cargo.
Art.11 São requisitos básicos para admissão:
I – Ter 18 (dezoito) anos de idade completos;
II – Apresentar os seguintes documentos para registro até um dia antes do início das
atividades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Ficha de Admissão;
Atestado de Exame Admissional;
Fotos 3x4 (Duas);
Cédula de Identidade (Cópia);
Cartão de Identificação do Contribuinte – CPF (Cópia);
Título de Eleitor (Cópia);
Certificado de Alistamento Militar ou Reservista (Cópia);
Certidão de Casamento (Cópia);
Certidões de Nascimento dos filhos e dependentes (Cópia);
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k) Cadastro do PIS;
l) Relação de dependentes pelo nome, grau de parentesco e idade;
m) Apresentar Certidões conforme Decreto nº 42.866/17.
Art.12 Todo colaborador admitido ficará sujeito ao período de experiência nos termos do
Art. 445 CLT, durante o qual serão verificados os seguintes requisitos:
a) Capacitação para realização dos serviços para o qual foram designados;
b) Espírito de cooperação;
c) Urbanidade e disciplina;
d) Pontualidade e assiduidade.
Art.13 Caberá a Diretoria da CDURP a competência para a admissão de pessoal na
estrutura aprovada pelo Conselho de Administração.
CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO
Art.14 A Jornada de Trabalho na CDURP é de 40 (quarenta) horas semanais.
Art.15 Todo colaborador terá direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade
com as disposições legais e regulamentares vigentes.
CAPÍTULO VII
DO REGISTRO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Art.16 A frequência dos colaboradores será apurada por meio de regime de ponto
eletrônico, e deverá ser adotado por todos, exceto a diretoria executiva.
Parágrafo único. Os Diretores poderão através de ato próprio, devidamente justificado,
isentar os empregados de registro diário de ponto, por necessidade ou conveniência do
serviço por tempo determinado ou não. O RH deverá ser comunicado imediatamente após
a concessão da liberação do registro de ponto eletrônico.
Art.17 O horário de expediente será de 9h às 18h de segunda a sexta-feira, com 01 (uma)
hora de intervalo para o almoço.
§1º Os Diretores poderão estabelecer horário de expediente diferente do previsto no
Caput, conforme necessidade de cada área e atendendo a legislação vigente, devendo
comunicar ao setor de pessoal o novo horário ajustado.
§2º A Diretoria Executiva poderá estabelecer regime de escala, sempre que necessário,
nos termos da legislação vigente.
§3º No caso de redução de jornada, poderá ser aplicada redução salarial, desde que
amparada por legislação vigente.
Art.18 As variações ocorridas dentro da jornada de trabalho, são assim classificadas:
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I – Ausência - É o não comparecimento do colaborador durante parte da jornada de
trabalho. Quando o colaborador se ausentar do trabalho, por qualquer motivo, deverá
informar ao Gestor da área, se possível com antecedência e apresentar, logo após o
retorno, o respectivo documento comprobatório, se for o caso;
II – Falta - É o não comparecimento do colaborador durante 01 (um) ou mais dias de
trabalho. Serão consideradas faltas injustificadas, com prejuízo de salário, aquelas cujos
motivos apresentados pelo colaborador forem contrários aos permitidos pela Art. 473
CLT, aplicando-se assim os descontos e/ou sanções disciplinares cabíveis.
III – Atrasos - É o comparecimento do colaborador depois do horário inicial de trabalho.
Os atrasos inferiores a 15 (quinze) minutos, até o total mensal de 60 (sessenta) minutos,
não serão considerados para efeito de desconto;
IV- Hora extra – Será considerado hora extra o período iniciado após 15 minutos do
horário de expediente diário.
Art.19 Hora extra só será autorizada mediante a concessão do Gestor Imediato, que
enviará um e-mail para o RH informando a necessidade do colaborador.
Art.20 A Companhia adota o regime de banco de horas, a título de hora extra, conforme
disposto no art. 59, §5º da CLT.
Art.21 O Banco de horas não poderá ultrapassar 40 horas acumuladas, no período de 6
(seis) meses conforme art. 59, §5º da CLT.
Parágrafo único. Caso o saldo do banco de horas ultrapasse o período de 6 (seis) meses,
deverá ser adotado o pagamento ao colaborador (no caso de banco de horas positivo) ou
o desconto em folha (no caso de banco de horas negativo).
CAPÍTULO VIII
DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS
Art.22 O Programa de Benefícios da CDURP é concedido a todos os colaboradores e
contempla:
§1º Plano de Assistência Médica e odontológica, extensivo aos familiares (dependentes):
A empresa arca com 100% para Cônjuge e Filhos, até o fim do ano calendário em que o
filho(a) completar 24 (vinte e quatro) anos, caso comprove matrícula em estabelecimento
de ensino superior.
I - O uso do plano poderá ser estendido em idade superior a 24 (vinte e quatro anos),
desde que o valor integral da despesa seja custeado pelo colaborador e desde que
atenda as regras de dependentes da operadora de saúde.
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II - A CDURP disponibiliza o plano de assistência médica (plano/seguro saúde) com
cobertura padrão sem ônus aos colaboradores. Caso o colaborador deseje ampliar a
cobertura do seu plano/seguro saúde, poderá solicitar o upgrade, sendo a variação em
relação ao preço do plano contratado pela CDURP descontado em folha de pagamento.
§4º Será concedido Vale Alimentação/Refeição a todos os colaboradores, custeado 100%
pela empresa, podendo ser ajustado o valor do benefício através de deliberação da
diretoria.
§5º Será concedida cesta natalina, ao final de cada ano através de Vale
Alimentação/Refeição para todos os colaboradores. Este benefício depende da
disponibilidade orçamentária e aprovação da Diretoria.
§6º Será fornecido aos colaboradores o vale Transporte conforme legislação vigente.
Caberá ao RH confirmar o fluxo de deslocamento e os valores solicitados pelo
colaborador.
§7º Programa de Incentivo à qualificação de idiomas – A CDURP concede reembolso aos
colaboradores pelo pagamento de qualificação em idiomas durante o período de vínculo
empregatício.
I - O benefício será concedido mediante aprovação da Diretoria, combinadas à previsão
orçamentária aprovada para o exercício em curso;
II – Caso o benefício não seja aprovado devido às condições orçamentárias, o solicitante
constará em lista de espera a ser controlada pela área de RH;
III – A CDURP custeará até o limite de valor estabelecido pela Diretoria Executiva no ano
corrente.
§8º Programa de Incentivo à Qualificação – Contempla e estimula todos os colaboradores
com os Cursos de especialização, Superior, Pós Graduação/MBA e Mestrado;
I – A CDURP custeia em até 60% (sessenta por cento) do valor desses cursos para os
colaboradores interessados que se enquadrem nas regras do programa;
II - Será permitida a utilização do mesmo valor teto de reembolso aplicado ao benefício de
idiomas para àqueles que quiserem aplicar essa quantia em curso de extensão, superior,
pós-graduação, MBA ou Mestrado. O colaborador deverá optar por realizar o curso de
idiomas ou curso de extensão, superior, pós-graduação, MBA ou Mestrado, sendo vedada
a cumulação;
III - O benefício será concedido mediante aprovação da Diretoria, observadas as
necessidades e adequação da área de especialização à atividade da CDURP,
combinadas à previsão orçamentária aprovada para o exercício em curso;
IV – Caso o benefício não seja aprovado devido às condições orçamentárias, o solicitante
constará em lista de espera a ser controlada pela área de RH;
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V - É condição prévia a assinatura do Termo de Compromisso pelos colaboradores
contemplados;
VI - Fica estabelecida a suspensão do benefício em casos de infringência a quaisquer
condições determinadas no termo de compromisso;
VII – Quando o desligamento ocorrer por iniciativa do colaborador ou quando por iniciativa
da empresa por justa causa, caberá o ressarcimento à CDURP dos valores pagos;
VIII - Não haverá ressarcimento nos casos de desligamento que houver acordo entre o
colaborador e a Companhia;
IX - Cabe Ressarcimento quando o desligamento por parte do colaborador se der em
prazo inferior ao da concessão do benefício, tendo como referência o mês do recebimento
da última parcela pelo beneficiado;
X - Quando devido o ressarcimento, será descontado das verbas rescisórias com
autorização prévia do colaborador beneficiado, conforme acordado no Termo de
Compromisso.
§9º Auxílio Creche - A CDURP concede auxílio creche aos colaboradores conforme
aprovado pela Administração. O valor do benefício será pago com base em cada filho
com idade inferior a seis anos, onze meses e vinte e nove dias para todos os
colaboradores da CDURP (concursados e cargos de confiança).
I - O benefício passa a não valer nos casos em que o cônjuge seja contemplado pelo
benefício;
II - O colaborador deve assinar um termo de declaração afirmando que o cônjuge não
recebe o benefício;
III - O colaborador precisa apresentar os documentos comprobatórios (em sua
titularidade) do serviço prestado para receber o reembolso.
CAPÍTULO IX
DAS FÉRIAS
Art.23 Para o primeiro período de férias serão exigidos 12(doze) meses de trabalho, de
acordo com as disposições trabalhistas e regulamentares vigentes.
I - Conforme legislação da CLT, colaborador não poderá em hipótese alguma acumular
02(dois) períodos de férias. Este controle será exercido pela área de RH, junto aos
Gestores.
Art.24 A solicitação de férias deverá ocorrer por meio de formulário específico autorizado
pelo gestor, com no mínimo, 30 dias de antecedência do início do período de gozo, para
RH.
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Art.25 O colaborador poderá parcelar as férias em até três períodos, conforme previsto na
Lei Federal nº 13.467/2017 - Art. 134 da CLT, desde que haja a concordância do gestor
direto. Para o fracionamento do gozo das férias deverão ser observadas as seguintes
regras:
I - Concessão de um período de férias com pelo menos 15 dias;
II - Os demais períodos não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias. Data permitida para
saída de férias.
III - Não terá direito a férias o colaborador que:
a) Faltarem injustificadamente por mais de 32 (trinta e dois) dias consecutivos ou
alternados.
b) Ausentar-se por Auxílio Doença ou Acidente de Trabalho por mais de 180 (Cento e
oitenta) dias dentro do período aquisitivo.
c) Os colaboradores afastados por motivos médicos ou odontológicos terão férias
suspensas e reprogramadas após a alta médica, a critério da Diretoria da área.
CAPÍTULO X
DAS LICENÇAS E AFASTAMENTOS
Art.26 Licença é o afastamento do colaborador assegurado por Lei ou autorizado pela
empresa.
Art.27 O colaborador poderá ser licenciado nas seguintes modalidades:
I - Licença Maternidade - A Licença Maternidade será de 06 (seis) meses, a contar da
data de nascimento, sem interferência no salário da funcionária.
II - Licença Paternidade - Esta licença é concedida no total de 08 (oito) dias consecutivos,
contados a partir do nascimento da criança. O colaborador deverá apresentar a Certidão
de Nascimento à área de RH para as devidas providências.
III - Licença Médica (Auxílio Doença) - Este auxílio é pago pela CDURP nos primeiros 15
(quinze) dias da licença, conforme legislação vigente.
IV – Licença gala de 03 (três) dias a contar da data do casamento, ou data do registro em
cartório, da união estável;
IV – Licença por morte de familiar de:
a) 8 (oito) dias consecutivos a contar da data de óbito de cônjuge ou companheiro,
pais, filhos, irmãos;
b) 3(três) dias consecutivos, a contar da data de óbito de avós, netos, sogros, noras;
V – Outras licenças permitidas por Lei em razão de acordo ou convenção coletiva.
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Art.28 O colaborador que precisar se ausentar por motivos médicos e/ou odontológicos
deverá apresentar o atestado médico ao RH no prazo de 72h do seu afastamento.
Art.29 Quando o afastamento for de até 15 (quinze) dias corridos ou intercalados, os
colaboradores não terão nenhuma alteração nos seus vencimentos salariais.
Art.30 Quando o afastamento for por mais de 15 (Quinze) dias corridos ou intercalados,
em período de 60 dias, deverá o colaborador:
I - Apresentar o Atestado Médico ou Odontológico;
II - Informar à área de RH, até 72h a contar de sua data de afastamento, o período em
que ficará afastado, para receber as orientações quanto ao recebimento do Benefício
previdenciário de Auxílio-Doença ao INSS;
III - Requerer, ao INSS, o Benefício Previdenciário de Auxílio Doença e apresentar o
respectivo protocolo à área de RH;
IV - Providenciar os documentos requeridos pelo INSS, no dia e horário agendados, e
receber a Comunicação do Resultado da Avaliação da Incapacidade (CRAI);
V - Comparecer à perícia medica do INSS, no dia e horário agendados, e receber a
Comunicação do Resultado da Avaliação da Incapacidade (CRAI);
VI - Apresentar a CRAI, acompanhada de uma cópia do relatório médico ao RH;
VII - Apresentar á área de RH, uma cópia da carta de concessão do Benefício e a CTPS,
para os devidos registros.
VIII – Ao final do afastamento, apresentar á área de RH o laudo medico de alta para que o
mesmo realize o encaminhamento ao Médico do Trabalho, que deverá autorizar o retorno
às atividades laborais. conforme art. 59, § 4º da Lei Federal 8.213/91.
CAPÍTULO XI
DAS DIÁRIAS DE VIAGEM
Art.31 É concedido aos colaboradores o pagamento de diárias nos casos de
deslocamento, em objeto de serviço, para qualquer parte do território nacional ou do
exterior nos termos do Decreto Municipal nº 25.077 de 24 de fevereiro de 2005 e voto
DAF 021/17 de 09 de novembro de 2017.
CAPÍTULO XII
DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Art.32 O sistema de remuneração variável (Sistema de Bônus) da CDURP deverá seguir
os seguintes critérios:
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I - Sistema de Metas - A Administração determina as metas estratégicas que devem ser
atingidas em processo participativo. Elas são mensuradas conforme critérios préestabelecidos e ao final de cada ano a apuração indicará a nota final que poderá ser de
um a três pontos. Para elegibilidade do recebimento do bônus, serão considerados os
critérios conforme exemplificado na tabela abaixo:
NOTA FINAL DA APURAÇÃO
DAS METAS

QUANTITATIVO DE SALÁRIOS A
RECEBER

2,0

1 Salário

2,1

1,1 Salários

2,2

1,2 Salários

3,0

2 Salários

Observação:
Entre as notas 2 e 3, para cada décimo acrescido, representa um acréscimo de 10% no
quantitativo de salários.
Exemplo: 2,3 de Nota equivale a 1,3 de Salários e assim sucessivamente.
II – Elegíveis - Todos os colaboradores da CDURP (Concursados e Cargos de Confiança)
desde que tenham no mínimo 06 meses trabalhados.
III – Composição do bônus – O montante a ser destinado a título de remuneração
variável, será composto da seguinte forma:
a) Metas Estratégicas (Parcela corporativa) – Equivalem a 40% do valor da remuneração
total.
b) Metas individuais (Parcela individual) – Equivalem até 60% do valor da remuneração
total, conforme quadro abaixo:
PERFORMANCE EM RELAÇÃO AS METAS

PERCENTUAL A SER DISTRIBUÍDO

40% ≤ X < 50%

10%

50% ≤ X < 60%

20%

60% ≤ X < 70%

30%

70% ≤ X < 80%

40%
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80% ≤ X < 90%

50%

X ≥ 90%

60%

Observação:
O percentual individual a ser distribuído será aplicado sobre a remuneração variável total.

CAPÍTULO XIII
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art.33 A CDURP deverá realizar a avaliação de desempenho para o desenvolvimento
pessoal e atuação de indivíduos dentro da equipe, visando à obtenção três resultados
principais: identificação de necessidades de qualificação, determinação de potencial do
colaborador e gestão de remuneração.
Art.34 A DAF deverá controlar e enviar o formulário de Avaliação de Desempenho para
todos os colaboradores e apresentar o Sistema de Avaliação de Desempenho, além de
esclarecer dúvidas dos Gestores e colaboradores. Existem 02 (dois) tipos de formulários:
a) Avaliação de Desempenho – Colaboradores;
b) Avaliação de Desempenho – Líderes.
Art.35 Os Gestores de cada área são responsáveis pelo preenchimento dos formulários e
pelo retorno ao colaborador avaliado sobre os resultados da avaliação, assim como a
devolução do formulário dentro do prazo fixado pela DAF.
Art.36 Todos os colaboradores da CDURP são avaliados anualmente, conforme critérios
do programa de Cargos e Salários.
Parágrafo único A avaliação de desempenho será aplicada sempre no mês de Novembro
de cada ano.

CAPÍTULO XIV
NORMAS DE ÉTICA E DE CONDUTA
Art.37 O nome e a imagem da CDURP devem ser respeitados e preservados por todos os
colaboradores, tanto no ambiente corporativo quanto em suas relações sociais externas.
Art.38 Nenhum colaborador deve manifestar-se em nome da CDURP em eventos sem
que esteja autorizado e habilitado para tal.
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Art.39 As normas e procedimentos da empresa devem ser levados em conta quando um
colaborador representar a CDURP, ou quando as suas ações possam impactar a imagem
da Instituição.
Art.40 Todos os relacionamentos em ambiente corporativo devem seguir os seguintes
princípios:
I – Lealdade;
II – Respeito;
III – Verdade;
IV – Confiança;
V – Honestidade;
VI - Boa-fé;
VII –Igualdade;
VIII – Fraternidade.
Art.41 Os colaboradores devem agir com clareza e lealdade na defesa dos interesses da
CDURP e não devem fazer uso do cargo ou de influências internas ou externas para obter
vantagens profissionais ou pessoais. Também não são aceitas atitudes que impeçam,
dificultem ou tumultuem o bom funcionamento da empresa.
Art.42 Os clientes, fornecedores e parceiros devem ser atendidos com educação e
respeito. As informações solicitadas devem ser prestadas de forma rápida, transparente e
sem qualquer distinção e destituídas de interesses ou sentimentos pessoais. Os acordos
e contratos devem ser respeitados, assim como os direitos dos clientes.
CAPÍTULO XV
REGIME DISCIPLINAR
Art.43 São considerados deveres e responsabilidades dos colaboradores:
I - Efetuar com zelo, presteza e adequadamente as funções previstas pelo cargo que
ocupa na CDURP;
II - Ser assíduo e pontual;
III - Agir de forma conveniente no local de trabalho ou enquanto representa a CDURP em
ambiente externo;
IV - Conhecer e cumprir as normas, regimentos, regulamentos e demais instrumentos
normativos da CDURP;
V - Levar ao conhecimento do gestor imediato qualquer irregularidade;
VI - Zelar pela conservação e limpeza dos bens patrimoniais da CDURP e evitar
desperdício;
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VII - Exercer suas funções visando à superação de desafios e manutenção dos interesses
da CDURP;
VIII - Preservar a integridade do cargo, sem fazer uso de posição hierárquica ou influência
para obter qualquer favorecimento para si ou para outra pessoa;
IX - Respeitar a propriedade intelectual, não alterando ou deturpando o conteúdo de
dados e documentos;
X - Usar equipamentos de proteção individual estabelecidos nas normas e locais onde o
uso é necessário;
XI - Participar de cursos, treinamentos e palestras quando indicado ou convocado;
XII - Atender às orientações e instruções de seus gestores imediatos;
XIII - Cumprir a jornada de trabalho legalmente instituída ou aquela estabelecida em
Acordo Coletivo;
XIV - Atender às mudanças de horário e local de trabalho, conforme previsto em contrato
de trabalho e de acordo com as necessidades da CDURP;
XV - Os gestores e fiscais de serviços devem garantir o cumprimento das cláusulas
estabelecidas em contratos com empresas para serviços à CDURP.
CAPÍTULO XVI
DAS PROIBIÇÕES
Art.44 É proibido aos colaboradores, além do previsto em legislação trabalhista:
I - Descumprir regulamentos, normas e procedimentos e obrigações estabelecidas pelo
contrato individual de trabalho e legislação vigente;
II - Introduzir ou portar armas e outros materiais ou instrumentos perigosos na CDURP,
exceto os necessários, respeitadas as normas existentes ou quando autorizado;
III – Fazer uso inadequado dos recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros da
CDURP;
IV - Tratar habitualmente de interesses particulares no local de trabalho;
V - Fornecer ao colaborador atestado ou declaração referente à execução de tarefas sem
autorização;
VI - Fazer mau uso dos recursos tecnológicos (e-mail, internet e intranet);
VII - Dirigir-se ou referir-se a qualquer pessoa de modo desrespeitoso ou ofensivo, nas
dependências da CDURP;
Página 15 de 18
Regulamento de pessoal – Gerência Administrativa – DAF – Novembro de 2020

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 071/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

VIII - Abandonar ou ausentar-se do local de trabalho sem autorização;
IX - Faltar, chegar atrasado ou sair antes do término do expediente, sem justificativas;
X - Adquirir material, celebrar contratos ou firmar termos aditivos em nome da CDURP,
sem autorização ou contrários às normas vigentes da CDURP;
XI - Desempenhar as funções com negligência, falta de atenção ou de cautela;
XII - Ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, gestos ou palavras e agir de
forma inconveniente no local de trabalho ou enquanto representa a CDURP em ambiente
externo;
XIII - Retardar o cumprimento de ordem de serviço ou colaborar para o seu não
cumprimento;
XIV - Retirar e/ou utilizar objetos e documentos oficiais da CDURP, por meio de cópias ou
de outras formas para utilização própria ou de terceiros;
XV – Divulgar documento de caráter sigiloso ou informação que possa causar impacto
nas relações da CDURP com o mercado, usuários dos serviços ou fornecedores;
XVI - Revelar fatos de atividades da CDURP cuja divulgação possa trazer prejuízo à
Instituição direta ou indiretamente.

CAPÍTULO XVII
DA MEDIDA DISCIPLINAR
Art.45 É considerada medida disciplinar, o ato administrativo quando constatado
descumprimento de obrigações.
Art.46 As medidas disciplinares poderão ocorrer da seguinte forma:
I - Advertência Verbal - Medida disciplinar para orientar, prevenir ou alertar o colaborador
sobre a infração disciplinar praticada e o cumprimento das normas e procedimentos da
CDURP;
II - Advertência Escrita - Medida disciplinar para orientar e punir. Aplicada quando a
infração é repetida para reiterar a obrigatoriedade do cumprimento dos regulamentos da
CDURP;
III – Suspensão - Medida disciplinar para orientar e punir. Aplicada quando uma infração
se repetir mais de uma vez ou como primeira medida, conforme a gravidade do ato. A
medida tomada é a interrupção do exercício da função a partir do primeiro dia útil após a
aplicação da punição, com a perda proporcional de vencimentos limitada a 15 (quinze)
dias;
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IV – Exoneração – A exoneração poderá ser aplicada na hipótese de violações graves,
mediante justificativa da Diretoria onde o colaborador (a) estiver lotado, e será aplicada
pelo setor de Recursos Humanos da Companhia.
CAPÍTULO XVIII
DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Art.47 A rescisão do Contrato de Trabalho, quando realizada por iniciativa da CDURP
poderá ser realizada por:
I - Por Justa Causa;
II - Sem Justa causa;
III - Término do Contrato de Trabalho;
IV - Rescisão antecipada do contrato de experiência e prazo determinado;
Art.48 A rescisão do Contrato de Trabalho, quando realizada por iniciativa do colaborador
poderá ser realizada por:
I - Pedido de demissão;
II - Aposentadoria por tempo de serviço e idade;
III -Término do contrato de experiência;
IV - Rescisão antecipada do contrato de experiência e prazo determinado;
Art.49 A rescisão do Contrato de Trabalho poderá ser realizada mediante acordo entre
empregado e empregador conforme previsto no art. 484-A da CLT.
Art.50 Compete à área de recursos humanos:
I - Verificar se o colaborador não tem restrição legal para a demissão;
II- Comunicar ao colaborador sobre seu desligamento e encaminhá-lo para o exame
médico demissional;
III - Solicitar ao colaborador, a entrega do crachá de identificação funcional, acessórios e
à área de TI o cancelamento do correio eletrônico;
IV - Agendar e realizar o desligamento do colaborador (homologação), através da
assinatura do termo de rescisão.
Art.51 Caberá a Diretoria da CDURP a competência para a exoneração de pessoal na
estrutura aprovada pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO XIX
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art.52 As disposições contidas nesse regulamento serão disciplinadas, quando
necessário, pela Diretoria Executiva.
Art.53 Este regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação pelo Conselho de
Administração.
Art.54 À Diretoria de Administração e Finanças compete zelar pelo fiel cumprimento das
normas contidas neste Regulamento.
Art.55 O presente Regulamento de Pessoal possui vigência por prazo indeterminado.
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TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.
Este Regulamento prevê as normas e os procedimentos para
contratação, por licitação, de obras, bens e serviços, inclusive de publicidade,
bem como a alienação de bens e ativos integrantes do patrimônio da CDURP,
além das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, na forma da Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº
44.698, de 29 de junho de 2018.
§ 1º Aplicam-se, ainda, as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto Municipal nº
31.349,
de
12
de
novembro
de
2009,
que
tratam
das
microempresas e as empresas de pequeno porte.
§ 2º Os Termos de Colaboração, de Fomento ou Contrato de Patrocínio,
celebrado com pessoa física ou pessoa jurídica para promoção de atividades
culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica,
comprovadamente vinculadas ao fortalecimento da marca da CDURP,
observará, no que couber, a este Regulamento e à legislação municipal.
§ 3° Integram o presente regulamento os seguintes anexos:
a)

Anexo I – Glossário;

b)

Anexo II – Minutas de Edital;

c)
Anexo III– Procedimento para garantir o sigilo do valor estimado das
licitações
Art. 2. Podem ser realizadas contratações diretas nas hipóteses de dispensa
e inexigibilidade de licitação previstas neste Regulamento.

TITULO II
DAS LICITAÇÕES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 3. As licitações realizadas e os contratos celebrados pela CDURP
destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no
que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se
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caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência,
da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de
competitividade e do julgamento objetivo.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, considera-se que há:
I - sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços
contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de
mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a
contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se
a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;
II - superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da CDURP, como, por
exemplo:
a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou
fornecidas;
b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte
em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;
c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que
causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do
contratado;
d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos
contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação
injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a CDURP ou
reajuste irregular de preços.
§ 2º O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de
engenharia deverá ser
preferencialmente obtido a partir de custos
unitários de insumos ou serviços previstos no Sistema de Custos para Obras e
Serviços de Engenharia do Município do Rio de Janeiro – SCO-Rio, implantado
pelo Decreto Municipal nº 15.309, de 02 de dezembro de 1996.
§ 3º No caso de ausência dos custos unitários do Sistema de Custos para
Obras e Serviços de Engenharia do Município do Rio de Janeiro – SCO-Rio, é
possível a adoção de outros sistemas de custos (como EMOP ou PINI) e, na
ausência de valores unitários em catálogos, os preços podem ser apurados por
meio de pesquisa de mercado, mediante justificativa do órgão técnico.
§ 4º A CDURP poderá adotar procedimento de manifestação de interesse
privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com
vistas a atender necessidades previamente identificadas.
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Art. 4. Nas licitações e contratos de que trata este Regulamento serão
observadas as seguintes diretrizes:
I – prévio planejamento elaborado pela Diretoria interessada na contratação;
II - padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e
das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas;
III - busca da maior vantagem competitiva, considerando custos e benefícios,
diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os
relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de
depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;
IV - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes, sem
perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos
limites estabelecidos no Art. 56. , incisos I e II;
V - adoção obrigatória da modalidade de licitação denominada pregão, em sua
forma eletrônica, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 30.538, de 17 de março de 2009,
salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pelo DiretorPresidente, ou a quem este delegar competência para tanto, para a aquisição
de bens e prestação de serviços comuns, assim considerados aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais no mercado;
VI - observação da política de integridade nas transações com partes
relacionadas.
§ 1º As licitações e os contratos disciplinados por este Regulamento devem
respeitar, especialmente, as normas relativas à:
I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados
pelas obras contratadas;
II - mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de
compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;
III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente,
reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive
por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos
realizados pela CDURP;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
8
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VII - políticas de inclusão social instituídas no âmbito do Município do Rio de
Janeiro.
§ 2º A contratação a ser celebrada, da qual decorra impacto negativo sobre
bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados ou
submetidos a registro, dependerá de autorização da esfera de governo
encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser
compensado por meio de medidas determinadas pelo Diretor-Presidente, na
forma da legislação aplicável.
§ 3º As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, serão
realizadas exclusivamente nos portais de compras de acesso público na
internet.
§ 4º As contratações de que trata este Regulamento deverão ser precedidas de
planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da CDURP,
elaborado pela área responsável pela contratação, que estabeleça os produtos,
ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das
parcelas, quando couber.
Art. 5. O objeto da licitação e do contrato dela decorrente deverá ser definido
de forma sucinta e clara no termo de referência e no instrumento convocatório.
Art. 6. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por este Regulamento as
normas para contratação de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens
com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência
oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o
Brasil seja parte contidas no § 5º do art. 42 da Lei 8.666/93 e as normas de
direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666/93.
CAPITULO II
DAS VEDAÇÕES
Art. 7. Estarão impedidos de participar de licitações e de serem contratados
pela CDURP, o empresário, a sociedade empresária e a sociedade simples:
I - cujos administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu
quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou empregados,
diretores ou conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município,
ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data
do ato convocatório, ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º e
2º escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da
Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro nos últimos 12 (doze)
meses, devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito.
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II - suspensas pela CDURP;
III - declaradas inidôneas pela União, por Estado, pelo Distrito Federal, pelo
Município do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
IV - constituídas por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidônea;
V - cujos administradores sejam sócios de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea;
VI - constituídas por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram
ensejo à sanção;
VII - cujos administradores tenham sido sócios ou administradores de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram
ensejo à sanção;
VIII - que tiverem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em
razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
§ 1º Aplica-se a vedação prevista no caput:
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de
licitante;
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da CDURP;
b) empregado da CDURP cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;
c) autoridade do ente público a que a CDURP esteja vinculada.
III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo
de gestão ou rompido seu vínculo com a CDURP há menos de 6 (seis) meses.
§ 2º Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade
sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas, na
qualidade, simultaneamente, de simples proponentes, de simples proponente e
de integrante de consórcio, ou de integrantes de um ou mais consórcios.
§ 3º É vedado a qualquer interessado participar de licitação na qualidade,
simultaneamente, de simples proponente e de integrante de consórcio assim
como de integrante de dois ou mais consórcios.
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Art. 8. Sem prejuízo do disposto no Art. 7. Art. 7. é vedada a participação
direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia de que
trata este Regulamento:
I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto
básico da licitação;
II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração
do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da
licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico,
subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5%
(cinco por cento) do capital votante.
§ 1º A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado,
consoante preço previamente fixado pela CDURP.
§ 2º É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que
tratam os incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de
contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou
gerenciamento, exclusivamente a serviço da CDURP.
§ 3º Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a
existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante
ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de
levar a efeito atos e procedimentos realizados pela CDURP no curso da
licitação.
CAPÍTULO III
PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO
Seção I
Do Rito da Licitação
Art. 9. As licitações observarão a seguinte sequência de fases:
I - preparação;
II - divulgação;
III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa
adotado;
11
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IV - julgamento;
V - verificação de efetividade dos lances ou propostas;
VI - negociação;
VII - habilitação;
VIII - interposição de recursos;
IX - adjudicação do objeto;
X – homologação do resultado ou revogação do procedimento.
§ 1º A fase de que trata o inciso VII do caput poderá, excepcionalmente,
anteceder as referidas nos incisos III a VI do caput, desde que expressamente
previsto no instrumento convocatório.
§ 2º Os
atos
e
procedimentos
decorrentes
das
fases
enumeradas no caput praticados pela CDURP e pelos licitantes serão
efetivados, preferencialmente, por meio eletrônico, nos termos definidos pelo
instrumento convocatório, devendo os avisos, contendo os resumos dos editais
das licitações e contratos abrangidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de
2018, serem previamente divulgados na página oficial da CDURP na internet e
publicados no Diário Oficial do Município.
CAPÍTULO IV
DA FASE INTERNA
Seção I
Da Preparação
Art. 10.

A fase de preparação deverá compreender, no mínimo:

I – solicitação expressa, formal e por escrito da área requisitante;
II – justificativa acerca da necessidade da contratação;
III - definição do objeto da contratação, por meio da elaboração de anteprojeto
de engenharia, projeto básico, projeto executivo, termo de referência,
documento técnico, quando couber;
IV - definição da matriz de riscos;
V - estimativa de valor da contratação, por meio da elaboração de orçamento,
precedido de pesquisa de preços, quando for o caso;
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VI - indicação dos recursos financeiros que assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes da contratação;
VII – abertura e autuação do processo administrativo correspondente;
VIII - aprovação da autoridade competente;
IX - elaboração de minuta do instrumento convocatório e de termo de contrato;
X – exame e aprovação do instrumento convocatório e de seus anexos pela
Gerência Jurídica da CDURP;
XI – ato de designação da Comissão de Licitação ou do Pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, conforme o caso.
§ 1º O Termo de Referência ou Projeto Básico, deverá conter a especificação
do objeto de forma clara, precisa e sucinta, o critério de julgamento, o regime
de execução, bem como as obrigações da contratada, dentre outras
informações necessárias.
§ 2º A definição de matriz de riscos é obrigatória para todos os contratos a
serem firmados pela CDURP.
§ 3º Serão juntados ao processo, além dos documentos identificados nos
incisos do caput, os seguintes:
a) comprovante de publicidade de licitação;
b) ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro, conforme o
caso;
c) original das propostas e dos documentos que as instruírem;
d) atas, relatórios e deliberações da comissão de licitação, ou do pregoeiro e
da autoridade competente;
e) pareceres técnicos e jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou
inexigibilidade;
f) atos de homologação e adjudicação do objeto da licitação;
g) recursos e pedidos de esclarecimentos eventualmente apresentados pelos
licitantes ou outros interessados e respectivas manifestações e decisões;
h) despacho de anulação, revogação, deserção ou fracasso da licitação,
quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
i) termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
j) outros comprovantes de publicações;
l) demais documentos relativos à licitação.
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Art. 11. Caso seja necessário, durante a fase de elaboração do Edital, poderá
ser realizada consulta pública, compreendendo, no mínimo:
I – justificativa acerca da necessidade da contratação;
II – definição do objeto da contratação, por meio da elaboração de anteprojeto
de engenharia, projeto básico, projeto executivo, termo de referência,
documento técnico, quando couber;
III – divulgação do objeto da contratação na página oficial da CDURP na
internet e no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.
Seção II
Dos Responsáveis pela Condução da Licitação
Art. 12.
As licitações serão processadas e julgadas por uma Comissão de
Licitação ou por Pregoeiro, conforme o caso, designados para o exercício das
atribuições.
Art. 13.
Os membros da Comissão de Licitação responderão pelos atos
praticados pela comissão e o Pregoeiro por seus atos, na medida de sua
responsabilidade, sendo recomendada a ressalva em ata de reunião em caso
de posição individual divergente.
Art. 14.

São atribuições da Comissão de Licitação e do Pregoeiro:

I – verificar se o fornecedor ou prestador de serviços está impedido de
participar de licitações ou de ser contratado pela CDURP nos termos dos arts.
8° e 9° deste Regulamento;
II – elaborar o edital, processar licitações, receber e responder a pedidos de
esclarecimentos, receber e decidir as impugnações contra o instrumento
convocatório;
III – receber, examinar e julgar as propostas conforme requisitos e critérios
estabelecidos no instrumento convocatório;
IV – classificar ou desclassificar propostas nas hipóteses previstas no
instrumento convocatório e neste Regulamento;
V – receber e examinar os documentos de habilitação, declarando habilitação
ou inabilitação de acordo com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;
VI – receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a
decisão, encaminhá-los à autoridade competente;
VII – dar ciência aos interessados das decisões adotadas nos procedimentos;
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VIII – encaminhar os autos da licitação à autoridade competente para,
conforme o caso:
a) adjudicar o objeto (no caso do Pregão, quando for interposto recurso);
b) homologar a licitação;
c) convocar o vencedor para a assinatura do contrato;
d) anular a licitação em caso de ilegalidade;
e) revogar a licitação;
f) encerrar a licitação, nas hipóteses em que a licitação seja deserta ou
fracassada;
IX- negociar condições mais vantajosas, nos termos deste Regulamento;
X – propor à autoridade competente a aplicação de sanções.
§ 1º É facultado à Comissão de Licitação ou Pregoeiro, em qualquer fase da
licitação, promover as diligências que entender necessárias.
§ 2º É facultado à Comissão de Licitação ou Pregoeiro, em qualquer fase da
licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, adotar
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir
impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução
do processo.
§ 3º Em caso de inabilitação, serão requeridos e avaliados os documentos de
habilitação dos licitantes subsequentes, por ordem de classificação.
§4.º Caberá à equipe de apoio auxiliar o Pregoeiro em todas as fases da
licitação.
Seção III
Do Instrumento Convocatório
Art. 15.

O instrumento convocatório deverá conter:

I – definição do objeto da licitação e do contrato dela decorrente;
II – detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para a
elaboração das propostas ou orçamento, quando for o caso;
III – forma de execução da licitação que deverá ser, preferencialmente,
eletrônica;
IV – modo de disputa, aberto, fechado ou com combinação, critérios de
classificação para cada etapa da disputa e as regras para apresentação de
propostas e de lances;
15
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V – requisitos de conformidade das propostas;
VI – prazo de apresentação de proposta pelos licitantes;
VII – critérios de julgamento e de desempate;
VIII – requisitos de habilitação;
IX – exigência, quando for o caso:
a) de marca ou modelo;
b) de amostra;
c) de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação.
X – prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60
(sessenta) dias;
XI – os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos,
impugnações e recursos;
XII – prazos e condições para a entrega do objeto;
XIII – o prazo para apresentação dos documentos de habilitação;
XIV – as formas, condições e prazos para pagamento, bem como critério de
reajuste, quando for o caso;
XV – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do contratado, bem
como os requisitos da remuneração variável, quando for o caso;
XVI – as sanções;
XVII – a matriz de riscos;
XVIII – outras indicações especificas da licitação, como, por exemplo:
a) limites para subcontratação quando permitida
b) os parâmetros específicos de qualificação técnica para as parcelas do objeto
técnica e economicamente relevantes;
Seção IV
Do Valor Estimado da Licitação
Art. 16.
O valor previamente estimado para o objeto da licitação será
sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das
demais informações necessárias para a elaboração das propostas.
§ 1º Poderá ser divulgado o valor estimado do objeto da licitação mediante a
devida justificativa a ser apresentada na fase de preparação do procedimento;
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§ 2º Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior
desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do
instrumento convocatório.
§ 3º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da
remuneração será incluído no instrumento convocatório.
§ 4º A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que
tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e
interno, os quais deverão resguardar o referido sigilo, devendo a Diretoria de
Administração e Finanças - DAF registrar em documento formal sua
disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.
§ 5º A CDURP deve tomar precauções de governança para manter o sigilo do
valor estimado, estabelecendo mecanismos de restrição interna de acesso aos
arquivos e documentos que lhe são pertinentes, na forma do Anexo III deste
Regulamento.
Art. 17.
Observado o disposto no Art. 16. , o conteúdo da proposta,
quando adotado o modo de disputa fechado e até sua abertura, os atos e os
procedimentos praticados em decorrência deste Regulamento submetem-se à
legislação que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela
administração pública, particularmente aos termos da Lei Federal no 12.527, de
18 de novembro de 2011 - LAI.
Art. 18.
Deverão ser observadas as regras específicas de estimativa de
orçamento de acordo com o objeto que se pretende contratar e descritas neste
Regulamento.
Seção V
Da Publicação
Art. 19.
Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos
disciplinados por este Regulamento serão divulgados na página oficial da
CDURP na internet, adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação
de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento
convocatório:
I - para aquisição de bens:
a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor
preço ou o maior desconto;
b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses;
II - para contratação de obras e serviços:
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a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor
preço ou o maior desconto;
b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses;
III - no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se adote
como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de
técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semiintegrada ou integrada.
§ 1º
As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto
de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos
originais, exceto, quanto aos prazos, quando a alteração não afetar a
preparação das propostas.
§ 2º Na adoção da modalidade pregão deverão ser observados os prazos
mínimos para apresentação de propostas estabelecidos na Lei Federal nº
10.520/2002.
CAPÍTULO V
DA FASE EXTERNA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 20.
A fase externa tem início com a divulgação do instrumento
convocatório, o qual será publicado de acordo com o disposto no Art. 19.
deste Regulamento.
Art. 21.
Após a publicação do instrumento convocatório inicia-se a fase de
apresentação de propostas ou lances, conforme o modo de disputa adotado.
Seção II
Da Apresentação das Propostas ou Lances
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 22.
Poderão ser adotados os modos de disputa aberto, fechado ou a
combinação de ambos.
Art. 23.
Os licitantes deverão apresentar, na abertura da sessão pública,
declaração de que atendem aos requisitos de habilitação.
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Art. 24.
A Comissão de Licitação ou o Pregoeiro verificará a conformidade
das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório
quanto ao objeto e ao preço.
Parágrafo único. Serão imediatamente desclassificados, mediante decisão
motivada, os licitantes cujas propostas não estejam em conformidade com os
requisitos.
Subseção II
Modo de Disputa Aberto
Art. 25.
No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão propostas
que serão sigilosas até a data e a hora designadas para a realização da sessão
de lances, na qual aqueles ofertarão lances públicos e sucessivos, crescentes
ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.
Art. 26.

Poderão ser admitidos:

I – a apresentação de lances intermediários;
II – o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para
definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10%
(dez por cento) entre o melhor lance e o subsequente.
Parágrafo único. Consideram-se intermediários os lances:
I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo
critério da maior oferta;
II – iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais
critérios de julgamento.
Art. 27.
Caso a licitação, no modo de disputa aberto, seja realizada sob a
forma presencial, serão adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos:
I – as propostas iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de
vantajosidade;
II – a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro convidará individual e
sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances, a partir
do autor da proposta menos vantajosa, seguido dos demais;
III – a desistência do licitante em apresentar lance, quando convocado,
implicará sua exclusão da etapa de lances e a manutenção do último preço por
ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas, exceto no caso de
ser o detentor da melhor proposta, hipótese em que poderá apresentar novos
lances sempre que esta for coberta; e
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IV – o instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de
diferença de valores entre os lances, que indicará tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
Subseção III
Modo de Disputa Fechado
Art. 28.
No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos
licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam
divulgadas.
Parágrafo Único. No caso de licitação presencial, as propostas deverão ser
apresentadas em envelopes lacrados, abertos em sessão pública e ordenadas
conforme critério de vantajosidade.
Subseção IV
Combinação de Modos de Disputa
Art. 29.
A combinação dos modos de disputa aberto e fechado ou fechado
e aberto poderá ser realizada no caso de parcelamento do objeto, quando da
adoção de licitação por itens ou por lotes.
Seção III
Do Julgamento das Propostas
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 30.
propostas:

Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento das

I - menor preço;
II - maior desconto;
III - melhor combinação de técnica e preço;
IV - melhor técnica;
V - melhor conteúdo artístico;
VI - maior oferta de preço;
VII - maior retorno econômico;
VIII - melhor destinação de bens alienados.
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§ 1º O julgamento das propostas observará os parâmetros definidos no
instrumento convocatório, sendo vedado computar vantagens ali não previstas.
§ 2º Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no
instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de
parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso IV do Art. 4. deste
Regulamento.
§ 3º Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos III, IV, V e VII do
caput deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o
emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório,
destinados a limitar a subjetividade do julgamento.
Subseção II
Do Menor Preço ou Maior Desconto
Art. 31.
O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto
considerarão o menor dispêndio para a CDURP, atendidos os parâmetros
mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório.
Art. 32.

O critério de julgamento de maior desconto:

I - terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório,
estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a
eventuais termos aditivos;
II - no caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma
linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que
deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório.
Subseção III
Da Melhor Combinação de Técnica e Preço
Art. 33.
Será escolhido o critério de julgamento de melhor combinação de
técnica e preço quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das
propostas forem relevantes aos fins pretendidos pela CDURP.
Art. 34.
No julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e
preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço
apresentadas pelos Licitantes, segundo fatores de ponderação previstos no
instrumento convocatório.
§ 1º O fator de ponderação mais relevante será limitado a 70% (setenta por
cento).
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§ 2º Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a
pontuação das propostas técnicas.
§ 3º O instrumento convocatório estabelecerá pontuação mínima para as
propostas técnicas, cujo não atendimento implicará desclassificação da
proposta.
Subseção IV
Da Maior Oferta de Preço
Art. 35.
O critério de julgamento pela maior oferta de preço será utilizado
no caso de contratos que resultem em receita para a CDURP.
§ 1º Poderá ser dispensado o cumprimento dos requisitos de qualificação
técnica ou econômico-financeira de acordo com o caso concreto.
§ 2º Poderá ser requisito de habilitação a comprovação do recolhimento de
quantia a título de adiantamento, cujo valor estará definido no instrumento
convocatório.
§ 3º Na hipótese do §2º, o licitante vencedor perderá a quantia em favor da
CDURP, caso não pague o restante eventualmente devido no prazo estipulado.
Art. 36.
Os bens e direitos a serem licitados pelo critério maior oferta de
preço serão previamente avaliados para a fixação do valor mínimo de
arrematação.
Art. 37.
O instrumento convocatório definirá a forma e prazo de
pagamento e estabelecerá as condições de entrega do bem ao arrematante.
Subseção V
Do Maior Retorno Econômico
Art. 38.
No critério maior retorno econômico, os lances ou propostas terão
o objetivo de proporcionar economia à CDURP, por meio da redução de suas
despesas correntes, remunerando-se o licitante vencedor com base em
percentual da economia de recursos gerada.
§ 1º O critério de julgamento pelo maior retorno econômico será utilizado
exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência.
§ 2º O instrumento convocatório deverá prever parâmetros objetivos de
mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de
base de cálculo da remuneração devida ao contratado.
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§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado
da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho,
deduzida a proposta de preço.
Art. 39.
Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo maior
retorno econômico, os licitantes apresentarão:
I - proposta de trabalho, que deverá contemplar:
a) as obras, serviços ou bens, com respectivos prazos de realização ou
fornecimento; e
b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada
à obra, bem ou serviço e expressa em unidade monetária; e
II - proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia
que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade
monetária.
§ 1º Quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta, a
diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será
descontada da remuneração do contratado.
§ 2º Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for
superior à remuneração do contratado, será aplicada a sanção prevista no
contrato.
Subseção VI
Da Melhor Destinação de Bens Alienados
Art. 40.
Na implementação do critério melhor destinação de bens
alienados, será obrigatoriamente considerada a repercussão, no meio social,
da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente,
avaliada em conformidade com os critérios objetivos delineados no instrumento
convocatório.
Parágrafo único. O descumprimento da finalidade mencionada no caput deste
artigo:
a) resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da
CDURP, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do
adquirente.
b) o adquirente responderá pelos danos causados ao bem no período em que
esteve alienado, assim como pelos prejuízos que comprovadamente causar à
CDURP.
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Subseção VII
Da Preferência e Desempate
Art. 41.
Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão
utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios
de desempate:
I – disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova
proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;
II – avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;
III – sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
Art. 42.
Caso algum dos Licitantes seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, antes da aplicação dos incisos anteriores, será observado o
procedimento constante dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006.
Subseção VIII
Da Análise e Classificação das Propostas
Art. 43.
Após o encerramento da fase de apresentação das propostas, a
Comissão de Licitação ou o Pregoeiro classificará as propostas por ordem
decrescente de vantajosidade.
Art. 44.
Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada
com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada aquela
que:
I - contenha vícios insanáveis;
II - descumpra especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;
III - apresente preços manifestamente inexequíveis;
IV - se encontre acima do orçamento estimado para a contratação de que trata
o § 1º do Art. 46. , ressalvada a hipótese prevista no caput do Art. 17. deste
Regulamento;
V - não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CDURP;
VI - apresente desconformidade com outras exigências do instrumento
convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da
adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento
isonômico entre os licitantes.
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§ 1º A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita
exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados.
§ 2º A Comissão de Licitação ou o Pregoeiro poderá realizar diligências para
aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, na forma do inciso V do caput.
§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se
inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:
I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orçamento estimado pela CDURP; ou
II - valor do orçamento estimado pela CDURP.
§ 4º Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de
sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que
considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim
definidos no instrumento convocatório.
§ 5º Não serão admitidas propostas que apresentem preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
Subseção IX
Da Negociação
Art. 45.
Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a
primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa
posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido
colocação superior, a CDURP deverá negociar condições mais vantajosas com
quem a apresentou.
§ 1º A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a
negociação, permanecer acima do orçamento estimado.
§ 2º Se depois de adotada a providência referida no § 1º deste artigo não for
obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será
revogada ou declarada fracassada a licitação.
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Seção IV
Da Habilitação
Art. 46.
A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos
seguintes parâmetros:
I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a
possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte
do licitante;
II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou
economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de
forma expressa no instrumento convocatório;
III - capacidade econômica e financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
V - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações
em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço.
§ 1º Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os
requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira
poderão ser justificadamente dispensados.
§ 2º Na hipótese do § 1º, reverterá a favor da CDURP o valor de quantia
eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento,
caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto
estipulado.
Seção V
Da Participação em Consórcio
Art. 47.
Quando permitida a participação na licitação de pessoas jurídicas
organizadas em consórcio, serão observadas as seguintes regras:
I - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança será da
empresa brasileira.
II - as empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular
de compromisso de constituição de consórcio, subscrito por todas elas,
indicando a empresa líder, que será responsável principal, perante a CDURP,
pelos atos praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade
solidária estabelecida no inciso V deste artigo. Por meio do referido
instrumento, a empresa líder terá poderes para requerer, transigir, receber e
dar quitação.
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III - apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à
habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira,
à regularidade fiscal e à regularidade trabalhista. As consorciadas poderão
somar seus quantitativos técnicos e econômico-financeiros, estes últimos na
proporção da respectiva participação no Consórcio, para o fim de atingir os
limites fixados no instrumento convocatório relativamente à qualificação técnica
e econômico-financeira. Não será admitida, contudo, a soma de índices de
liquidez e endividamento, para fins de qualificação econômico-financeira.
IV - as empresas consorciadas não poderão participar da licitação
isoladamente, nem por intermédio de mais de um consórcio.
V - as empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na da execução do
Contrato.
VI - O consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a sua
constituição e registro antes da celebração do Contrato.
§ 1º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela
CDURP.
§ 2º O instrumento convocatório poderá, no interesse da CDURP e mediante
justificativa, fixar a quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas por
consórcio.
Seção VI
Dos Recursos
Art. 48.
Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá
fase recursal única.
§ 1º Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a
habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles
praticados em decorrência do disposto nos incisos V e VI do caput do Art. 9. ,
deste Regulamento.
§ 2º Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no § 1º será aberto
após a habilitação e após o encerramento da fase prevista no inciso VI do
caput do Art. 9. , abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da
fase referida no inciso V do caput do Art. 9. Art. 9. , deste Regulamento.
§ 3º Nos casos previstos nos §§ 1º e 2º, deverá ser facultado as licitantes a
oportunidade de apresentar contrarrazões ao recurso, também no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo-
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lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
Seção VII
Da Adjudicação do Objeto e Homologação do Resultado ou
Revogação/Anulação do Procedimento
Art. 49.
A homologação do resultado implica à constituição de direito
relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor.
Art. 50.
A CDURP não celebrará contrato com preterição da ordem de
classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação.
Art. 51.
Além das hipóteses em que, realizada a negociação da proposta
mais vantajosa, não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado
para a contratação, e daquelas em que o convocado não assinar o termo de
contrato no prazo e nas condições estabelecidos, a licitação poderá ser
revogada por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente
que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação
do ato ou do procedimento viciado.
§ 1º A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 2º A nulidade da licitação induz à do contrato.
§ 3º A nulidade do contrato opera retroativamente impedindo os efeitos
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.
§ 4º A nulidade do contrato não exonera a CDURP do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada
nula e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
§ 5º Caso seja verificada, depois de iniciada a apresentação de lances ou
propostas, a intenção de se revogar ou anular a licitação, será concedido aos
licitantes, que manifestem interesse em contestar o ato e exercer o direito ao
contraditório e à ampla defesa, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
apresentação da respectiva contestação.
§ 6º - A manifestação de interesse para contestação deve ser apresentada

dentro do prazo de 1 (um) dia, contado da data de comunicação pela CDURP
sobre a revogação ou anulação da licitação, sob pena de perda deste direito.
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§ 7º - O licitante deve endereçar a contestação à autoridade superior que
revogou ou anulou a licitação, por intermédio do Pregoeiro, que apreciará sua
admissibilidade.
§ 8º Confirmada a admissibilidade da contestação, o Pregoeiro a encaminhará
para apreciação e decisão da autoridade que revogou ou anulou a licitação,
que poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la. Neste último caso, esta
autoridade submeterá a contestação à apreciação de sua autoridade superior,
devendo esta proferir a decisão final.
§ 9º O disposto no caput e nos parágrafos deste artigo aplica-se, no que
couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta.

TÍTULO III
DA CONTRATAÇÃO DIRETA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 52.
Podem ser realizadas contratações diretas que atendam aos
requisitos previstos neste Regulamento.
Art. 53.
Os processos de contratação direta, cujas as hipóteses estão
previstas nos arts. 56 e 57, serão instruídos, no que couber, com os seguintes
elementos:
I – caracterização da situação que justifique a contratação direta, com a
indicação do seu fundamento legal;
II – termo de referência contendo a descrição completa do objeto a ser
contratado;
III – justificativa do preço, contendo os seguintes documentos:
a) pesquisa de mercado que conte com ao menos 3 (três) propostas de preços
válidas;
b) consulta à Tabelas de Preços vigentes no âmbito do Município;
c) consulta às Atas de Registro de Preços vigentes no âmbito do Município; e
d) consulta ao Sistema de Preços Máximos e Mínimos, mantido pela
Controladoria Geral do Município;
e) documento que demonstre que a pretensa contratada comercializa o mesmo
objeto perante outros entes públicos ou privados, em condições econômicas
similares em sua atividade profissional, mediante a juntada de cópias de
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contrato, notas de empenho, notas fiscais ou publicações em Diário Oficial ou
por outros meios igualmente idôneos;
V- razão da escolha do fornecedor ou do executante;
VI – documentação de habilitação do fornecedor ou do executante;
VII – manifestação técnica da Gerência Jurídica, analisando e aprovando a
contratação.
§ 1º É vedada a contratação direta de fornecedor ou executante que se
enquadre em uma das situações de impedimento de participação na licitação
ou de contratação.
§ 2º Deverá ser apresentada justificativa para a não obtenção de, no mínimo,
03 (três) pesquisas referidas na alínea “a” do inciso III deste artigo.
Art. 54.
- É admitida a contratação direta de serviços jurídicos para
situações como:
a) atendimento de demandas específicas, que exijam conhecimentos
aprofundados acerca do objeto a ser contratado, opiniões legais, pareceres,
atuação em mediação, arbitragem ou processos judiciais e administrativos,
especialmente perante órgãos de controle;
b) atendimento de demandas específicas, notadamente as que podem suscitar
qualquer espécie de conflito de interesses entre a empresa e os advogados
empregados da empresa, notadamente no que diz respeito à defesa dos
interesses da empresa em Juízo Trabalhista;
c) diante da insuficiência de advogados para fazer frente à demanda da
empresa
Art. 55.
As dispensas ou as situações de inexigibilidade serão justificadas
pela área responsável pela contratação, inclusive quanto ao preço.
Parágrafo único. As situações de dispensa e inexigibilidade deverão ser
ratificadas pelo Diretor-Presidente ou a quem este delegar competência para
tanto, com exceção das hipóteses previstas nos incisos I e II do Art. 56.
CAPÍTULO II
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Art. 56.

É dispensável a realização de licitação nas seguintes hipóteses:

I – para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem
reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
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ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local, que possam
ser realizadas conjunta e concomitantemente;
II – para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e para alienações, nos casos previstos neste Regulamento, desde que
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizado de uma só vez;
III – quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a CDURP, desde
que mantidas as condições preestabelecidas;
IV – quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente
superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os
fixados pelos órgãos oficiais competentes;
V – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas
finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização
condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o
valor de mercado, segundo avaliação prévia;
VI – na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento,
em consequência de rescisão contratual, desde que atendida à ordem de
classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato
encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido;
VII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins
lucrativos;
VIII – para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou
estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal
condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
IX – na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins
lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou
fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível
com o praticado no mercado;
X – na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para
fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras
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prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica,
desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público;
XI – nas contratações com empresas públicas ou sociedades de economia
mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e
prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis
com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a
atividade da contratada prevista em seu estatuto social;
XII – na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos
sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta
seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como
ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde
pública;
XIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no
País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa
nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo DiretorPresidente da CDURP;
XIV – nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º
e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo,
observados os princípios gerais de contratação dela constantes;
XV – em situações de emergência, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da
situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos, observado o disposto no § 2º;
XVI – na transferência de bens à órgãos e entidades da administração pública,
inclusive quando efetivada mediante permuta;
XVII – na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após
avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à
escolha de outra forma de alienação;
XVIII – na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens
que produzam ou comercializem.
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§ 1º A CDURP poderá reconvocar os licitantes, na hipótese de nenhum deles
aceitar a contratação nos termos do inciso VI do caput, na ordem de
classificação, para a celebração do contrato nas condições por eles ofertadas
na licitação, inclusive quanto aos preços, desde que o valor cotado seja igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, ambos atualizados nos
termos do instrumento convocatório.
§ 2º Quanto à contratação direta com base no inciso XV do caput:
a)
Não se dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão,
tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei
no 8.429, de 2 de junho de 1992;
b)
Será prevista, no respectivo termo de contrato emergencial, cláusula
resolutiva no sentido da pronta extinção do contrato a partir da conclusão do
processo licitatório.
§ 3º O parcelamento de obras, serviços e compras não ensejará a dispensa de
licitação em razão do valor, exceto quando o somatório das parcelas não
ultrapassar o limite estabelecido nos incisos I e II.
§ 4º Não será admitido o fracionamento de despesas, de mesma natureza,
resultante de contratações diretas por dispensa de licitação em razão do valor.
CAPÍTULO III
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Art. 57.
É inexigível a realização de licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial nas seguintes hipóteses:
I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;
II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação:
a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
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§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica
ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato.
§ 2º Na hipótese do caput e em qualquer dos casos de dispensa, se
comprovado, pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento,
respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela
contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.
§ 3º Na hipótese do inciso I deste artigo, a exclusividade deve ser aferida por
meio de pesquisa de mercado, podendo-se juntar aos autos do processo
administrativo, a fim de corroborar a justificativa apresentada, dependendo do
caso, sem necessidade de serem cumulados, os seguintes documentos:
I - declarações ou documentos equivalentes emitidos preferencialmente por
entidades sindicais, associações, na hipótese de representante exclusivo, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, que indiquem que o objeto pretendido é
comercializado ou fabricado pela pretensa contratada de modo exclusivo;
II - outros contratos ou extratos de contratos firmados pela pretensa contratada,
com o mesmo objeto pretendido pela CDURP, com fundamento no inciso I do
Artigo 30 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de 2018 ou no inciso I do Artigo
25 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 ou sob qualquer outro fundamento
que lhe reconheça a exclusividade;
III - consultas direcionadas a outros agentes econômicos, dedicados ao mesmo
ramo ou que atuem na mesma área de especialização, por e-mail ou qualquer
outro meio de comunicação, desde que seja reduzida ao termo, com solicitação
de indicação de eventuais produtos que tenham as mesmas funcionalidades do
objeto pretendido pela CDURP;
IV - declarações de especialistas ou de centros de pesquisa sobre as
características exclusivas do objeto pretendido pela CDURP;
V - justificativa fundamentada pela área técnica sobre a necessidade do objeto
pretendido pela CDURP.
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TÍTULO IV
DAS REGRAS ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO
CAPÍTULO I
DAS OBRAS E SERVIÇOS
Art. 58.
Na licitação e na contratação de obras e serviços pela CDURP,
inclusive de engenharia, serão observadas as seguintes definições:
I - empreitada por preço unitário: contratação por preço certo de unidades
determinadas;
II - empreitada por preço global: contratação por preço certo e total;
III - tarefa: contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço
certo, com ou sem fornecimento de material;
IV - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade,
com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições
de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua
utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as
características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;
V - contratação semi-integrada: contratação que envolve a elaboração e o
desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de
engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo
com o estabelecido nos §§ 1º e 3º deste artigo;
VI - contratação integrada: contratação que envolve a elaboração e o
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e
serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e
as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto,
de acordo com o estabelecido nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo;
VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de
contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico,
devendo conter minimamente os seguintes elementos:
a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos
investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;
b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;
c) estética do projeto arquitetônico;
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d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;
e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;
f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção
adotada;
g) levantamento topográfico e cadastral;
h) pareceres de sondagem;
i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões
mínimos para a contratação;
VIII - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para, observado o disposto no § 3º, caracterizar a
obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação,
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes
elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da
obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e
montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos
a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo
para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o
caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
IX - projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à
execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes;
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X - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de
eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato,
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de
eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;
b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em
obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;
c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade
das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em
obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução
e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.
§ 1º As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente,
nos incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e serviços de
engenharia e observarão os seguintes requisitos:
I - o instrumento convocatório deverá conter:
a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada, com
elementos técnicos que permitam a caracterização da obra ou do serviço e a
elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem
ofertadas pelos particulares;
b) projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada
por preço global, de empreitada integral e de contratação semi-integrada, nos
termos definidos neste artigo;
c) documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento
em que haverá liberdade de as contratadas inovarem em soluções
metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação, seja
em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos
previstos nessas peças técnicas;
d) matriz de riscos;
II - o valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em
valores de mercado, em valores pagos pela administração pública em serviços

37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 111/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

e obras similares ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante
orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;
III - o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor
combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as
vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada
produto ou solução;
IV - na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde
que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de
custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de
facilidade de manutenção ou operação.
§ 2º No caso dos orçamentos das contratações integradas:
I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o
permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado
quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a
avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas
somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no
anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo
nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços;
II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor
do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso I,
entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas
estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária,
exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na
motivação dos respectivos preços ofertados.
§ 3º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de
fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto
básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na
matriz de riscos.
§ 4º No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista deverão utilizar a contratação
semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboração ou
a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo,
podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste
artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.
§ 5º Para fins do previsto na parte final do § 4º, não será admitida, por parte da
empresa pública ou da sociedade de economia mista, como justificativa para a
adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência de projeto básico.
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Art. 59.
Os contratos destinados à execução de obras e serviços de
engenharia admitirão os seguintes regimes:
I - empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens
orçamentários;
II - empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no
projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a
serem posteriormente executados na fase contratual;
III - contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de
pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta
duração;
IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o
empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de
operação imediata;
V - contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no
projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados
na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado
com diferentes metodologias ou tecnologias;
VI - contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de
natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto
licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de
domínio restrito no mercado.
§ 1º Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico,
disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para a
contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado o
regime previsto no inciso VI do caput deste artigo.
§ 2º É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de
engenharia.
Art. 60.
Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia,
poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do
contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de
sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento
convocatório e no contrato.
Parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite
orçamentário fixado pela CDURP para a respectiva contratação.
Art. 61.
Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda
de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para
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executar serviço de mesma natureza quando o objeto da contratação puder ser
executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido
controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada
um dos contratados.
CAPÍTULO II
DA AQUISIÇÃO DE BENS
Art. 62.
Na licitação para aquisição de bens, a CDURP poderá, mediante
a devida fundamentação:
I - indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses:
a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um
fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato;
c) quando for necessária, para compreensão do objeto, a identificação de
determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que
será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”;
II - exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na fase de
julgamento das propostas ou de lances, nesse último caso, restrita ao licitante
detentor da oferta mais bem classificada;
III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de
fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente
credenciada.
CAPÍTULO III
DA ALIENAÇÃO DE BENS
Art. 63.
A alienação de bens pela CDURP, respeitado o que disposto no
Estatuto Social, será precedida de:
I - avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas
nos incisos XVI a XVIII do Art. 56.
II - licitação, ressalvado o previsto no Art. 98. deste Regulamento.
§ 1º Estendem-se à atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo

patrimonial da CDURP as normas da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de 2018
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aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.
§ 2º A Diretoria Executiva ou o Conselho de Administração, ao decidir pela
alienação de ativo, pode determinar que etapas de cada projeto de alienação
de ativos sejam sigilosas, de modo a evitar prejuízos financeiros para a
empresa.
CAPITULO IV
DOS CONVÊNIOS
Art. 64.
A CDURP poderá celebrar convênios com pessoa jurídica,
observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos deste
Regulamento, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de 2018.
Art. 65.
Na celebração dos convênios, serão observados os seguintes
parâmetros:
I – a convergência de interesse entre as partes;
II – a execução em regime de mútua cooperação;
III – a análise prévia da conformidade do convênio com a política de transações
com partes relacionadas;
IV – a vedação de celebrar convênio com dirigente de partido político, titular de
mandato eletivo, empregado ou administrador da empresa estatal, ou com seus
parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, e também com pessoa
jurídica cujo proprietário ou administrador seja uma dessas pessoas;
V – a vedação de celebrar convênio com os que tenham em suas relações
anteriores com a CDURP, incorrido em pelo menos uma das seguintes
condutas:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto de convênios ou de contratos de
patrocínio;
c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
d) ocorrência de dano à CDURP;
e) prática de outros atos ilícitos na execução de convênios ou de contratos de
patrocínio.
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Art. 66.
A celebração de convênio depende de autorização da autoridade
competente e aprovação de Plano de Trabalho, com a respectiva publicação
dos atos no Diário Oficial do Município.
Art. 67.
O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I – identificação do objeto a ser executado;
II – metas a serem atingidas;
III – etapas ou fase de execução;
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão
das etapas ou fases programadas;
Art. 68.
As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade
com o plano de aplicação aprovado, exceto nas hipóteses abaixo:
I – quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela
anteriormente recebida;
II – quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos
não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas ou outras
práticas atentatórias às normas de regência praticadas na execução do
convênio ou patrocínio, ou o inadimplemento do convenente ou patrocinado
com relação a cláusulas conveniais ou contratuais;
III – quando o convenente deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas
pela CDURP.
Parágrafo único. Somente após o saneamento das impropriedades indicadas
neste artigo, incisos I a III, as parcelas, então, serão liberadas.
Art. 69.
pertinente.

A celebração de convênio observará a legislação municipal

Art. 70.

Constituem cláusulas necessárias em qualquer convênio:

I – o objeto;
II – a forma de execução e a indicação de como será acompanhada pela
CDURP;
III – os recursos financeiros das partes, se for o caso;
IV – a vigência e sua respectiva data de início;
V – os casos de rescisão e seus efeitos;
42

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 116/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

VI – as responsabilidades das partes;
VII – a designação de gestores das partes para a execução do objeto;
VIII – as hipóteses de alteração do ajuste;
IX – a obrigatoriedade e prazos para prestação de contas;
X – a destinação a ser dada aos bens adquiridos com a execução de seus
objetivos;
XI – o foro competente para dirimir os conflitos, que deverá ser o do Rio de
Janeiro.
Art. 71.
A contrapartida do convenente, quando exigida, poderá ser
atendida por meio de recursos financeiros, de bens, serviços ou transferência
de tecnologia, desde que economicamente mensuráveis.
§ 1° Quando financeira, a contrapartida do convenente deverá ser depositada
na conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso.
§ 2° Quando atendida por meio de bens, serviços ou transferência de
tecnologia constará do convênio cláusula que indique a forma de sua
mensuração.
Art. 72.
No ato de celebração do convênio com repasse de recurso
financeiro, a CDURP deverá garantir a existência de recursos aptos a fazer
frente ao mesmo, durante sua vigência.
Art. 73.
Os recursos de convênio já transferidos, enquanto não utilizados
pelo convenente, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança de instituição financeira pública ou fundo de aplicação financeira de
curto prazo se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês.
Parágrafo único. As receitas financeiras auferidas na forma do caput serão
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade.
Art. 74.
A prestação de contas de convênios observará regras específicas
de acordo com o montante de recursos e contrapartidas envolvidas, nos termos
das disposições e procedimentos estabelecidos no respectivo instrumento.
§ 1° A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da
primeira parcela dos recursos financeiros.
§ 2° O prazo para análise da prestação de contas e a manifestação conclusiva
pela CDURP será de 01 (um) mês, prorrogável no máximo por igual período,
desde que devidamente justificado.
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§ 3º Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação
de contas e comprovação de resultados, a CDURP poderá, a seu critério,
conceder prazo de até 30 (trinta) dias para o saneamento da irregularidade ou
cumprimento de obrigação.
§ 4° A análise da prestação de contas pela CDURP poderá resultar em:
I - aprovação;
II - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta
de natureza formal de que não resulte dano à CDURP;
III - desaprovação com a determinação da imediata instauração das medidas
cabíveis.
Art. 75.
O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando as
partes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do
tempo em que participaram voluntariamente do ajuste.
Parágrafo único. Quando da extinção do convênio, os saldos financeiros
remanescentes não utilizados, inclusive os provenientes das receitas obtidas
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à CDURP, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração
de medidas cabíveis.
CAPITULO V
TERMOS DE COOPERAÇÃO
Art. 76.
Quando ocorrerem interesses mútuos e precípuos entre a CDURP
e outras entidades, visando à execução do objeto realização de estudos
técnicos, projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, pode ser celebrado
termo de cooperação.
Art. 77.
Aos Termos de Cooperação aplicam-se as regras procedimentais
atinentes aos Convênios.
CAPITULO VI
DOS CONTRATOS DE PATROCÍNIO
Art. 78.
A CDURP poderá celebrar contratos de patrocínio visando ao
fortalecimento de suas marcas, produtos e serviços, por meio da associação a
projeto de iniciativa de terceiro, para promoção de atividades culturais, sociais,
esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, objetivando obter ganho à
imagem institucional, ao relacionamento com seu público e sua reputação.
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Art. 79.
Os contratos de patrocínio deverão possuir verbas definidas na
dotação orçamentária da CDURP.
Art. 80.

Deve constar, obrigatoriamente, dos contratos de patrocínio:

I – cláusula de contrapartidas;
II – cláusula com disposição de que todo e qualquer material confeccionado
com as marcas da CDURP só poderá ser utilizado e veiculado após aprovação
desta;
III – cláusula que legitime a CDURP a ressarcir-se dos valores pagos, no
mesmo percentual de descumprimento das contrapartidas.
Art. 81.
Nas contratações de patrocínio, a CDURP deve diligenciar quanto
à pertinência do objeto a ser contratado em relação ao contrato ou estatuto
social da contratada.
Art. 82.
A CDURP exigirá do patrocinado a comprovação da realização da
iniciativa patrocinada e das contrapartidas previstas no contrato.
TÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES DAS LICITAÇÕES
Art. 83.
São procedimentos auxiliares das licitações regidas pela Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº
44.698, de 29 de junho de 2018 e disciplinadas neste Regulamento:
I – pré-qualificação permanente;
II – cadastramento;
III – sistema de registro de preços;
IV – catálogo eletrônico de padronização
CAPÍTULO I
DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO PERMANENTE
Art. 84.
Considera-se pré-qualificação
anterior à licitação destinado a identificar:

permanente

o

procedimento

I – fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o
fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e
condições previamente estabelecidos;
II – bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da CDURP

45

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 119/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

§ 1º O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente
aberto à inscrição de qualquer interessado.
§ 2º A CDURP poderá restringir a participação em suas licitações a
fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas no
Termo de Referência e refletidas no instrumento convocatório.
§ 3º A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos,
segundo as especialidades dos fornecedores.
§ 4º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os
requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada,
em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.
§ 5º A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser
atualizada a qualquer tempo.
§ 6º Na pré-qualificação aberta de produtos poderá ser exigida a comprovação
de qualidade.
§ 7º É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem préqualificados.
§ 8º A pré-qualificação realizada pela CDURP somente terá eficácia no seu
âmbito.
§ 9º Nas licitações que envolvam elevada complexidade, investimentos
substanciais, serviços especializados, inovação tecnológica e/ou outras
circunstâncias em que o alto custo envolvido na elaboração de
ofertas/propostas detalhadas poderia desestimular a concorrência, bem como
nos casos dos regimes de empreitada integral ou contratação integrada, o uso
do procedimento de pré-qualificação será preferencial.
Art. 85.
Sempre que a CDURP entender conveniente iniciar procedimento
de pré-qualificação de fornecedores ou bens, deverá convocar os interessados
para que demonstrem o cumprimento das exigências de qualificação técnica ou
de aceitação de bens, conforme o caso.
§ 1º A convocação de que trata o caput será realizada mediante:
I - publicação de extrato do instrumento convocatório no Diário Oficial do
Município, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal
diário de grande circulação; e
II - divulgação na página da CDURP na internet.
§ 2º A convocação explicitará as exigências de qualificação técnica ou de
aceitação de bens, conforme o caso.
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Art. 86.

O instrumento convocatório deverá conter:

I - o objeto da futura licitação e do contrato dela decorrente;
II - os requisitos mínimos exigidos para aprovação/classificação, com critérios
objetivos e mensuráveis, como elegibilidade, capacidade técnica, experiência,
estrutura, disponibilidade de recursos, entre outros, que os qualifiquem
adequadamente e suficientemente a apresentar propostas/ofertas para a
execução do objeto;
III - os impedimentos e vedações à participação no procedimento de préqualificação, especialmente aqueles dispostos no Art. 38 da Lei Federal nº Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, sem prejuízo de outros previstos em
legislação e regulamentação específicas;
IV - os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos,
impugnações e recursos;
V - o rol e o formato de documentos, amostras e protótipos, conforme o caso,
para a comprovação da qualificação, bem como os critérios objetivos de
avaliação;
Art. 87.
A exigência, quando for o caso, nos termos do Art. 47 Lei Federal
nº Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016:
I - de marca ou modelo nas seguintes hipóteses:
II - de amostra;
III - de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação.
Art. 88.
Caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado a partir
da data da intimação do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de
interessados, observado o disposto no Art. 48. deste Regulamento, no que
couber.
Art. 89.
Para a seleção de serviços de consultoria deverão ser
combinados, obrigatoriamente, critérios para avaliação de qualificação técnica
e experiência de atuação na área em que se objetiva a contratação.
Art. 90.
Será fornecido certificado aos pré-qualificados, contendo número
de referência do procedimento de pré-qualificação, objeto, data de emissão e
validade, renovável sempre que as documentações forem reapresentadas na
íntegra.
§ 1º A mera atualização de dados cadastrais não ampliará a validade do
certificado.
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§ 2º O edital de licitação que se refira ao mesmo objeto de procedimento de
pré-qualificação anterior deverá prever a substituição das provas de
qualificação, totalmente ou parcialmente, conforme o caso, pela certidão a que
alude o caput, sem prejuízo da avaliação de requisitos adicionais julgados
necessários pela CDURP, assegurada a igualdade de condições entre os
concorrentes.
Art. 91.

A licitação poderá ser restrita aos pré-qualificados, desde que:

I - A convocação para a pré-qualificação discrimine que as futuras licitações
serão restritas aos pré-qualificados, justificadamente;
II - A pré-qualificação seja total, contendo todos os requisitos de habilitação
técnica necessários à contratação;
III - A lista de pré-qualificados seja composta de, no mínimo, 3 (três)
concorrentes.
§ 1º. A CDURP poderá concordar com um número menor de concorrentes
estabelecidos no inciso III, se houverem sido identificados poucos préqualificados ou o tamanho do contrato ou a natureza do objeto não justificarem
uma concorrência maior.
§ 2º. A licitação restrita a que se refere o caput poderá utilizar o procedimento
de pré-qualificação para seleção inicial de agentes econômicos, com vistas à
formação de lista curta apenas com aqueles mais qualificados, observados os
incisos I a III do caput, desde que seja previsto no instrumento convocatório da
pré-qualificação:
a) Os critérios objetivos de pontuação e desempate da classificação de
qualidade do bem a ser fornecido, do serviço a ser prestado ou da obra a ser
executada;
b) O número de agentes econômicos melhores classificados que farão parte da
seleção inicial;
§ 3º. Em qualquer hipótese de licitação restrita, quando da abertura do
procedimento licitatório, a CDURP enviará convite aos agentes econômicos
aprovados/classificados na pré-qualificação, onde deverá constar o nome de
todos os candidatos qualificados.
§ 4º. A licitação restrita a agentes econômicos pré-qualificados para a
contratação de bens e serviços comuns só poderá ser feita mediante
justificativa.
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Art. 92.
Caso seja necessária a avaliação presencial da capacidade do
agente econômico em fornecer o bem, prestar o serviço ou executar obra, o
procedimento de pré-qualificação poderá prever a realização de visita técnica
e/ou a exigência de amostra/protótipo.
§ 1º. Na hipótese de exigência prevista no caput, o resultado da préqualificação estará condicionado à análise, pela CDURP e à sua aprovação.
§ 2º. A amostra poderá ser substituída por documentação que ateste a
qualidade do produto, a critério da CDURP, na forma do instrumento
convocatório.
Art. 93.
A CDURP manterá em seu sítio eletrônico a lista de produtos e
agentes econômicos pré-qualificados e/ou bens que sejam aprovados em
processo de pré-qualificação permanente.
CAPÍTULO II
DO REGISTRO CADASTRAL
Art. 94.
A CDURP poderá adotar registros cadastrais para habilitação de
potenciais licitantes.
§ 1º O cadastramento se destina a alimentar banco de dados de registro
cadastral e a comprovar, preliminarmente, os requisitos de habilitação
usualmente exigidos dos agentes econômicos.
I - Habilitação jurídica:
a) Documento constitutivo;
b) Documento comprobatório dos poderes do representante;
c) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
II - Regularidade fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do agente econômico;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal;

49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 123/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
do agente econômico;
III - Regularidade trabalhista:
a) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
CRF-FGTS;
b) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT ou Certidão positiva de
débitos trabalhistas com efeito negativo.
§ 2º Os registros cadastrais serão válidos por 1 (um) ano, no máximo, podendo
ser atualizados a qualquer tempo e ficarão permanentemente abertos para a
inscrição de interessados. .
§ 3º Os registros cadastrais serão amplamente divulgados na página oficial da
na internet.
§ 4º Quando da implementação dos referidos registros cadastrais, a divulgará
os requisitos a serem observados pelos interessados.
§ 5º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será
anotada no respectivo registro cadastral.
§ 6º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro
do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para
habilitação ou para admissão cadastral.
§ 7º Na hipótese de serem evidenciadas inconsistências na documentação
remetida para homologação, o registro cadastral do fornecedor será suspenso
pela, até que as mesmas sejam sanadas.
§ 8º É facultado à utilizar-se de registros cadastrais emitidos por órgãos ou
entidades municipais.
CAPITULO III
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Art. 95.
O Sistema de Registro de Preços especificamente destinado às
licitações de que trata a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e o
Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de 2016, e suas alterações
posteriores, e, no que couber, pelo disposto neste Regulamento.
§ 1º Sistema de registro de preços é o conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para
contratações futuras, e poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
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I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa;
III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços
para atendimento a mais de uma unidade administrativa da CDURP, ou a mais
de uma entidade municipal, ou a programas de governo;
IV - Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.
§ 2º O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
I – efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;
II – seleção de acordo com os procedimentos previstos no instrumento
convocatório;
III – desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódica
dos preços registrados;
IV – definição da validade do registro;
V – inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas
propostas originais.
§ 3º A existência de preços registrados não obriga a administração pública a
firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de
licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em
igualdade de condições.
§ 4º A CDURP poderá aderir ao sistema mencionado no caput, ainda que não
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantajosidade financeira
para ambos.
§ 5º Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório o
gestor da ata deverá gerenciá-la de forma que a soma dos quantitativos
contratados em todos os contratos derivados da ata não supere o quantitativo
máximo previsto no edital.
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Art. 96.
As Atas de Registro de Preços vigorarão pelo prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do Município do Rio
de Janeiro – D.O. RIO.

CAPÍTULO IV
DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO
Art. 97.
O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e
obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado,
destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela CDURP.
Parágrafo único. O catálogo referido no caput deverá ser utilizado em licitações
cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto e conterá:
I – a especificação de bens, serviços ou obras;
II – descrição de requisitos de habilitação de licitantes, conforme o objeto da
licitação;
III – documentos considerados necessários ao procedimento de licitação que
possam ser padronizados.

TITULO VI
CONTRATAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS E OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 98.
Não se aplicam os dispositivos referentes às contratações e aos
procedimentos de licitação nas seguintes hipóteses:
I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, de produtos,
serviços ou obras especificamente relacionados com o objeto social da
CDURP;
II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas
características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e
específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.
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§ 1º A comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pela CDURP,
de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus
respectivos objetos sociais e as contratações que envolvem oportunidades de
negócio são regidas pelo Direito Privado e por condições dinâmicas de
mercado.
§ 2º O exercício de atividade finalística caracteriza-se pela comercialização de
produtos, prestação de serviços ou execução de atividades, de forma direta,
especificamente relacionados com o objeto social da CDURP, previsto em seu
Estatuto Social.
§ 3º Considera-se oportunidade de negócio a formação e a extinção de
parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e
a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas,
societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de
capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.
§ 4º As oportunidades de negócio consistem na implementação de ações de
diferencial competitivo com vistas ao estabelecimento de parcerias com
terceiros e outras formas associativas, com os seguintes objetivos, dentre
outros:
I – agregação de valor à sua marca;
II – retorno econômico-financeiro;
III – acesso a soluções melhores e inovadoras;
IV – ganho operacional e de eficiência;
V – promoção de empreendedorismo visando à adoção de novos modelos e
(ou) procedimentos de mercado;
VI – melhoria de desempenho na execução de suas atividades finalísticas.
Art. 99.
As contratações feitas com base no Art. 98. deverão observar as
seguintes diretrizes:
I – observância dos deveres e responsabilidades previstos na Seção IV do
Capítulo XII da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II - instrução do processo decisório com justificativas técnicas de todas as
áreas relevantes para o negócio;
III – nas contratações que envolvam oportunidades de negócio, processo de
chamamento público para a escolha do(s) parceiro(s)deverá ser devidamente
motivada na forma do inciso II do Art. 98. , com elaboração de aviso ou edital
que contenha critérios de seleção que podem considerar, dentre outros
aspectos, proposta econômico-financeira, plano de investimentos, custos de
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investimento e operação, plano de comercialização ou de posicionamento no
mercado, metas, metodologia, qualificação técnica e econômico-financeira dos
proponentes, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento regional, salvo
justificada hipótese de inviabilidade de competição, quando o chamamento
poderá ser dispensado;
IV – análise e parecer jurídico acerca da contratação;
V - assinatura dos contratos ou instrumentos equivalentes pela autoridade
competente, com a publicação do seu extrato na página da CDURP na internet
e no Diário Oficial do Município.
Art. 100.
Na definição das oportunidades de negócio e na escolha dos
parceiros, nas mais variadas formas associativas, societárias ou contratuais,
devem ser observadas, cumulativamente:
I – a caracterização do negócio jurídico pretendido como oportunidade de
negócio;
II – as características específicas e diferenciadas que definem a escolha do
parceiro pela sua singularidade ou a apresentação das condições que
demonstrem a inequívoca vantajosidade da escolha do parceiro em detrimento
de outros possíveis;
III – a justificativa da inviabilidade de procedimento competitivo, servindo a
esse propósito, por exemplo:
a) a ausência de mais de um parceiro capaz de atender ao negócio pretendido;
b) a impossibilidade de estabelecer métodos de comparação que indiquem o
agente econômico e a estruturação jurídica mais adequados para o sucesso do
empreendimento, sem prejuízo de que a Companhia venha a negociar os
termos dessa associação no curso do procedimento;
c) a inviabilização da própria formalização do negócio mediante a realização de
um procedimento competitivo.
IV – a apresentação de elementos que caracterizem uma efetiva parceria ou
vantagem comercial do modelo associativo proposto, como a ausência de
interesses conflitantes, a comunhão de filosofias empresariais, a
complementariedade das necessidades de ambas as partes ou a pertinência e
a compatibilidade de projetos de longo prazo.
Parágrafo único. Na ausência de justificativa da inviabilidade de procedimento
competitivo, deverá ser observado o disposto no Art. 102.
Art. 101.
Poderão ser adotadas uma ou mais modalidades de diálogo com
agentes econômicos, descritas no Art. 102. para colher informações do
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mercado sobre a oportunidade de negócio e (ou) para justificar a escolha do
parceiro.

CAPÍTULO II
DIÁLOGO COM AGENTES ECONÔMICOS
Seção I
Modalidades de diálogo
Art. 102.

É facultado à CDURP realizar os seguintes procedimentos:

I – procedimento de manifestação de interesse privado (PMIP);
II – chamada pública;
III – credenciamento;
IV – diálogo competitivo;
V – solicitação de proposta;
VI – solicitação de cotação;
VII – solicitação de informação;
VIII – consulta pública;
IX – audiência pública.
Art. 103.
Os procedimentos elencados no caput serão especialmente
destinados aos seguintes objetivos:
I – previamente às licitações, para subsidiar ou consolidar estudos e (ou)
documentos;
II – previamente às contratações diretas, para instruir o processo acerca das
características e especificidades que impendem à escolha daquele agente
econômico; ou
III – nos casos não sujeitos às regras de licitação da Lei nº 13.303, de 30 de
junho de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de
junho de 2018 em que a CDURP opte por elaborar procedimento de escolha
objetiva ou subjetiva.
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Seção II
Procedimento de Manifestação de Interesse Privado – PMIP

Art. 104.
A CDURP poderá adotar procedimento de Manifestação de
Interesse Privado - PMIP para o recebimento de propostas e projetos de
empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente
identificadas.
§ 1º Destina-se à apresentação de projetos levantamentos, investigações ou
estudos por pessoa física ou jurídica de direito privado, espontaneamente ou a
pedido da CDURP.
§ 2º O procedimento de manifestação de interesse privado - PMIP poderá ser
aplicado à atualização, complementação ou revisão de projetos,
levantamentos, investigações e estudos já elaborados.
§ 3º Os projetos, levantamentos, investigações e estudos vinculados à
contratação e de utilidade para licitação, realizados pela CDURP ou com sua
autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da
licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no
edital.
§ 4º A CDURP poderá limitar ou impedir a participação na licitação do autor
dos projetos, levantamentos, investigações e estudos referidos no caput.
§ 5º A realização de projetos, levantamentos investigações e estudos pelo
agente privado, em decorrência do procedimento de manifestação de interesse
privado - PMIP mencionado no caput:
I – não atribui ao realizador direito de preferência na licitação;
II – não obriga a CDURP a realizar a licitação;
III – não implica, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em
sua elaboração;
IV – somente será remunerada na hipótese de sua execução, nos termos e
condições previstos no instrumento convocatório do procedimento de
manifestação de interesse privado - PMIP.
Art. 105.
Ao procedimento de manifestação de interesse privado - PMIP
será dada publicidade, por meio de edital de convocação, que deve conter, no
mínimo:
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I – escopo, diretrizes e premissas dos projetos, levantamentos, investigações
ou estudos;
II – critérios para qualificação, análise e autorização para elaboração e
apresentação dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos;
III – prazo máximo e forma para apresentação de projetos, levantamentos,
investigações e estudos, contado da data de publicação da autorização e
compatível com a abrangência dos estudos e o nível de complexidade das
atividades a serem desenvolvidas;
IV – hipótese, critérios e valor nominal máximo para eventual ressarcimento;
V – informações públicas disponíveis para a realização de projetos,
levantamentos, investigações ou estudos, inclusive com estimativa da
capacidade e cronograma de investimento por parte da empresa;
VI – expressa previsão quanto à cessão dos direitos de propriedade intelectual
e autorais relativos ao projeto aprovado, pelo autor e pelo financiador, para a
CDURP, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores
e da responsabilidade técnica a eles atribuída.
VII – os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos,
impugnações e recursos.
§ 1º A minuta do edital deve ser objeto de parecer jurídico, submetido,
aprovado e firmado pela autoridade competente.
§ 2º O edital deve ser publicado no sítio eletrônico da empresa, facultado em
outros veículos de comunicação;
§ 3º O resultado da seleção do agente privado autorizado a elaborar e
apresentar os projetos, levantamentos ou estudos deve ser publicado no sítio
eletrônico da empresa;
§ 4º A definição de escopo poderá se restringir à indicação do problema a ser
resolvido, deixando ao interessado a possibilidade de sugerir diferentes meios
para sua solução.
§ 5º O edital poderá estabelecer prazos intermediários para apresentação de
informações e relatórios de andamento no desenvolvimento de projetos,
levantamentos, investigações ou estudos.
§ 6º O edital poderá solicitar exclusivamente a apresentação de estudos
preliminares sobre a viabilidade do projeto, ficando a solicitação dos demais
projetos, estudos, investigações e levantamentos condicionada às conclusões
obtidas a partir dos estudos preliminares apresentados.
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§ 7º A avaliação e a seleção de projetos, levantamentos, investigações e
estudos apresentados serão efetuadas por comissão designada pela CDURP .
§ 8º A CDURP não está obrigada a utilizar, licitar ou contratar objeto decorrente
de projeto oriundo de Manifestação de Interesse Privado.
Art. 106.
A CDURP pode solicitar correções e alterações dos projetos,
levantamentos ou estudos sempre que tais correções e alterações forem
necessárias para alcançar os objetivos empresariais que ensejaram a abertura
do PMIP, respeitadas as condições e regras previstas no edital.
§ 1º Será considerado encerrado o PMIP somente após a aprovação pela
CDURP dos documentos que constituem os projetos, levantamentos,
investigações e estudos apresentados pelo agente privado autorizado.
§ 2º Poderá ser previsto no edital o ressarcimento parcial, de acordo com as
entregas finais aprovadas, desde que seja atribuído valor individualizado para
cada produto a ser entregue.
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a CDURP poderá encerrar o PMIP com
a aprovação parcial dos projetos, levantamentos, investigações e estudos
apresentados pelo agente privado autorizado.
Seção III
Chamada Pública
Art. 107.
O procedimento de chamada pública poderá ser utilizado para
proceder à escolha impessoal de agentes econômicos para firmar contratos,
quando não houver a obrigatoriedade legal de adoção dos procedimentos
licitatórios contidos na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de 2018, mas houver
viabilidade de procedimento competitivo com critérios objetivos.
Seção IV
Credenciamento
Art. 108.
O procedimento de credenciamento está fundamentado no caput
do Art. 30 da Lei nº Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (inviabilidade de
procedimento competitivo), e poderá ser usado especialmente nas seguintes
hipóteses de contratação:
I – paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a CDURP
a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
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II – com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado
está a cargo do beneficiário direto da prestação;
III – em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da
prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por
meio do procedimento de licitação.
§ 1º Na hipótese do inciso I do caput, o valor da contratação deverá ser
previamente fixado e, quando o objeto não permitir a contratação simultânea de
todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição
da demanda.
§ 2º Na hipótese do inciso II do caput, caberá ao beneficiário direto da
prestação a escolha do credenciado que melhor lhe atender, de acordo com
seus próprios critérios.
§ 3º Na hipótese do inciso III do caput, no momento da efetiva contratação, a
CDURP deverá registrar as cotações vigentes e contratar o credenciado com o
menor preço.
Art. 109.
Sempre que CDURP iniciar procedimento de credenciamento,
deverá realizar convocação de agentes econômicos, que ficará
permanentemente disponível em sítio eletrônico oficial, de modo a permitir o
cadastramento de novos interessados a qualquer tempo.
§ 3º A convocação a que alude o caput deverá ser dada publicidade, mediante:
I – publicação de extrato do instrumento convocatório no Diário Oficial do
Município, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal
diário de grande circulação; e
II – divulgação da íntegra do instrumento convocatório em sítio eletrônico da
CDURP.
Art. 110.

O instrumento convocatório definirá:

I – o objeto da contratação;
II – o prazo de validade do credenciamento, que não poderá exceder 1 (um)
ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo;
III – os requisitos mínimos de habilitação;
IV – os requisitos mínimos de qualificação técnica e (ou) capacidade
econômico-financeira, conforme o caso;
V – os impedimentos e vedações à participação no procedimento de
credenciamento, especialmente aqueles dispostos no Art. 38 da Lei nº Lei nº
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13.303, de 30 de junho de 2016, sem prejuízo de outros previstos em
legislação e regulamentação específicas;
VI – os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos,
impugnações e recursos;
VII – o rol e o formato de documentos, amostras e protótipos, conforme o caso,
para a comprovação da qualificação, bem como os critérios objetivos de
avaliação;
VIII – a exigência, quando for o caso, nos termos do Art. 47 da Lei nº Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016:
a) de marca ou modelo;
b) de amostra;
c) de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação.
Art. 111.
Deverá constar como anexo do instrumento convocatório a
documentação técnica pertinente à instrução do procedimento de
credenciamento, para que os agentes econômicos obtenham os elementos
suficientes à apresentação dos documentos, amostras e/ou protótipos exigidos.
Art. 112.
A CDURP poderá promover alterações e ajustes no instrumento
convocatório, motivadamente, que serão objeto de divulgação nos mesmos
termos do procedimento original.
Art. 113.
É requisito de validade do credenciamento a garantia de
igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a
CDURP.
Seção V
Diálogo Competitivo
Art. 114.
O diálogo competitivo é um processo de seleção interativo que se
compõe de múltiplas etapas e permite uma interação dinâmica com os
proponentes.
Art. 115.
O diálogo competitivo é restrito a contratações complexas ou
inovadoras, sendo mais apropriado para os seguintes casos:
I – na contratação de objeto que envolva, pelo menos, uma das seguintes
condições:
a) Inovação tecnológica ou técnica;
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b) Possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou
c) Possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.
II – quando, em razão da natureza e complexidade da contratação, a CDURP
não puder, de maneira objetiva, definir adequadamente as alternativas que
possam vir a satisfazer suas necessidades, especialmente em relação:
a) À solução técnica mais adequada;
b) Aos requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; ou
c) À estrutura jurídica e (ou) financeira do contrato.
III – quando houver multiplicidade de soluções técnicas e (ou) comerciais que
possam satisfazer os objetivos da contratação e a apresentação de propostas
exija discussão e desenvolvimento entre as partes; e
IV – quando as regras de licitação não permitirem a apreciação adequada das
variações entre propostas, inviabilizando o procedimento licitatório.
Art. 116.
Fará parte do diálogo competitivo a realização de reuniões
bilaterais confidenciais com cada proponente, podendo restringir as soluções
ou as propostas a serem discutidas a cada rodada de reuniões, eliminando
aquelas que não atenderem às necessidades e exigências da companhia.
Art. 117.
A CDURP não poderá revelar a outros proponentes as soluções
propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um proponente sem o
seu consentimento.
Art. 118.
É vedada a divulgação de informações de modo discriminatório
que possa implicar vantagem para algum proponente.
Art. 119.
O diálogo competitivo será prioritariamenteaos agentes
econômicos pré-qualificados pelo procedimento específico de que trata este
Regulamento.
Art. 120.
Após aberta a pré-qualificação, a CDURP poderá divulgar
instrumento convocatório para o diálogo competitivo, visando à solicitação das
propostas iniciais dos agentes econômicos pré-qualificados.
§ 1º O instrumento convocatório deverá prever:
I – as necessidades e exigências já identificadas pela CDURP;
II – a relação de documentos de deverão acompanhar a proposta inicial,
quando aplicável, podendo ser indicados modelos que farão parte dos anexos
do instrumento convocatório;
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III – a exigência de assinatura de acordo de confidencialidade entre a CDURP
e o proponente previamente à entrega da proposta inicial.
IV – a previsão do número de rodadas de reuniões bilaterais;
V – a previsão do prazo para encerramento do diálogo.
Art. 121.
O diálogo poderá ser mantido até que a CDURP considere
esgotadas as discussões.
§ 1º Enquanto o diálogo se mantiver aberto, a CDURP poderá solicitar
esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não
impliquem discriminação ou vantagem que distorça a isonomia entre os
proponentes.
§ 2º Ao declarar que o diálogo foi concluído, a CDURP poderá:
I – ao identificar elementos que possibilitem a padronização de critérios
objetivos que permitam a concorrência entre as proponentes do diálogo, iniciar
procedimento licitatório ou outro procedimento objetivo de escolha, conforme o
caso, restrito aos agentes econômicos pré-qualificados;
II – estando caracterizada a inviabilidade de competição, proceder à
contratação direta de agente econômico que seja identificado, entre todos os
proponentes, como o único capaz de atender às necessidades e exigências da
companhia.
III – na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, será solicitado ao único
proponente identificado como capaz de atender às necessidades da CDURP
que apresente uma proposta final que contemple todos os esclarecimentos,
ajustes e exigências tratados durante o diálogo, bem como deverão ser
respeitadas as normas para contratação direta dispostas neste Regulamento.
Art. 122.
Será admitido o convite ou a contratação de profissionais
especializados, conforme o objeto do diálogo, para assessoramento técnico da
Comissão.
§ 1º Os profissionais contratados assinarão termo de confidencialidade e de
compromisso de abster-se de atividades que possam configurar conflito de
interesses.
Art. 123.
A transparência e a responsabilidade na prestação de contas
serão asseguradas por um Auditor de Integridade que deverá ser designado no
início do diálogo e auditará o processo até seu encerramento.
§ 1º O Auditor de Integridade poderá ser:
I – o Auditor Interno da CDURP, indicado pela Controladoria Geral do
Município, conforme estabelecido no Estatuto Social da companhia;
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II – um membro do Conselho Fiscal da companhia;
III – um membro de órgão de controle do Município, interno ou externo,
designado a convite da CDURP;
Art. 124.
O procedimento de Diálogo Competitivo não gera direito a
contratação futura de quaisquer dos proponentes.
Seção VI
Solicitações de Proposta, de Cotação e de Informação
Art. 125.
As Solicitações de Proposta, de Cotação e de Informação fazem
parte da etapa interna de planejamento de contratação futura e servem para
estruturar a tomada de decisão.
§ 1º. Deverão ser enviados convites para agentes econômicos identificados no
mercado como potencialmente capazes de atender às necessidades da
companhia.
§ 2º. A resposta à solicitação deverá estar acompanhada das informações
comerciais e organizacionais do agente econômico interessado.
§ 3º. As informações prestadas pelos agentes econômicos que atenderem à
solicitação deverão ser tratadas como confidenciais.
§ 4º. O recebimento de propostas, cotações ou informações dos agentes
econômicos não gera direito a contratação futura.
Art. 126.
A Solicitação de Proposta permite identificar a proposta ou
solução mais adequada às necessidades e exigências da CDURP.
§ 1º. A Solicitação de Proposta conterá documento formal e escrito com
informações suficientes para permitir a apresentação de propostas pelos
potenciais interessados.
Art. 127.
A Solicitação de Cotação permite realizar pesquisa de preços,
especialmente para subsidiar processos licitatórios ou de dispensa.
§ 2º. A Solicitação de Cotação deverá ser acompanhada de documento com
especificações técnicas do bem ou serviço a ser adquirido, com detalhamento
de cada item, bem como a esquematização de como devem ser informados os
preços, quantidades, impostos, entre outras informações relevantes, de
maneira que todas as propostas possam ser equalizadas.
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Art. 128.
A Solicitação de Informação tem por objetivo realizar consulta
prévia ao mercado para reunir informações de que a companhia não dispõe e
que auxiliem na tomada de decisão no processo de contratação.
§ 3º. A Solicitação de Informação conterá perguntas aos agentes econômicos
com potencial interesse, relativamente ao objeto de investigação.
Seção VI
Audiência e Consulta Públicas
Art. 129.
A audiência e a consulta pública são abertas a qualquer
interessado, destinadas à apreciação pública de minuta de edital de licitação e
seus documentos anexos.
Art. 130.
A audiência e a consulta pública devem ser realizadas em
situações de elevada complexidade e de investimentos substanciais, conforme
avaliação prévia da Diretoria Executiva, e devem ocorrer antes da publicação
definitiva do edital e seus documentos anexos.
Art. 131.
Deverá ser publicada no sítio eletrônico da empresa o edital e
seus anexos e em jornal de grande circulação o extrato do edital, contendo o
seguinte:
I – data para a sessão de audiência pública, não inferior a 15 (quinze) dias
corridos a contar da publicação do edital de convocação da audiência pública;
II – procedimentos para a realização das discussões em audiência pública,
inclusive com a designação de presidência da mesa da audiência pública,
definição prévia de apresentações, tempo e ordem para as intervenções dos
participantes;
III – contribuições esperadas com a realização da audiência pública,
esclarecendo-se que a finalidade é receber sugestões e questionamentos
sobre futuro processo de licitação, sem a necessidade dos empregados da
empresa, especialmente os designados para a mesa da audiência pública,
responderem às questões apresentadas.
Art. 132.
Deverá ser publicado no sítio eletrônico da empresa e em jornal
de grande circulação edital de convocação para a consulta pública, com
indicação eletrônica do edital e seus documentos anexos, contendo o seguinte:
I – data e meio eletrônico para a apresentação de sugestões e
questionamentos escritos sobre edital e seus documentos anexos não inferior a
15 (quinze) dias corridos a contar da publicação do edital de convocação da
consulta pública;
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II – contribuições esperadas com a realização da consulta pública,
esclarecendo-se que a finalidade é receber sugestões e questionamentos
sobre futuro processo de licitação, sendo necessário que todas as consultas
encaminhadas sejam respondidas por escrito e de modo motivado antes da
publicação definitiva do edital e seus documentos anexos.
Art. 133.
A audiência e a consulta pública podem ser realizadas
concomitantemente.
TÍTULO VII
DOS CONTRATOS
CAPÍTULO I
DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 134.
Os contratos de que trata este Regulamento e que integram as
minutas contidas no Anexo II deste Regulamento, regem-se pelas suas
cláusulas, pelo disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de 2018 e
pelos preceitos de direito privado.
§ 1º Os contratos deverão observar as minutas padrão da Procuradoria Geral
do Município, podendo ser adequadas, no que couber, sempre em
conformidade com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de junho de 2018.
Art. 135.
São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por este
Regulamento:
I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
IV – os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega,
de observação, quando for o caso, e de recebimento;
V – as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto
contratual, quando exigidas;
VI – os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações
e as respectivas penalidades e valores das multas;
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VII – os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de
seus termos;
VIII – a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao
termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do
licitante vencedor;
IX – a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de
habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;
X – matriz de riscos;
Parágrafo único. Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços
de engenharia em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o
contratado deverá reelaborar e apresentar à CDURP, por meio eletrônico, as
planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, para
fins do disposto no inciso III do caput deste artigo.
Art. 136.
Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de
obras, serviços e compras.
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:
I – caução em dinheiro;
II – seguro-garantia;
III – fiança bancária.
§ 2º A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele
estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º deste artigo.
§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo
complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia
previsto no § 2º poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do
contrato.
§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a
execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do
inciso I do § 1º deste artigo.
§ 5° No caso de seguro-garantia, o instrumento deverá contemplar a
possibilidade de sua renovação no período compreendido entre a data de
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assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execução e incluir a
cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas
Art. 137.
A duração dos contratos regidos por este Regulamento não
excederá a 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua celebração,
exceto:
I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da
CDURP;
II - para a realização de obras e prestação de serviços de engenharia;
III - para a prestação de serviços de caráter continuado, prorrogáveis por até 5
(cinco) anos;
IV - para a locação de veículos, com ou sem motorista, com ou sem
combustível, para o transporte de representação, equipes de trabalho, material
de consumo e expediente, prorrogáveis por até 5 (cinco) anos.
V - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 24 (vinte e quatro)
meses seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize
ou onere excessivamente a realização do negócio.
§ 1º É vedado o contrato por prazo indeterminado.
§ 2º As prorrogações do prazo de execução ou do prazo de vigência devem
ocorrer por decisão da autoridade competente e devem ser formalizadas por
termo aditivo.
Art. 138.
Os contratos regidos por este Regulamento somente poderão ser
alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em
violação da obrigação de licitar.
Art. 139.
A formalização do termo de contrato é obrigatória, salvo para
contratos cujos valores não ultrapassarem o limite previsto no inciso II do Art.
56.
deste Regulamento e suas atualizações posteriores, devendo, nestas
hipóteses, caso não se formalize o termo, ser substituída por outros
instrumentos hábeis, tais como ordem de fornecimento de material ou ordem
de execução de serviço.
§1º Observado o limite indicado no caput deste artigo, a redução a termo do
contrato também poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de
pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras.
§2º O disposto no parágrafo anterior não prejudicará o registro contábil
exaustivo dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos
respectivos destinatários.
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Art. 140.
É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do
contrato e a obtenção de cópia autenticada de seu inteiro teor ou de qualquer
de suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos, nos termos
previstos na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 - LAI.
Art. 141.
A CDURP convocará o licitante vencedor ou o destinatário de
contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo
de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de
decadência do direito à contratação.
§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
período.
§ 2º Se o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições
estabelecidos, a CDURP poderá:
I – convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o
instrumento convocatório;
II – revogar a licitação.
Art. 142.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou à CDURP, independentemente da comprovação de sua culpa ou
dolo na execução do contrato.
Art. 143.
O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
Parágrafo único. A inadimplência do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CDURP a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis.
Art. 144.
O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra,
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela CDURP,
desde que previsto no projeto básico, termo de referência e edital do certame.
§ 1º A contratada não poderá subcontratar determinada empresa sem a prévia
e expressa anuência da CDURP.
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§ 2º A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da
subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante
vencedor.
§ 3º É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha
participado:
I - do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;
II - direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
§ 4º As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão
garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e
diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for
apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.
Art. 145.
Na hipótese do art. 39 deste Regulamento, quando não for gerada
a economia prevista no lance ou proposta, a diferença entre a economia
contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do
contratado, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no contrato.
Art. 146.
Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente
obtida for superior à remuneração do contratado, esse deverá arcar com a
parcela que a ultrapasse, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no
contrato.
Art. 147.
Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços
técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por
empresas contratadas passam a ser propriedade da CDURP, sem prejuízo da
preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade
técnica a eles atribuída.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 148.
Os contratos celebrados nos regimes de empreitada por preço
unitário, empreitada por preço global, contratação por tarefa, empreitada
integral e contratação semi-integrada contarão com cláusula que estabeleça a
possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
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II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
este Regulamento;
III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;
IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou
serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de
obra ou serviço;
VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da CDURP para a justa remuneração da
obra, serviço ou compras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
§ 1º O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos
no § 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.
§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para
obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitados os limites estabelecidos no § 1º.
§ 4º No caso de supressão de obras, serviços ou compras, se o contratado já
houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais
deverão ser pagos pela CDURP pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por
outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que
regularmente comprovados.
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§ 5º A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos
legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas
após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos,
conforme o caso.
§ 6º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por
simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.
§ 7º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.
§ 8º As hipóteses de reequilíbrio econômico do contrato serão submetidas à
prévia análise da Gerencia Jurídica, com posterior submissão à oitiva da
Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município, na
forma da legislação municipal.
CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 149.
Os contratos celebrados pela CDURP conterão cláusulas com
sanções administrativas a serem aplicadas pela inexecução total ou parcial do
contrato, garantida a prévia defesa ao contratado.
Art. 150.
Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a CDURP
poderá impor ao licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento
total ou parcial das obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções.
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
§ 1º A multa aplicada será depositada em conta bancária indicada pela
CDURP, descontada dos pagamentos eventualmente devidos, descontada da
garantia ou cobrada judicialmente.
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§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis e não
excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato;
§ 3º Do ato que aplicar as penas previstas nos Incisos III e IV deste artigo, o
Diretor-Presidente da CDURP dará conhecimento aos demais órgãos e
entidades municipais interessados, na página oficial desta empresa pública na
internet.
§ 4º Constatado o descumprimento contratual de que trata este artigo, deve-se
observar o seguinte procedimento para aplicação das penalidades acima
mencionadas:
I – Os fiscais de contrato devem emitir relatório de fiscalização apontando os
descumprimentos e remeter para a área de contratos da CDURP, para fins de
notificação da contratada com vistas à apresentação de defesa prévia no prazo
de até 10 (dez) dias úteis;
II – A área de contratos da CDURP deve inserir o relatório no processo
administrativo da contratação e emitir notificação específica para a contratada,
indicando que é para fins de apresentação de defesa prévia, no prazo de 10
(dez) dias úteis e quais são as penalidades a que está sujeita, acompanhada,
se for o caso, de cópia do relatório de fiscalização;
III – A notificação da contratada pode ser enviada por meio eletrônico ou
qualquer outro meio, desde que haja a confirmação de recibo por parte da
contratada;
IV – A defesa deve ser apresentada eletronicamente, por meio de e-mail;
V - Se, durante o prazo para a apresentação da defesa prévia, for solicitada
vista dos autos, esta deve ser concedida imediatamente e, até a sua efetiva
concessão, o prazo para apresentação da defesa fica suspenso, a fim de não
prejudicar o exercício da ampla defesa por parte da contratada;
VI – Apresentada a defesa prévia, o responsável pela área de contratos da
CDURP deve atestar nos autos a data efetiva de recebimento, verificando se
foi apresentada de forma tempestiva e, em caso positivo, remeter o processo
para os fiscais de contrato se manifestarem se procedem ou não as razões
apresentadas, sugerindo a penalidade a ser aplicada no primeiro caso, na
forma da legislação municipal;
VII – O processo, devidamente instruído, deve ser encaminhado para a
Gerência Jurídica da CDURP, que analisará os aspectos formais do
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procedimento e ratificará ou não a penalidade sugerida, remetendo os autos
para a autoridade competente para decisão final, devidamente motivada;
VIII – A decisão deve ser publicada na página da CDURP na internet e no
Diário Oficial do Município, e comunicada diretamente à contratada;
IX – A contratada poderá interpor recurso, em até 10 (dez) dias, sem efeito
suspensivo, salvo se concedido excepcionalmente pela autoridade competente;
X – O recurso deve ser objeto de decisão motivada, que deve ser publicada
nos mesmos meios previstos no inciso VIII acima;
XI – O procedimento acima descrito se aplica, no que couber, aos
descumprimentos por parte dos licitantes;
XII – Deve ser observado o procedimento definido pela Controladoria Geral do
Município no tocante à aplicação de sanções administrativas e a legislação
municipal pertinente, no que couber.
Art. 151.
As sanções previstas nos incisos III e IV do Art. 150. poderão
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos
contratos regidos por este Regulamento:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CDURP em
virtude de atos ilícitos praticados.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
Art. 152.
A gestão e fiscalização do contrato consistem na verificação da
conformidade de sua escorreita execução e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado.
§ 1º Será designada, por meio de Portaria, uma comissão de fiscalização do
contrato, que fará o acompanhamento da execução contratual, com o fim de
verificar o fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo
fornecedor, a quantidade, qualidade dos produtos e dos serviços prestados.
§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão
de fiscalização deverão ser comunicadas imediatamente ao superior
hierárquico, objetivando a adoção das medidas necessárias.
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Art. 153.
Independentemente do disposto no §1° do Art. 152.
competência da comissão de fiscalização:

são da

I – provocar a instauração de processo administrativo com o objetivo de apurar
responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
contrato ou de promover alteração contratual, devidamente justificada.
II – identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do
objeto contratado.
III – receber e atestar a plena execução do objeto contrato.
§1º O recebimento do objeto contratual pode ser:
a) provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que
seja necessário, para sua avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida
à CDURP, sem representar qualquer tipo de aceite ou consideração sobre o
adimplemento das obrigações pelo contratado;
b) parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos
documentos que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa
ou parcela;
c) definitivo: relativo à integralidade do contrato, representando aceitação da
integralidade do contrato e liberação do contratado tocante a vícios aparentes.
§2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurança do objeto contratado e ético-profissional pela perfeita
execução do contrato, nem excluí as garantias legais ou contratuais, as quais
podem ser arguidas pela CDURP, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado no
contrato.
§3º Nos casos de contrato de execução continuada, o recebimento será feito
em tantas parcelas quanto forem as relativas ao pagamento e, nos casos de
contrato por escopo, com a entrega do objeto.
§4º Se o instrumento de contrato não dispuser de forma diferente, os
recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicação por parte da contratada
direcionada à Comissão de Fiscalização, nos seguintes prazos:
a) até 15 (quinze) dias úteis para o recebimento provisório;
b) até 15 (quinze) dias úteis para o recebimento parcial;
c) até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo.
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CAPÍTULO V
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS
Art. 154.
A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua
rescisão, com as consequências cabíveis.
Art. 155.
Constituem motivo para a rescisão do contrato, além de outras
não expressamente previstas:
I – o descumprimento de obrigações contratuais;
II – a alteração da pessoa do contratado, mediante:
a) subcontratação parcial do objeto, cessão ou transferência, total ou parcial, a
quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização da
CDURP, observado o disposto neste Regulamento;
b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não
admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização
da CDURP.
III – o desatendimento das determinações regulares dos fiscais do contrato;
IV – o cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
V – a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
VI – a decretação de falência, recuperação judicial, intervenção pelo Banco
Central ou a insolvência civil do contratado;
VII – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
contratada, se prejudicial a execução do contrato.
VIII – razões de interesse público, devidamente justificadas em processo
administrativo.
IX – a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
X – a não integralização da garantia de execução contratual no prazo
estipulado;
XI – o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigo ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.
XII – o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela
CDURP decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes,
já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
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perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até eu seja
normalizada a situação.
Parágrafo único - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, devendo ser assegurado o
contraditório e o direito de prévia e ampla defesa.
Art. 156.

A rescisão do contrato poderá ser:

I – por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde
que haja conveniência para a CDURP;
III – judicial, nos termos da legislação.
§ 1º A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo, deverá
ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e
ser enviada à outra parte, concedendo-se prazo de até 5 (cinco) dias úteis para
eventual manifestação.
§ 2º Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a
continuidade de serviços essenciais, as partes devem acordar prazo razoável
para que se efetive a rescisão pretendida.
§ 3º Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante,
será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente
comprovados, e, no caso do contratado, terá este ainda direito a:
I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
§ 4o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
Art. 157.
A rescisão por ato unilateral da CDURP acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento:
I - assunção imediata do objeto contratado pela CDURP, no estado e local em
que se encontrar;
II - execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais
prejuízos sofridos pela CDURP;
III – na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos
decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CDURP.
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TÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO E PELA SOCIEDADE
Art. 158.
A CDURP, na forma do Decreto Municipal nº 44.698, de 29 de
junho de 2018, será fiscalizada pelos órgãos de controle externo e interno do
Município do Rio de Janeiro, quanto à legitimidade, à economicidade e à
eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil,
financeiro, operacional e patrimonial.
Art. 159.
As informações da CDURP relativa a licitações e contratos,
inclusive àquelas referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados
eletrônicos atualizados.
§ 1º As demonstrações contábeis auditadas da CDURP serão disponibilizadas
em sua página oficial na internet, inclusive em formato eletrônico editável.
§ 2º
As atas e demais expedientes oriundos de reuniões, ordinárias ou
extraordinárias, dos conselhos de administração ou fiscal da CDURP, serão
disponibilizados para os órgãos de controle sempre que solicitados, no âmbito
dos trabalhos de auditoria.
§ 3º O acesso dos órgãos de controle às informações referidas no caput e no §
2º
será restrito e individualizado.
§ 4º As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico,
comercial ou industrial serão assim identificadas, respondendo o servidor
administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à CDURP e a seu
acionista em razão de eventual divulgação indevida.
§ 5º Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo
estratégico, comercial ou industrial serão estabelecidos pela CDURP por meio
de Portaria.
Art. 160.
O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais
instrumentos regidos por este Regulamento será feito pelos órgãos do sistema
de controle interno e externo competentes, na forma da legislação pertinente,
ficando a CDURP responsável pela demonstração da legalidade e da
regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição Federal.
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação deste Regulamento, protocolando o pedido até 5
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a
CDURP julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no §2º.
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§ 2º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá
representar aos órgãos integrantes do sistema de controle interno e externo
contra irregularidades na aplicação deste Regulamento, para os fins do
disposto neste artigo.
Art. 161.
A CDURP disponibilizará, para conhecimento público, na sua
página oficial na internet, informação completa, mensalmente atualizada, sobre
a execução de seus contratos e de seu orçamento, com atraso de, no máximo,
até 2 (dois) meses na divulgação das informações.
§ 1º A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de
perfil estratégico ou que tenham por objeto segredo industrial receberá
proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade.
§ 2º O disposto no § 1º não será oponível à fiscalização dos órgãos de controle
interno e externo, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e
penal do servidor que der causa à eventual divulgação dessas informações.
TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 162.
Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos
licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final o dia 30 de junho de
2018.
Art. 163.
É vedado à CDURP realizar, em ano de eleição municipal,
despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média dos gastos nos 3
(três) últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente
anterior à eleição.
Art. 164.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Regulamento,
exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no
âmbito do Município do Rio de Janeiro.
Art. 165.
Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela
Diretoria, ouvida a Gerência Jurídica, e ratificados pelo Diretor-Presidente.
Art. 166.
Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação no
Conselho de Administração da CDURP.
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ANEXO I
GLOSSÁRIO

Para os fins do Regulamento de Licitação considera-se:
I - Aceitação: Declaração expedida pela Comissão de Fiscalização do Contrato que
indica a sua fiel execução e o encerramento do cumprimento das obrigações pela
contratada, em conformidade com os termos e condições estabelecidos no instrumento
contratual.
II - Aditivo: Instrumento jurídico pelo qual se alteram as estipulações contratuais
originais.
III - Adjudicação: Ato pelo qual se atribui o objeto da licitação ao vencedor, para a
subsequente formalização do contrato.
IV - Agente Econômico: Fornecedor, prestador de serviços, cooperativa, construtor e
qualquer pessoa física ou jurídica com atuação econômica que possa vir a ser
contratada pela CDURP.
V - Alienação: Ato de transferência da propriedade de um bem ou direito a outrem.
VI - Amostra: Objeto/bem apresentado pelo licitante, a fim de que a qualidade e as
características do futuro fornecimento possam ser avaliadas ou julgadas, nos termos
exigidos no edital de licitação.
VII - Área Técnica: Aquela responsável pela elaboração, em conjunto e a pedido de
outra área, da especificação técnica para a realização de pesquisa de mercado ou
efetivação de compra ou aquisição de serviços.
VIII - Ata de Registro de Preços (RP): documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso da futura contratação, onde se registram os preços,
fornecedores, unidades participantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas, que gera
mera expectativa de direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo à
contratação.
IX - Autoridade Competente: Autoridade detentora de competência estatutária ou de
delegação para a prática de determinado ato.
1
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X - Autoridade Superior: Autoridade responsável pela constituição de Comissão de
Licitação ou Comissão de Negociação ou designação de Pregoeiro e equipe de apoio.
XI - Beneficiário da Ata de Registro de Preços: Fornecedor que venceu uma licitação
para registro de preços e que assinou a Ata
XII - Bens: Coisas que, por sua utilidade, são suscetíveis de apropriação e contêm
valor econômico.
XIII - Cadastramento: Registro prévio das informações de fornecedores, processado
por edital, destinado às futuras contratações de serviços ou fornecimento de bens;
XIV - Carta de Solidariedade: Carta emitida pelo fabricante reconhecendo o licitante
como seu revendedor autorizado, nos termos do instrumento convocatório.
XV - Chamamento Público: Ato administrativo por meio do qual se convoca potenciais
interessados para procedimentos de Credenciamento, Pré-qualificação, Manifestação
de Interesse e outros, necessários ao atendimento de uma necessidade específica.
XVI - Comissão de Fiscalização do Contrato: Comissão composta por servidores da
CDURP, responsável pelo acompanhamento técnico, zeloso e efetivo, realizado de
modo sistemático durante a execução contratual, tendo por finalidade verificar o fiel
cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo fornecedor, bem como a
qualidade dos produtos e serviços prestados (níveis de serviços), preços e quantidade.
XVII - Comissão de Licitação: Comissão responsável pela execução e julgamento das
licitações.
XVIII - Compra: Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez
ou parceladamente.
XIX - Consulta Pública: Reunião pública, facultativa ou obrigatória, conforme o caso,
que possibilita o conhecimento, o debate e a informação da opinião pública e dos
interessados em geral sobre a realização de licitação futura.
XX - Contratado: Pessoa natural, jurídica ou qualquer outra entidade despersonalizada
a ser contratada pela CDURP para o fornecimento de bens ou para a execução de
obras ou serviços.
XXI - Contrato: Todo e qualquer ajuste firmado em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas e contrapostas,
seja qual for a denominação utilizada.
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XXII - Contrato de Eficiência: Tem por objeto a prestação de serviços, que poderão
incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar
economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes.
XXIII - Convênio: Acordo de vontades celebrado para cumprir objetivo de interesse
recíproco comum, em regime de mútua colaboração, celebrado com pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas para promoção de atividades culturais, sociais,
esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, com ou sem repasse de recurso
financeiro.
XXIV - Credenciamento: Processo por meio do qual a CDURP convoca por
chamamento público pessoas físicas ou jurídicas de determinado segmento, definindo
previamente as condições de habilitação, o preço a ser pago e os critérios para futura
contratação.
XXV - Edital: Ato administrativo normativo, de natureza vinculante, assinado pela
autoridade competente, contendo as regras para a disputa licitatória e para a futura
contratação.
XXVI - Equipe de apoio: Equipe de servidores designados em Portaria para auxiliar
nos procedimentos licitatórios.
XXVII - Fiscalização do Contrato: Atividade exercida de modo sistemático, objetivando
a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas,
em todos os seus aspectos. É a atividade de maior responsabilidade nos
procedimentos de gestão contratual, em que o fiscal deve exercer um
acompanhamento zeloso e diário sobre as etapas ou fases da execução contratual,
tendo por finalidade verificar se a Contratada vem respeitando a legislação vigente e
cumprindo fielmente suas obrigações contratuais com qualidade.
XXVIII - Fracionamento: Aquisições frequentes de produtos ou contratação de serviços
através de divisão do valor das despesas de mesma natureza, em parcelas que
poderiam ser adquiridas de uma única vez, previsíveis para um mesmo exercício, se
planejadas, para realizar dispensa por valor quando deveria ser feita licitação.
XXIX - Gestor de Ata de Registro de Preços: Agente público responsável pelo
gerenciamento das atas de registro de preços, bem como pela execução dos
procedimentos relativos ao acompanhamento e revisão dos preços registrados.
XXX - Instrumento Convocatório: Instrumento de divulgação pública da existência de
licitação ou de procedimento de escolha impessoal, o qual veicula as normas que
disciplinam o certame e a contratação subsequente.
3
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XXXI - Habilitação: Qualificação das licitantes que atendem às exigências documentais
estabelecidas no edital ou previamente cadastrados;
XXXII - Homologação da Licitação: Ato que encerra a licitação e implica a constituição
de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor.
XXXIII - Licitação: É o procedimento formal em que se convocam, mediante condições
estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas
para o oferecimento de bens materiais, obras e serviços.
XXXIV - Licitação Deserta: Situação em que o procedimento licitatório é encerrado em
razão da ausência de interessados ou licitantes no certame.
XXXV - Licitação Fracassada: Situação em que o procedimento licitatório é encerrado
em razão da desclassificação das propostas ou lances ou da inabilitação de todos os
participantes do certame.
XXXVI - Licitante: Todo aquele que possa ser considerado potencial concorrente em
procedimento licitatório ou que teve sua documentação e/ou proposta efetivamente
recebida em procedimento licitatório.
XXXVII - Ordem de Serviço ou OS: Trata-se de documento emitido pela CDURP por
meio do qual se ordena a execução da obra ou serviço contratado.
XXXVIII - Parcelamento de Objeto: Ocorre quando, justificadamente, o objeto da
licitação puder ser parcelado sem perda de escala, objetivando melhor aproveitamento
do mercado e ampliação da competitividade.
XXXIX - Parceria: Conjunto de avenças estipuladas no contrato ou acordadas por meio
de quaisquer outros documentos válidos perante o instrumento contratual, com o
objetivo de exploração conjunta da oportunidade de negócio.
XL - Partes Interessadas: Indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco
ou possuam algum interesse, direto ou indireto, em face da CDURP. São elas, além dos
acionistas, os empregados, clientes, fornecedores, credores, entes públicos, entre
outros.
XLI - Pesquisa de Preços: Registro das cotações
demandante, para as aquisições de bens ou serviços.

homologadas

pela área

XLII - Plano de Trabalho: Documento com caráter de proposta, com todos seus
elementos, constuindo-se no roteiro para sua execução.

4
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XLIII - Pré-qualificação: Procedimento declaratório de preenchimento de requisitos de
qualificação técnica de fornecedores ou qualidade de objeto, permitindo que a licitação
ou contratação futura se desenvolva com maior celeridade, haja vista que as análises já
foram realizadas preliminarmente;
XLIV - Preço Inexequível: Aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato
convocatório da licitação. No caso de licitações de menor preço para obras e serviços
de engenharia, consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela administração ou valor orçado pela administração.
XLV - Pregão Eletrônico: Modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens e
serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa
pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances, de forma virtual, por meio da
internet.
XLVI - Pregoeiro: Servidor responsável pela condução dos trabalhos e julgamento das
licitações instauradas nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002.
XLVII - Projeto Básico (PB): Conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de
obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos
estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, nos termos do inciso
VII, do artigo 52, do Decreto Municipal nº 44.698/2018.
XLVIII - Projeto Executivo: Conjunto de elementos necessários e suficientes a
execução completa da obra, serviço ou fornecimento de bens, nos termos do inciso IX,
do artigo 42, da Lei Federal nº 13.303/2016.
XLIX - Sistema de Registro de Preços (SRP): Registro formal de preços relativo à
aquisição de bens e prestação de serviços para eventual e futura contratação, realizado
por meio de licitação, procedimentos e condições praticados sob a condução de um
Órgão Gerenciador.
L - Sustentabilidade: Proposta de desenvolvimento que visa atender as
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras,
contemplando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais.
5
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LI - Termo de Referência (TR): Documento que contém a descrição detalhada
do objeto a ser contratado, de forma clara e precisa, com todas as suas
especificações técnicas, condições, prazo de execução, obrigações contratuais,
de modo a orientar a execução e a fiscalização contratual e a permitir a
definição do valor estimado da futura contratação.

6
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ANEXO II
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - (AQUISIÇÃO DE BENS)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO - CDURP
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO CDURP Nº_____/_____
1. INTRODUÇÃO
1.1 – A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A – CDURP torna público que fará realizar licitação, sob a
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço [maior percentual
de desconto]
________ [por item/ por lote/ global] para AQUISIÇÃO de
__________________ [descrever os bens com clareza], pertencente(s) à(s)
classe(s) __________________ [indicar a classe dos bens a serem
adquiridos], devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital
e/ou no Termo de Referência, na forma da lei.
1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie,
especialmente pelas normas de caráter geral das Leis Federais 10.520/02 e
13.303/16, pelo Decreto Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP, disponibilizado na página desta na internet,
pelo Decreto Municipal n° 30.538/09, pela Lei Complementar Federal n.º
123/06 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
pela Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e
suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade
Pública do Município do Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e
suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, pelo Regulamento
Geral do Código supracitado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº
3.221/81, e suas alterações, pela Lei Complementar Municipal nº 111/11 –
Plano Diretor e de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio
de Janeiro, e pelos Decretos Municipais nº 27.715/07, 31.349/09, 43.612/17
com suas alterações posteriores, pelas normas de direito penal contidas
nos arts. 89 a 99 da Lei no 8.666/93, bem como pelos preceitos de Direito
Público, pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as
licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.
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Obs: Se o objeto envolver a contratação de obras, prestação de serviços ou
aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação
oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro
multilateral de que o Brasil seja parte contidas, indicar no subitem 1.2 a
aplicação do contido no § 5º do art. 42 da Lei 8.666/93.
1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico,
sendo utilizado o Sistema COMPRASNET, disponibilizado e processado no
endereço eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br, mantido pelo
Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/05, a que as
licitantes interessadas se submetem, devendo providenciar o seu
credenciamento junto ao referido sistema, no sítio antes indicado, para
obtenção da chave de identificação e da senha, no prazo mínimo de 3 (três)
dias úteis antes da data determinada para a realização do Pregão Eletrônico.
1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão objeto de
divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimento originais,
exceto, quanto aos prazos, quando a alteração não afetar a preparação das
propostas.
1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada
por razões de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito à
reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o art. 387 do
RGCAF.
1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos
no endereço eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo,
alternativamente, obtê-lo em meio magnético ou adquiri-lo em via impressa,
mediante o pagamento da reprodução gráfica do Edital e seus anexos.
1.6.1 – O pagamento referido acima deverá ser feito por depósito em espécie
na conta corrente nº 687-9, da agência 4064, do Banco Caixa Econômica
Federal, de titularidade da CDURP, durante o horário de atendimento bancário.
Neste caso, quando da retirada do Edital, a empresa deverá apresentar cópia
do recibo bancário constando a sua denominação ou razão social, o seu
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o
número deste Edital.
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1.7 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos até 5 (cinco) dias úteis
antes da abertura da sessão, por escrito, no seguinte correio eletrônico
pregoeiro.cdurp@gmail.com.
1.7.1 – Caberá ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio responder aos pedidos
de esclarecimentos até 3 (três) dias úteis antes da abertura da sessão, com
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado
o disposto no item 1.3.
1.8 – Os interessados poderão formular impugnações ao edital até 5 (cinco)
dias úteis antes da abertura da sessão, no seguinte correio eletrônico
pregoeiro.cdurp@gmail.com.
1.8.1 – Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação até 1 (um) dia útil antes da
abertura da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.3.
1.9 - A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas as impugnações existentes. Oferecida a
resposta da Administração, a sessão de recebimento das propostas será
realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no
mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra
data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do
Edital.
2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO
2.1 – Autorização do Ilmo. Senhor Diretor Presidente da Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP,
constante do Processo Administrativo nº 01/240.xxx/20xx, de ____/____/____,
publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO de ____/
___/___.
Obs: Indicar a autoridade que efetivamente autorizar a realização da
licitação.
3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
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3.1 – No dia ____ de ____________ de ____, às _____ h, o Pregoeiro iniciará
a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO CDURP Nº____/____,
no
endereço
eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será
adiada para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo
designação expressa de outra data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos
mesmos meios de divulgação do Edital.
4. OBJETO
4.1 –
O objeto
da presente
licitação
é a
aquisição
de
___________________________ [descrever os bens com clareza],
pertencente(s) à(s) classe(s) __________________ [indicar a classe dos bens
a serem adquiridos], conforme as especificações constantes deste Edital e/ou
do Termo de Referência.
Obs1: Para aquisição de bens de natureza divisível, será realizado
procedimento único para o objeto licitado, com participação de toda e
qualquer interessada, inclusive as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, devendo-se, ao final da etapa de julgamento das
propostas, observar o procedimento descrito nos subitens xxxx deste
Edital, possibilitando-se a contratação por parte das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte de até 10% do objeto licitado, nos termos do
art. 48, III da LC 123/20062006 c/c Resolução SMA n.º 1594/2010, salvo se a
situação se enquadrar nas exceções descritas no art. 49 da LC 123/2006,
que deverão ser justificadas nos autos do respectivo processo
administrativo do procedimento licitatório.
Obs2: No caso acima, deve ser incluído o subitem 4.2 nos seguintes
termos:
4.2 Se ocorrerem as hipóteses descritas nos subitens xx xx deste Edital, será
garantida à microempresas e empresas de pequeno porte a contratação de até
_____ % do objeto da licitação [limitada a 10% (dez por cento) conforme art.
48, III, da Lei Complementar Federal nº 123/06 c/c com Resolução SMA n.º
1594/2010, conforme as especificações constantes deste Edital e/ou do Termo
de Referência.

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à
conta do orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
5.2 – O valor estimado da licitação será sigiloso, em atendimento ao que
dispõe o art. 45 do Decreto Municipal 44.698/2018 e na forma do Regulamento
de Licitações e Contratos da CDURP.
6. TIPO DE LICITAÇÃO
6.1 – A presente licitação é do tipo menor preço [maior percentual de desconto]
___________ [por item/ por lote/ global], conforme especificado no Termo de
Referência (Anexo ___).
7. PRAZOS
7.1 - O Contrato vigorará a partir da assinatura até ____ (_______) dias/meses.
Se não houver necessidade de celebração de termo de contrato, deverá ser
adotada a seguinte redação:
7.1 – A contratação vigorará a partir da Emissão da Ordem de Início até ____
(_______) dias/meses.
7.2 – O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado ou alterado nos
termos do Decreto Municipal n.º 44.698/18 e do Regulamento de Licitações e
Contratos da CDURP.
7.3 – A entrega do(s) bem(ns) que é(são) objeto do presente Edital deverá
ocorrer no prazo e nas condições previstas no Termo de Referência ou em
documento próprio de autorização de fornecimento a ser expedido pelo setor
competente da até Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro - CDURP.
7.4 – O prazo de garantia convencional por conta da CONTRATADA será de
__________ (_______) dias/meses a
contar
do ______________
[recebimento/instalação/aceite], na forma do Termo de Referência, sem prejuízo
da garantia legal de adequação do produto.
7.5 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realização da licitação.
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7.6 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocação para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento
equivalente, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos
assumidos.
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja
credenciado junto ao Provedor do Sistema, a Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do
Ministério
do
Planejamento, Orçamento
e
Gestão
( http://www.comprasgovernamentais.gov.br.).
Obs: Se o valor estimado da licitação (global ou algum item, no caso de
licitação por item) corresponder a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
substituir pela redação abaixo, salvo se houver justificativas nos termos
do art. 49 da LC 123/2006 e Decreto Municipal 31.349/2009:
8.1 – Poderão participar da presente licitação todas as microempresas e
empresas de pequeno porte interessadas que comprovarem possuir os
requisitos de qualificação exigidos neste Edital e que estejam credenciadas
junto ao Provedor do Sistema, a Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

8.2 – Para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
8.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado,
ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos
campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no
certame ou de sua contratação, que conhece e aceita o regulamento do
sistema de compras eletrônicas relativo ao Pregão Eletrônico e que se
responsabiliza pela origem e procedência dos bens que cotar.
8.4– A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão
eletrônico por seus representantes devidamente credenciados, assim como
pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente,
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
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8.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma
licitante, em cada pregão eletrônico.
8.6– O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame.
8.7– Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão
da natureza do objeto do presente certame.
OBS.: A Administração deve também verificar se as sociedades cooperativas
atendem todas as exigências da Lei n° 5.764/71.
ou
8.7 – Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que
apresentem a documentação de habilitação descrita no subitem (A.7) do item
13.
8.8 – Não será permitida a participação em consórcio.
ou
8.8 – Será permitida a participação em consórcio, sujeita às seguintes regras:

I-

no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança será da
empresa brasileira;

II-

as empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou
particular de compromisso de constituição de consórcio, subscrito por
todas elas, indicando a empresa líder, que será responsável principal,
perante o(a) _________ [órgão ou entidade licitante], pelos atos
praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária
estabelecida na alínea (e). Por meio do referido instrumento a empresa
líder terá poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação.

III-

apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à
habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômicofinanceira, à regularidade fiscal e à regularidade trabalhista. As
consorciadas poderão somar seus quantitativos técnicos e econômico-
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financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no
Consórcio, para o fim de atingir os limites fixados neste Edital
relativamente à qualificação técnica e econômico-financeira; Não será
admitida, contudo, a soma de índices de liquidez e endividamento, para
fins de qualificação econômico-financeira;
IV-

as empresas consorciadas não poderão participar da licitação
isoladamente, nem por intermédio de mais de um consórcio;

V-

as empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na da
execução do Contrato;

VI-

o consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a
sua constituição e registro antes da celebração do Contrato;

VII-

a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela
CDURP;

VIII-

o instrumento convocatório poderá, no interesse da CDURP e mediante
justificativa, fixar a quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas
por consórcio.

8.9 - As operações societárias promovidas por sociedades empresariais
isoladamente ou por aquelas participantes de consórcio ou as alterações de
composição de consórcio deverão ser submetidas à prévia aprovação da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A - CDURP, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato,
que poderá ser rescindindo em qualquer hipótese de prejuízo ou elevação de
risco para o seu cumprimento.
8.10 – Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham
participado da elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta
licitação, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional
que tenha atuado como autor ou colaborador do Termo de Referência.
8.11 - Não será permitida, ainda, a participação das licitantes na licitação nas
seguintes hipóteses:
I - cujos administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu
quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou empregados, dire-
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tores ou conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município, ou
que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do
ato convocatório, ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º e 2º
escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro nos últimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito.
II - suspensas pela CDURP;
III - declaradas inidôneas pela União, por Estado, pelo Distrito Federal, pelo
Município do Rio de Janeiro ou pela CDURP, enquanto perdurarem os efeitos
da sanção;
IV - constituídas por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
V - cujos administradores sejam sócios de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
VI - constituídas por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VII - cujos administradores tenham sido sócios ou administradores de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VIII - que tiverem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
8.11.1 - Aplica-se, também, a vedação anteriormente citada:
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitan te;
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da CDURP;
b) empregado da CDURP cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
c) autoridade do ente público a que a CDURP esteja vinculada.
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III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo
de gestão ou rompido seu vínculo com a CDURP há menos de 6 (seis) meses.
8.12 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade
sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas, na qualidade, simultaneamente, de simples proponentes, de simples proponente e de integrante de consórcio, ou de integrantes de um ou mais consórcios.
8.13 - É vedado a qualquer interessado participar de licitação na qualidade, simultaneamente, de simples proponente e de integrante de consórcio assim
como de integrante de dois ou mais consórcios.

9. CREDENCIAMENTO
9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do
“Manual do Fornecedor”, disponibilizado
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG – Sistema COMPRASNET.
9.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
9.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilização legal da licitante e do seu representante legal, além da
presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.
9.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de
acesso, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por
representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou à Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP,
promotora da presente licitação, responsabilidades por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.
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APRESENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO

10.

DAS

PROPOSTAS

DE

PREÇO

E

DA

10.1 – As propostas de preço deverão ser enviadas exclusivamente por meio
eletrônico,
por
intermédio
do
endereço
http://www.comprasgovernamentais.gov.br até a abertura da sessão pública da
presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1, devendo as licitantes,
para formulá-las, manifestarem, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
10.1.1 – As propostas de preço serão ofertadas com base no preço _________
[por item/por lote/ global/[maior percentual de desconto] do objeto licitado.
Obs1: Adotando-se o critério de maior desconto, deve-se incluir o
seguinte subitem:
10.1.1.1 – O critério de julgamento de maior desconto terá como referência o
preço global fixado neste Edital, estendendo-se o desconto oferecido nas
propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos.
Obs2: Desde que indicado no Termo de Referência, o Edital poderá exigir,
como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou a certificação da
qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), nos termos
do §2.º do art. 57 do Decreto Municipal 44.698/18. Neste caso, deve ser
inserido subitem no Edital nesse sentido com o teor abaixo, que deve ser
adequado de acordo com o caso concreto:
10.1.1.1 – As licitantes deverão, no momento da apresentação da proposta de
preços e como condição de aceitabilidade destas, apresentar:
a)
Documento que demonstre a adequação dos produtos às normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); ou
b)
Certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Sinmetro).
10.2 - As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas até a abertura
da sessão pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1.
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10.3 – No preço proposto [ou na definição do percentual de desconto cotado,
no caso de maior desconto] serão computadas todas as despesas para a
entrega do(s) bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do
objeto da presente licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA o
pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos,
encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive
seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e
quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação.
10.4- Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se
decorrer de erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital.
Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para
pagar todos os bens.
10.5- A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada
aos preços ofertados na fase competitiva em arquivo único compactado, no
curso da sessão pública, quando solicitada a fazê-lo pelo Pregoeiro.
10.6- As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das
suas propostas. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro - CDURP, em nenhuma hipótese, será responsável por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os
seus resultados.
10.7- Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
10.8- A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pelo Decreto
Municipal n.º 31.349/09 e pela Lei Complementar Federal n.º 123/06, deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos
previstos no referido diploma legal, especialmente no seu artigo 3º, sob as
penas da lei, em especial do artigo 299, do Código Penal.
10.8.1- A falta da declaração de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 170/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

afastamento da licitação, mas
Complementar Federal nº 123/06.

tão

somente

dos

benefícios

da

Lei

Obs: No caso de a licitação ser exclusiva para microempresa e empresa
de pequeno porte (valor estimado até R$ 80.000,00), substituir a redação
dos subitens 10.08 e 10.8.1, nos seguintes termos:
10.8 – A licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico,
que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar Federal nº 123/06,
especialmente no seu artigo 3º, sob as penas da lei, em especial do artigo 299,
do Código Penal.
10.8.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte conduzirá ao seu afastamento da
licitação.
10.8.2– A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa
ou empresa de pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade
for constatada no curso do certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1 – No dia e horário previstos no item 3.1, o Pregoeiro dará início à sessão
pública do pregão eletrônico com a abertura automática das propostas e a sua
divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória em ordem crescente de
preços.
11.2 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e, uma vez consideradas
com elas compatíveis, serão classificadas, iniciando-se a etapa de lances da
qual todos os interessados classificados poderão participar.
11.3 – Serão desclassificadas as propostas, sem prejuízo do disposto no item
12.7:
a)
cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital;
b)
que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
c)
que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a
sua identificação;
d)
que não tenha indicado a marca dos produtos cotados.
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11.3.1 – A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.
11.4- Após a análise das propostas de preço, será divulgada nova grade
ordenatória pelo sistema contendo a relação com as propostas classificadas e
aquelas desclassificadas mediante decisão motivada do Pregoeiro.
11.5- O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da etapa de lances.
11.6- A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema
eletrônico para os autores das propostas classificadas
11.7- Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante
imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor consignado
no registro.
11.8- As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
11.8.1 – Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao
último ofertado pela licitante e registrado no sistema.
11.8.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
11.8.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão
informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação da detentora do lance.
11.8.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em
situação devidamente justificada e aceita pelo Pregoeiro, sujeitando-se a
licitante às penalidades previstas no item 20 deste edital.
11.8.5 – A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro.
11.9 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o qual transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
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12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA
12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério
do menor preço [ou maior percentual de desconto] ________ [por item/por lote/
global], sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da
etapa de lances do pregão eletrônico, tenha apresentado lance(s) cujo(s)
valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) _________ [Inserir a
expressão “para cada item” quando se tratar de licitação do tipo menor preço
por item ou “para cada lote” quando se tratar de licitação do tipo menor preço
por lote] na estimativa orçamentária.
12.1.1 - Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora
a licitante que, ao final da etapa competitiva do pregão eletrônico, tenha
apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s)
previsto(s) _________ [Inserir a expressão “para cada item” quando se tratar
de licitação do tipo menor preço por item ou “para cada lote” quando se tratar
de licitação do tipo menor preço por lote] na estimativa orçamentária.
12.2 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte em relação
àquelas empresas que não detenham essa condição.
Obs1: Excluir o subitem 12.2 no caso de licitação ser exclusiva para
microempresa e empresa de pequeno porte (valor estimado até R$
80.000,00), renumerando os demais.
12.2.1 – Apenas após a classificação das propostas, as licitantes que se
enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar Federal nº 123/06, poderão manifestar esta condição,
sendo proibido, sob pena de exclusão deste procedimento, identificarem-se
como tal antes do momento determinado neste subitem.
12.2.2 – Serão consideradas em situação de empate as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou
superiores em até 5% (cinco por cento) àquela considerada mais bem
classificada.
12.2.3 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da
seguinte forma:
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a)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela até então
considerada a melhor oferta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o
encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão;
b)
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada
apresente proposta de preço inferior, esta será considerada a melhor oferta;
c)
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não
apresente proposta de preço inferior, serão convocadas, na ordem
classificatória, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
se enquadrem na situação de empate antes prevista, para o exercício de igual
direito;
d)
No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de
empate antes prevista, será convocada primeiro para apresentar melhor oferta
aquela que tenha tido o seu último lance recebido e registrado em primeiro
lugar.
12.2.4 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a
ter sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de
desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente mais bem classificada do certame.
12.2.5 - Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a
proposta originalmente mais bem classificada do certame não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
Obs: Excluir os subitens 12.2.1 ao 12.2.5 no caso de a licitação ser
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte (valor
estimado até R$ 80.000,00), renumerando os demais.
12.3- Inexistindo proposta de microempresas ou empresas de pequeno porte
em situação de empate, conforme previsto no item 12.2, serão observados,
quanto às demais propostas em situação de empate, os critérios previstos no
art. 66 do Decreto Municipal n.º 44.698/18.
Obs: No caso de licitação ser exclusiva para microempresa e empresa de
pequeno porte (valor estimado até R$ 80.000,00), após a renumeração do
subitem 12.3 para 12.2, substituir pela seguinte redação:
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12.2 – Existindo propostas em situação de empate serão assegurados, como
critério de desempate, os previstos no art. 66 do Decreto Municipal n.º
44.698/18.
12.4- Persistindo o empate entre as propostas ou os lances mencionados no
item anterior, observadas as preferências de contratação asseguradas na
legislação, far-se-á o desempate por ordem de cadastramento no sistema,
sendo dada preferência à proposta ou ao lance que primeiro tenha sido
cadastrado no sistema.
12.5- Após o encerramento das etapas anteriores, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante mais bem
classificada para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
em edital.
12.6- O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação da proposta ou do lance de menor valor.
Obs2: Quando se tratar de aquisição de bem de natureza divisível, para
atender à determinação do art. 48, III da LC 123/2006, deverão ser
incluídos novos subitens, nos seguintes termos:
xx – No caso de a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não ter
apresentado a melhor proposta, seja inicialmente ou na situação enquadrada
como empate ficto ou presumido, o Pregoeiro deverá verificar a Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, garantindo a contratação
de ____% (limitado a 10%, nos termos da Resolução SMA n.º 1.594/2010 ou
outro percentual que vier a ser definido pela legislação municipal
posteriormente) do objeto licitado, observado o preço apresentado na proposta
vencedora.
xx.x.x – Se, mesmo após a oferta anteriormente mencionada, a Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada não aceitar a oportunidade,
o Pregoeiro deverá oferecer a mesma oportunidade para as demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, observada a ordem de
classificação e o preço apresentado na proposta vencedora.
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xx.x.x – Se houver Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que aceite a
contratação na forma do subitem anterior, o Pregoeiro anunciará que o
percentual do objeto indicado no subitem xx será destinado àquela, a fim de
garantir a preferência determinada no art. 48, III da LC 123/2006.
xx.x.x - Caso nenhuma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte aceite a
oportunidade anteriormente indicada, o total objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta vencedora.
12.7

– O Pregoeiro desclassificará:

III-

As propostas que contenham vícios insanáveis;
As propostas que descumpram especificações técnicas constantes deste
Edital;
As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que
excederem o valor do orçamento estimado;
As propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim
consideradas, no caso de licitações de menor preço, as propostas cujos
valores sejam inferiores a ____% (_______ por cento) do valor do
orçamento estimado.
As propostas que não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela CDURP;
As propostas que apresentem desconformidade com outras exigências
do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus
termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

IIIIV-

VVI-

Obs: A parte demandante e a DAF terão que analisar, de acordo com
objeto e com o mercado, o que será considerado preço inexequível e
definir o percentual.
12.8- Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Pregoeiro
e sua Equipe de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da
licitante é viável, dando-lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente,
serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes
de produtividade compatíveis com a execução do objeto licitado.
12.8.1 - Não serão admitidas propostas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos in sumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
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quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.9– A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro - CDURP poderá requisitar, a qualquer momento, amostra(s) do(s) bem
(ns) objeto da presente licitação, na forma do Termo de Referência.
12.9.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas
amostras e as especificações deste Edital e/ou do Termo de Referência, as
propostas serão desclassificadas.
12.10- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro
poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de
outras propostas, corrigida das causas de sua desclassificação.
12.11 – No caso do item III do subitem 12.7, a negociação deverá ser feita com
os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o
preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do
orçamento estimado.
12.12 – Se mesmo após todas as providências citadas nos subitens anteriores
a oferta não for considerada aceitável pelo Pregoeiro, será revogada ou
declarada fracassada a licitação.
12.13- Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor
valor, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação observando as
seguintes diretrizes:
a)
O Pregoeiro deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no
certame, de licitante declarada suspensa de participar em licitações, impedida
de contratar com a Administração ou declarada inidônea.
b)
O Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da
licitante detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on line ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como
apreciará a documentação complementar descrita no item 13 e nos Anexos
deste edital;
c)
Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos
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no item 13 deste edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou
sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros
meios eletrônicos que julgar adequados;
c.1) Essa verificação será registrada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública,
devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os
documentos obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
certificada e justificada;
d)
A licitante deverá remeter sua documentação de habilitação em arquivo
único compactado, no curso da sessão pública, somente quando solicitada a
fazê-lo pelo Pregoeiro. A remessa deverá ser realizada através do Sistema
COMPRASNET, no prazo de até 1 (uma) hora.
e)
Pregoeiro poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar para
a realização de diligências para confirmar a regularidade da licitante quanto às
condições de habilitação, indicando desde logo a data e hora em que a sessão
será reaberta.
f)
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos equipamentos ou meios eletrônicos de consulta no momento da verificação
a que se refere a alínea “b”. Na hipótese de ocorrer essa indisponibilidade, a
licitante será inabilitada, mediante decisão motivada.
g)
Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
12.14- Se a licitante autora da oferta inicialmente classificada desatender as
exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente na
ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
12.15 - Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Pregoeiro poderá
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação,
corrigida as causas de suas inabilitações.
12.16- Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão
registrados todos os atos e ocorrências do procedimento, a qual será
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disponibilizada
para
consulta
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

no

endereço

eletrônico

12.17- Encerrada a sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá
apresentar à A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP a documentação de habilitação antes encaminhada
por meio do Sistema COMPRASNET em via física, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, na Rua Sacadura Cabral, n.º 133, Saúde, Rio de Janeiro – RJ, CEP:
20.081-261.
Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada em ambos os
lados, frente e verso, se este último contiver notações ou outras informações
relevantes, rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso,
e acompanhados das respectivas certidões de publicação no órgão da
imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da documentação serão
numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou entrelinhas.
Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda
inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação,
poderá o Pregoeiro solicitar ao representante da empresa, devidamente
identificado e que tenha poderes para tanto, que sane a incorreção. Somente a
falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é
causa suficiente para inabilitação da licitante.
13. HABILITAÇÃO
13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item
12.13 deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados,
os quais dizem respeito à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Documentação relativa à habilitação jurídica;
Documentação relativa à qualificação econômico-financeira;
Documentação relativa à regularidade fiscal;
Documentação relativa à regularidade trabalhista;
(E) Documentação relativa à qualificação técnica.

13.1.1 – Além da documentação de habilitação, as licitantes deverão
apresentar declaração dos itens/lotes para os quais oferecerá proposta [OBS:
Apenas para licitações realizadas por itens/lotes].
13.2- Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste
Edital pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento
que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação.
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13.3- Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo
de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste
previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão ter sido
emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização
da licitação.
13.3.1- Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados
técnicos.
(A) – HABILITAÇÃO JURÍDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual;
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com
chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de
sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de
seus administradores, caso designados em ato separado;
(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade
acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.

simples,

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados
no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas
naturais incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de
sociedade cooperativa.
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante
termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro
competente.
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima
posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão
ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.
Na hipótese de participação de sociedades cooperativas, acrescentar:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 180/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

(A.7) As sociedades cooperativas deverão fornecer os seguintes documentos,
de forma atualizada e consolidada:
(A.7.a) Ato constitutivo;
(A.7.b) Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.c) Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.d) Regimentos dos fundos instituídos pelos cooperados acompanhados
das atas das Assembleias que os aprovaram;
(A.7.e) Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e
conselheiros da cooperativa;
(A.7.f) Registro de presença dos cooperados nas 03 (três) últimas Assembleias
Gerais;
(A.7.g) Ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a
contratar o objeto deste certame, acompanhada dos documentos
comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa.
(A.8) Declaração formal de que atende às disposições do artigo 48 do Decreto
Municipal 44.698/18 e do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº
19.381/01, na forma do Anexo ___.
(A.9) Declaração de responsabilização civil e administrativa, nos termos da Lei
Federal n.º 12.846/2013 e Decreto Municipal 43.562/2017, na forma do Anexo
______.
(B) – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente,
devendo apresentar: [Os índices abaixo poderão ser exigidos cumulativamente
ou não, devendo a Administração justificar a opção adotada. O percentual dos
índices deverá ser fixado de acordo com o segmento de mercado de que trata
o objeto da licitação]
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(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que ____. Será
considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo
Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante
com o Passivo Não Circulante.
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG = ----------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que ___. Será
considerado como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo
Circulante pelo Passivo Circulante.
ATIVO CIRCULANTE
ILC = ------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a ___. Será considerado
Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante
com o Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido.
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
IE = --------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá
apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de
autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diário.
(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços
patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes
exigências:
(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser
apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais
de grande circulação;
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(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário
deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo:
(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta
deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a
identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em outro órgão equivalente.
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima
exigido(s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido
mínimo igual ou superior a __% (_________) [limitado a 10% (dez por cento] do
valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita
pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei.
(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de
insolvência civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as
licitantes sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante
apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de
Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas.
(B.3.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro
ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões
negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais
os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências,
recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil.
(C) – REGULARIDADE FISCAL
(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade
empresarial objeto desta licitação.
(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais,
inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede
da licitante;
(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da
licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e
certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está
isenta de inscrição estadual;
(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da
licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e
certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está
isenta de inscrição municipal;
(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Município do Rio de Janeiro, essa
deverá apresentar, além dos documentos listados no item acima, certidão
negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Não sendo a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua sede, deverá
apresentar declaração própria, atestando essa circunstância.
(C.4) - No caso de licitante domiciliada em outro município, mas que possua
filial ou escritório no Município do Rio de Janeiro, essa deverá apresentar, em
relação à filial ou ao escritório, certidão negativa ou positiva com efeito negativo
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana e certidão negativa ou positiva com
efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que
a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal. Não sendo
a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua filial ou escritório, deverá
apresentar declaração própria atestando essa circunstância.
(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – CRF-FGTS.
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(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa.
(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante
requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na
contratação ou prazo insuficiente para o empenho.
(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, além de configurar o descumprimento total
das obrigações assumidas, sujeitando o licitante às sanções previstas neste
Edital.
(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA
(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de
trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou
Declaração firmada pela licitante, na forma do Anexo ____, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze
anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no
Decreto Municipal nº 23.445/03.
(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.
(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Obs: Transferir para o item o que foi definido no TR como qualificação
técnica.
(E.1) Prova de aptidão da empresa licitante para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio de certidão(ões) ou
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atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. [A
exigência de comprovação de aptidão anterior fica a critério do órgão licitante.]
(E.2) Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica
emitido por empresa ou empresas do mesmo grupo econômico em favor da
licitante participante, no caso desta também pertencer ao grupo econômico.
(E.3) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas
licitantes, desde que os mesmos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
ou
(E.3) Não será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas
licitantes.
[Obs. A impossibilidade de soma de atestados e certidões no caso concreto
deverá ser devidamente justificada no processo licitatório.]
(E.4) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do
Pregoeiro e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos respectivos
conteúdos, inclusive para os efeitos previstos no artigo 90 da Lei Federal nº
8.666/93.
Se o objeto assim exigir, incluir as seguintes previsões:
(E.5) Declaração formal da licitante de que assume o compromisso de
utilização exclusiva de produtos e subprodutos de madeira que tenham
procedência legal, sob as penas da lei, na forma do Anexo ____, quando for o
caso.
(E.6) Prova de inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – ou
comprovante de que a licitante não está obrigada a se inscrever no referido
cadastro.
Se o objeto assim exigir, incluir a seguinte previsão:
(E.7) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO
DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou
declaração da licitante, na forma do Anexo ___, de que o seu Responsável
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Técnico ou outro profissional de qualificação correlata visitou o local da entrega
dos bens, na data de ____/___/_____ às ____ h, e tomou conhecimento das
condições para execução do objeto desta licitação, quando for o caso.
[OBS. Informações sobre datas e horários da realização de cada Visita Técnica
serão disponibilizadas às empresas através do e-mail informado no ato da
retirada do Edital ou em mensagem eletrônica enviada para o e-mail
_______________.]
Se o objeto assim exigir, incluir a seguinte previsão:
(E.8) Declaração formal da licitante indicando a localização das instalações
dedicadas ao desempenho de sua atividade, acompanhada de cópia do
respectivo Alvará de Funcionamento, na forma do Anexo ____, quando for o
caso.
14. RECURSOS
14.1 – Divulgada a vencedora, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de
mensagem lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a
intenção de interpor recurso, desde que devidamente registrada a síntese de
suas razões em campo próprio do sistema, no prazo nele estabelecido.
14.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso.
14.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de
3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
14.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser
realizada, única e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico,
observados os prazos estabelecidos no item anterior.
14.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará,
como consequência, a análise do recurso pela síntese das razões
apresentadas na sessão pública.
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14.6 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que poderá reconsiderar seu
ato no prazo de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o
recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão
no mesmo prazo, a contar do recebimento.
14.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e
homologará o procedimento licitatório.
14.9 – Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na
minuta de contrato (Anexo ___).
15. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
15.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
15.2 – Caso o Sistema do Pregão Eletrônico fique inacessível por problemas
operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos
os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o procedimento
licitatório será suspenso e somente será retomado após a comunicação aos
participantes
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
15.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexão.
15.3 – A desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances não
prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às
licitantes para o oferecimento de lances, estes continuarão a ser recebidos,
retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação na etapa de lances,
sem prejuízo dos atos realizados
15.3.1 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, sendo reiniciada após
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comunicação
aos
participantes
no
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

próprio

endereço

eletrônico

16. GARANTIA
16.1 – A ADJUDICATÁRIA prestará garantia de 2% (dois por cento) do valor
total do Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do
instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 81 do
Decreto Municipal 44.698/18.
Obs: Pelo art. 81 do Decreto Municipal 44.698/2018, a garantia não poderá
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras,
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade
técnica e riscos financeiros elevados, quando este limite poderá ser
elevado para até 10% do valor do contrato.
16.1.1 – No caso de seguro-garantia, o instrumento deverá contemplar a
possibilidade de sua renovação no período compreendido entre a data de
assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execução e incluir a
cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.
16.1.2 – No caso de fiança bancária, deverá ser observado o padrão
estabelecido pela CDURP.
16.1.3 – A licitante vencedora deverá apresentar garantia no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da convocação por meio de comunicação formal.
16.1.3.1 – A não-observância do prazo estabelecido no subitem 16.1.3
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a
licitante vencedora às penalidades legalmente estabelecidas.
16.2 – A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro - CDURP utilizará a garantia para assegurar as obrigações associadas
ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas
eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem causados
em virtude do descumprimento das referidas obrigações.
16.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações
assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser
quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da
penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
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prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
16.4 – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a
garantia reverterá integralmente à CONTRATANTE, que promoverá a cobrança
de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia
prestada e o débito verificado.
16.5 – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original
deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no
caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48
(quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
- CDURP, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do
Contrato.
16.6 – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 92 do
Decreto Municipal n.º 44.698/18, a CONTRATADA deverá complementar o
valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato.
16.7 – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a
garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das
sanções previstas no RGCAF.
16.8 – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente prestados em
uma das modalidades previstas no art. 81 do Decreto Municipal 44.698/18.
16.9 – A garantia contratual somente será restituída após o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante,
nos termos do artigo 465, do RGCAF, podendo ser retida, se necessário, para
quitar eventuais obrigações da CONTRATADA.
17. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO OU
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
17.1 – Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão
à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
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- CDURP. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a Companhia
de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP adjudicará e homologará o procedimento.
17.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo ___, a minuta do
Contrato cujas disposições disciplinarão as relações entre a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP e a
ADJUDICATÁRIA.
Se não houver necessidade de celebração de contrato, deverá ser adotada a
seguinte redação:
17.2 – Integram o instrumento substitutivo do termo de contrato,
independentemente de transcrição, as regras previstas neste Edital e no
respectivo termo de referência.

17.3 – Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade
competente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP, será a licitante vencedora convocada, com
antecedência mínima de dois dias úteis, pela Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP para assinatura do
contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de que deverá
comparecer no endereço informado, podendo, na impossibilidade de
comparecimento do seu representante legal, enviar mandatário munido da
respectiva procuração, por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartão do
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do outorgado, conferindo-lhe poderes
específicos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de
instrumento equivalente.
17.3.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
período.
17.4 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o
instrumento equivalente no prazo assinalado, poderá o Pregoeiro,
independentemente da aplicação das sanções administrativas à faltosa:
I - examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem
de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferência
para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuração de uma
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que atenda ao contido neste Edital, prevalecendo, neste caso, as mesmas
condições da proposta da primeira classificada, inclusive quanto ao preço;
II – revogar a licitação.
17.5 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do
Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das
condições demonstradas para habilitação no Edital.
17.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela
qualidade dos bens que são objeto desta licitação, em conformidade com as
especificações do termo de referência e/ou dos projetos, com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestada pelos responsáveis pela fiscalização da contratação
no âmbito da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP. A ocorrência de desconformidade implicará a
substituição dos materiais recusados, por não atender às especificações
contidas no Termo de Referência que integra este Edital, sem ônus para a
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
- CDURP e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17.7 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por
todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a
terceiros, em especial, mas não limitado, aos concessionários de serviços
públicos, em virtude da execução do objeto contratado, respondendo por si,
seus empregados, prepostos e sucessores.
17.8 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação
definitiva e não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à
qualidade dos bens fornecidos.
17.9 – A licitante vencedora, sem ônus para a Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, compromete-se a:
a)
atender às solicitações da Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP em até 24 (vinte e quatro) horas
contadas a partir de seu recebimento;
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b)
substituir quaisquer materiais defeituosos ou qualitativamente inferiores
em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas da solicitação, sendo que o não
cumprimento sem motivo justo implicará na aplicação das sanções previstas
neste Edital e seus anexos.
17.10 – A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá à Comissão
de Fiscalização designada pela CONTRATANTE.
17.11 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento
viciado.
17.12 - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, salvo pelo que o contrato houver executado até a data em que ela for
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que
não
lhe
seja
imputável,
promovendo-se
a responsabilidade de
quem lhe deu causa.
17.13 - A nulidade da licitação induz à do contrato, que opera retroativamente
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além
de desconstituir os já produzidos.
17.14 – Caso seja verificada, após a apresentação de lances ou propostas, a
intenção de se revogar ou anular a licitação, será concedido aos licitantes, que
manifestem interesse em contestar o ato e exercer o direito ao contraditório e à
ampla defesa, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da respectiva
contestação.
17.15 - A manifestação de interesse para contestação deve ser apresentada

dentro do prazo de 1 dia, contado da data de comunicação pela CDURP sobre
a revogação ou anulação da licitação, sob pena de perda deste direito.
17.16 - O licitante deve endereçar a contestação à autoridade superior àquela
que revogou ou anulou a licitação, por intermédio do Pregoeiro, que apreciará
sua admissibilidade.
17.17 - Confirmada a admissibilidade da contestação, o Pregoeiro a encaminhará para apreciação e decisão da autoridade que revogou ou anulou a licitação, que pode reconsiderar sua decisão ou mantê-la. Neste último caso, esta
autoridade submeterá a contestação à apreciação de sua autoridade superior,
devendo esta proferir a decisão final.
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18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observadas as
condições de recebimento do objeto descritas no Termo de Referência, no
termo de contrato e neste Edital. O prazo para pagamento será de 30 (trinta)
dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança no setor
pertinente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP e obedecido o disposto na legislação.
18.1.1 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA, mediante apresentação
de Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata, devidamente atestada pela Fiscalização.
18.2 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde
que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência
de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die entre o 31º
(trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na
Tesouraria da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP e a data do efetivo pagamento.
18.3 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à
taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobrança na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP.
18.4 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pela CONTRATANTE, a qual
deverá ser cadastrada junto à CDURP.

19. REAJUSTE
19.1 – Não será admitido reajuste, de acordo com o Decreto Municipal
43.612/2017 e alterações posteriores.
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
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descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do
disposto no subitem 17.4, sujeitando-a às penalidades previstas no subitem
20.2.
20.2 Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a CDURP poderá impor
ao licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial
das obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções, observado o
Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade
Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF e o Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP, garantida a defesa prévia ao contratado:
I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
20.3 A multa aplicada será depositada em conta bancária indicada pela
CDURP, descontada dos pagamentos eventualmente devidos, descontada da
garantia ou cobrada judicialmente.
20.4 As sanções previstas nos incisos I, IV e V do subitem 20.2 poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos II e III, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias
úteis e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato;
20.5 Do ato que aplicar as penas previstas nos incisos IV e V do subitem 20.2,
o Diretor-Presidente da CDURP dará conhecimento aos demais órgãos e entidades municipais interessados, na página oficial desta empresa pública na internet.
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20.6. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 20.2 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CDURP em virtude de atos ilícitos praticados.
20.7. As multas previstas nos incisos II e III do subitem 20.2 não possuem
caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
20.8. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
20.9. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação
devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação
por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original
da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo
decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.
21. DA MATRIZ DE RISCOS
21.1 - A Matriz de Risco tem o propósito de listar os principais riscos
conhecidos, quantifica-los, propor mecanismos de mitigação, distribuí-los de
modo equilibrado, adequado e de acordo com a natureza dos riscos e
obrigações contratuais entre a contratante e a contratada.
21.2 - A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos
relacionados e a ela atribuídos, conforme estabelecido na Matriz de Risco
definida para a contratação no Termo de Referência.
21.3 - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da
CONTRATADA.
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21.4 - Sempre que atendidas as condições da contratação e mantidas as
disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro da contratação.
22. FORO
22.1 – Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital, renunciando
as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
23. DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais
cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não
corresponda à realidade dos fatos.
23.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em
contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
– CDURP.
23.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília –
DF.
23.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
23.5 – Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Proposta Detalhe
Termo de referência
Minuta de Contrato
Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 23.445/03
Declaração de visita
Declaração ref. ao artigo 48 do Decreto Municipal 44.698/18 e
artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 19.381/01
Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 27.715/07
Indicação da localização das instalações
Declaração ref. à Lei Federal 12.846/2013 e Decreto Municipal
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43.562/2017.

23.6 – Este Edital contém __ (_____) folhas rubricadas e numericamente
ordenadas.
Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.

ANEXO I
PROPOSTA-DETALHE
Nome do Órgão:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP
Razão Social:
Endereço:
Banco:
Agência:
Código
Item
Serviço

do

Descrição Detalhada

U/S

Pregão Eletrônico CNPJ:
n° 0000/20__
E-mail:
Tel.:
Conta Corrente:

Fax:

Preço
Quantidade Global
Preço Total
(mensal)
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Objeto:
Valor Global:

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO (PE / AQUISIÇÃO DE BENS)
[OBS.: Para aquisição de materiais que não têm garantia de fábrica e são de
uso imediato (ex. papel, caneta etc.) não há necessidade de assinatura de
Contrato.]
[OBS.: A assinatura de Contrato é recomendável na aquisição de aparelhos
elétricos, eletrônicos, telefones, computadores, rádios, material cirúrgico, e
demais produtos que têm peculiaridade técnica e devem ser entregues com
garantia.]
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Termo de Contrato celebrado entre a A
Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro S/A –
CDURP,
como
CONTRATANTE,
e
a
___________________________________,
como CONTRATADA, para aquisição de bens
na forma abaixo.

Aos dias ____ do mês de __________do ano de ____, na
___________________________ a Companhia de Desenvolvimento Urbano
da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, seguir denominada
CONTRATANTE, representado pelo _____________________ [autoridade
administrativa
competente
para
firmar
o
contrato],
e
a
sociedade____________________, estabelecida na
________________________________ [endereço da sociedade adjudicatária],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº
______________, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato
representada por
___________________________ [representante da sociedade adjudicatária],
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da carteira de identidade
n.º_____________ e inscrito no CPF/MF sob o n.º __________ têm justo e
acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorrência do resultado do
PREGÃO ELETRÔNICO CDURP Nº
____/____,
realizado
por
meio
do
processo
administrativo
nº
_____/______/___, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já
se entende como integrante do presente termo, especialmente pelas normas de
caráter geral das Leis Federais n° 10.520/02 e 13.303/16, pelo Decreto
Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da
CDURP, disponibilizado na página desta na internet, pelo Decreto Municipal n°
30.538/09, pela Lei Complementar Federal nº 123/06 – Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pelo Código de Defesa do
Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações, pelo
Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do
Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações,
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ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, pelo Regulamento Geral do Código
supra citado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81, e suas
alterações, pela Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano Diretor e de
Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, e pelos
Decretos Municipais nº 43.612/2017, 27.715/07 e 31.349/09, com suas
alterações posteriores, pelas normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99
da Lei no 8.666/93, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras
constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas
essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de
penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente
transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.
Obs: Se o objeto envolver a contratação de obras, prestação de serviços ou
aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação
oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro
multilateral de que o Brasil seja parte contidas, indicar na cláusula acima a
aplicação do contido no § 5º do art. 42 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento de _________________
[descrever o objeto licitado], devidamente descritos, caracterizados e
especificados no Termo de Referência (Anexo ___ do Edital de Pregão
Eletrônico nº ___), na forma abaixo descrita:
ITEM

DESCRIÇÃO

PREÇO TOTAL

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO
R$
R$

Parágrafo único – O objeto do contrato será entregue/instalado em
__________ [descrever condições e prazos de entrega e instalação, se for o
caso], com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas,
itens, elementos, condições gerais e especiais contidos no processo
administrativo nº ____/__, no presente contrato, no Edital que deu origem à
presente contratação e seus anexos, especialmente, no Termo de Referência,
bem como em detalhes e informações fornecidas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
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O valor total do presente contrato é de R$ _____________________
(____________),
CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA após a regular liquidação da
despesa, observadas as disposições referentes ao recebimento do objeto
contidas no Termo de Referência, no Edital e neste contrato.
Parágrafo Primeiro – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão
do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que a CONTRATANTE esteja
obrigado(a) a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto
previsto na cláusula segunda não tenha sido regularmente entregue e aceito.
Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à
Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor pertinente da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
– CDURP.
Parágrafo Terceiro – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar
da data do protocolo do documento de cobrança no setor pertinente da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
– CDURP.
Parágrafo Quarto – No caso de erro nos documentos de cobrança, estes
serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o
prazo de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses
documentos.
Parágrafo Quinto – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com
atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA,
sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de
cobrança na tesouraria da CONTRATANTE e a data do efetivo pagamento.
Parágrafo Sexto – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será
descontado da taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die entre
o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento
de cobrança na tesouraria da CONTRATANTE.
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Parágrafo Sétimo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pela
CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à CDURP.
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE
Não será admitido reajuste de acordo com o Decreto Municipal 43.612/2017.
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO
A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados
pela CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA
de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas,
especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e
contratuais.
Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da entrega dos bens caberá à comissão
designada por ato da autoridade competente no âmbito da Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP.
Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos
termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que
forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalização da CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências,
possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados e elementos referentes à execução do contrato.
Parágrafo Quarto – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das
especificações dos bens, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar
à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do
Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.
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Parágrafo Quinto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos bens adquiridos, à sua entrega e às consequências e implicações,
próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução
contratual não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
prepostos.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA
A
CONTRATADA
prestou
garantia
na
modalidade
de
______________________,
no
valor
de
R$
____________
(____________________) equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato.
Obs: Pelo art. 81 do Decreto Municipal 44.698/2018, a garantia não poderá
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras,
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade
técnica e riscos financeiros elevados, quando este limite poderá ser
elevado para até 10% do valor do contrato.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE se utilizará da garantia para
assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta
inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se
dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá a CONTRATANTE
ainda reter créditos.
Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento
das obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso
não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da
ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Terceiro – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente à CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da garantia prestada e o débito verificado.
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Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título,
seu valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete)
dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que
esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da
notificação pela CONTRATANTE, o que ocorrer por último, sob pena de
rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Quinto – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o
art. 92 do Decreto Municipal 44.698/18, a CONTRATADA deverá complementar
o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento)
do valor do Contrato.
Parágrafo Sexto – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do
Contrato, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do
recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicação das sanções previstas no RGCAF.
Parágrafo Sétimo – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO
O Contrato vigorará a partir da assinatura até ____ (_______) dias/meses.
Parágrafo Primeiro – O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado
ou alterado nos termos do Decreto Municipal 44.698/18.
Parágrafo Segundo – O prazo de garantia convencional por conta da
CONTRATADA será de __________ (_______) dias/meses a contar do
______________ [recebimento/instalação/aceite], na forma do Termo de
Referência, sem prejuízo da garantia legal de adequação do produto.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I-

entregar os bens de acordo com todas as exigências contidas no Termo
de Referência;
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II-

tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros,
em consequência da entrega dos bens;

III-

responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos
e prejuízos, de qualquer natureza, que causar à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato,
respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores,
independentemente das medidas preventivas adotadas e da
comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

IV-

atender
às
determinações
CONTRATANTE;

V-

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados, no prazo determinado pela Fiscalização;

VI-

responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e
obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias,
ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à
completa entrega dos bens:

e

exigências

formuladas

pela

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas contra a CONTRATADA,
decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão do Município
do Rio de Janeiro ou de entidade da Administração Pública indireta como
responsável subsidiário ou solidário, a CONTRATANTE poderá reter, das
parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de
insuficiência;
b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários,
decorrentes da execução do presente Contrato, que possam ensejar
responsabilidade subsidiária ou solidária da CONTRATANTE, as parcelas
vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de
insuficiência;
c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão
logo tenha ciência o Município do Rio de Janeiro ou a CONTRATANTE da
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existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e
serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o Município
do Rio de Janeiro ou entidade da Administração Pública indireta sejam
compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA;
d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão
liberadas pela CONTRATANTE se houver justa causa devidamente
fundamentada.
VII-

manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
durante todo prazo de execução contratual;

VIII-

responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste
Contrato, eximindo a CONTRATANTE das consequências de qualquer
utilização indevida;

IX-

observar o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07, no que couber.

X-

indicar, nas notas fiscais emitidas, quando o objeto envolver prestação
de serviços, o efetivo período do mês que está sendo faturado.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
I-

Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato;

II-

Realizar a fiscalização do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACEITAÇÃO DO OBJETO DO
CONTRATO
A aceitação do objeto deste Contrato se dará mediante a avaliação de
Comissão de Aceitação designada pela autoridade competente no âmbito da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP, que constatará se os bens fornecidos atendem a todas as
especificações contidas no Edital que ensejou a presente contratação.
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Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido em tantas
parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.
Parágrafo Segundo – Os bens cujos padrões de qualidade estejam em
desacordo com a especificação do Edital e seus anexos deverão ser recusados
pela Comissão responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em
registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para
ratificação.
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atenderem
às exigências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá substituir quaisquer
bens defeituosos ou qualitativamente inferiores, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE da data da
efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA não substitua os bens não aceitos no
prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar o seu
fornecimento às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações
baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização
nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a CDURP poderá impor ao
licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções, observado o
Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade
Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF e o Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP e a legislação vigente, garantida a defesa
prévia ao contratado:
I - advertência;
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II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Parágrafo Primeiro – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do
prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nos incisos “I”, “IV” e “V” do caput
desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nos
incisos “II” e “III”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do
Contrato.
Parágrafo Terceiro – Do ato que aplicar as penas previstas nos incisos IV e V
desta Cláusula, a autoridade competente dará conhecimento aos demais
órgãos/entidades municipais interessados, na página oficial da CONTRATANTE
na internet.
Parágrafo Quarto – As sanções previstas nos incisos “IV” e “V” do caput desta
Cláusula poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que,
em razão dos contratos regidos pelo Decreto Municipal 44.698/18, tenham:
I
sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
II

praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III
demonstrado não possuir idoneidade para contratar
CONTRATANTE, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

com

a
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Parágrafo Quinto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO do ato que as impuser.
Parágrafo Sexto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores
devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
Parágrafo Sétimo – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova
do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu
desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade
contratante.
Parágrafo Oitavo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Nono – Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado
da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Décimo – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de
compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá,
observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à
CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de
sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do
valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa
imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.
Parágrafo Décimo Primeiro – Se a CONTRATANTE verificar que o valor da
garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à
satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.
Parágrafo Décimo Segundo – As multas previstas nos incisos “II” e “III” do
caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o
pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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Parágrafo Décimo Terceiro – A aplicação das sanções estabelecidas nesta
Cláusula é da competência do Diretor-Presidente da Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP.
Parágrafo Décimo Quarto – Deve-se observar, ainda, o procedimento descrito
no Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP no tocante à aplicação
das sanções administrativas mencionadas nesta Cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECURSO
A CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo, salvo se
concedido excepcionalmente pela autoridade competente, recurso a ser
interposto perante a autoridade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da ciência da aplicação das penalidades contidas nos incisos II e III
da Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, que
poderá ocorrer através de:
I – Ato unilateral, quando verificada a ocorrência de qualquer das situações
descritas no Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP;
II – Acordo entre as partes, desde que seja vantajoso para a CDURP;
III – Determinação judicial.
Parágrafo Primeiro – A rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do
ato administrativo no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
Parágrafo Segundo – Rescindido o Contrato, a CONTRATANTE assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão unilateral promovida pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará
sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, ou, ainda, sobre o valor do Contrato.
Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter
compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for
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insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com eventuais créditos
devidos pelo CONTRATANTE.
Parágrafo Quinto – Nos casos de rescisão sem culpa da CONTRATADA, o
CONTRATANTE deverá promover:
a) a devolução da garantia;
b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
c)

o pagamento do custo de desmobilização, caso haja;

d)

o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos.

Parágrafo Sexto – Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, esta
somente terá direito ao saldo das faturas relativas aos serviços medidos e
aceitos até a data da rescisão, após a compensação prevista no parágrafo
quarto desta Cláusula.
Parágrafo Sétimo – No caso de rescisão amigável, esta será reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do
Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para
esse fim, e à devolução da garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO
Desde que previamente prevista e no limite indicado no edital de licitação, a
CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese descrita no caput, a CONTRATADA não
poderá efetivamente subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser
publicado na imprensa oficial.
Parágrafo Segundo – A SUBCONTRATADA deverá atender, em relação ao
objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao
licitante vencedor.
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Parágrafo Terceiro – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável
com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes
do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza
trabalhista e previdenciária.
Parágrafo Quarto – É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que
tenha participado:
(a) do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;
(b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à aquisição dos bens ora contratados correrão à conta
do orçamento próprio da Companhia, de acordo com as rotinas internas para a
assunção e quitação de despesas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as
partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
Será dada publicidade deste Contrato na página oficial da CONTRATANTE na
internet, nos termos do Art. 39 da Lei Federal nº 13.303/2016.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
A CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do presente
instrumento ao seu órgão de controle interno e ao Tribunal de Contas do
Município na forma da legislação aplicável.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ASSINATURA DO CONTRATO
A CONTRATADA fica obrigada a devolver as vias do contrato assinado, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento, sob pena de sanções
administrativas cabíveis.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E
ADMINISTRATIVA
Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal
e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou
terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada.
Parágrafo Primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas
hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão
societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou
incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à
obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o
limite do patrimônio transferido.
Parágrafo Segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou,
no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente
responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal
responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do
dano causado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA MATRIZ DE RISCOS
Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a
alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los,
foram identificados os principais riscos conhecidos decorrentes da presente
contratação, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecidos os
respectivos responsáveis e descritas suas respostas sugeridas na Matriz
constante do Anexo _____ do Termo de Referência que integra o presente
contrato.
Parágrafo Primeiro - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de
responsabilidade da CONTRATADA.
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Parágrafo Segundo - Sempre que atendidas as condições da contratação e
mantidas as disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.
Parágrafo Terceiro - A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza
e extensão dos riscos por ela assumidos na contratação e ter levado tais riscos
em consideração na formulação de sua proposta e formalização da
contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
a)
A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de
execução do Contrato, as condições de habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade
trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada a aquisição objeto do
presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão
do Contrato.
b)
Os ensaios, os testes e demais provas requeridas por normas técnicas
oficiais para a verificação da qualidade dos bens objeto deste Contrato, correm
à conta da CONTRATADA.
c)
Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em
contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP.
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ___ (________) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam.
Rio de Janeiro, _______de ________________de _____.
___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
CONTRATANTE (Nome, cargo, matrícula e lotação)
_______________________________________________
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REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
ANEXO IV
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.445/03
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.
________________________________________ [denominação/razão social
da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ sob o n° __________________, por intermédio do seu(sua)
representante
legal
o(a)
Sr.
(a)_________________________________________, portador(a) da carteira
de identidade n° _____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF sob o n° ___________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: (
aprendiz

) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.
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_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO V
DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 48 DO DECRETO 44.698/18 E ARTIGO 2º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos
administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro
técnico que sejam servidores da Administração Direta ou empregados,
diretores ou Conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município,
ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data
do ato convocatório, ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º e
2º escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da
Administração Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos
do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.
Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.
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_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE VISITA
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.
[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]
_______________________________ [nome completo do representante legal
da
empresa],
DECLARO
que
o(a)
Sr(a).
________________________________________
[nome
completo
do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa,
realizou visita para fins de vistoria técnica ao
________________________________ [local ou equipamento visitado],
acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as
condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto do
PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____,as quais serão
consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.
Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.
___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
___________________________________________________
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PROFISSIONAL
INDICADO
PELA
EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
ANEXO VII
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO MUNICIPAL Nº 27.715/07
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

Em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07,
DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que, para a execução do
contrato objeto desta licitação, somente serão utilizados produtos e
subprodutos de madeira que tenham procedência legal.

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VIII
INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.
[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

Informamos que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas
atividades relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitação
estão
localizadas
na
________________________________________
[endereço das instalações], acompanhando a presente declaração cópia do
respectivo Alvará de Funcionamento.

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de
forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração
Municipal.
Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.
_________________________________________________
AGENTE PÚBLICO (Nome, cargo, matrícula e lotação)

__________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
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ANEXO II
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO - CDURP
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO CDURP Nº_____/_____

1. INTRODUÇÃO
1.1 – A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A – CDURP torna público que fará realizar licitação, sob a
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço [maior percentual
de desconto] ________ [por item/ por lote/ global/], sob o regime de
_____________ [empreitada por Preço Unitário / empreitada por Preço Global /
empreitada
Integral/Tarefa],
para
prestação
de
serviços
de
__________________ devidamente descritos, caracterizados e especificados
neste Edital e/ou no Termo de Referência, na forma da lei.
1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie,
especialmente pelas normas de caráter geral das Leis Federais n.º 10.520/02 e
13.303/16, pelo Decreto Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP, disponibilizado na página desta na internet,
pelo Decreto Municipal n° 30.538/09, pela Lei Complementar Federal n.º
123/06 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e
suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade
Pública do Município do Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e
suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, pelo Regulamento
Geral do Código supracitado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº
3.221/81, e suas alterações, pela Lei Complementar Municipal nº 111/11 –
Plano Diretor e de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio
de Janeiro, pela Lei Municipal nº 2.816/99, e pelos Decretos Municipais nº
17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 22.136/02, 27.715/07, 31.349/09, 40.286/15,
43.612/17 com suas alterações posteriores, normas de direito penal contidas
nos arts. 89 a 99 da Lei no 8.666/93, bem como pelos preceitos de Direito
Público, pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as
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licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.
1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico,
sendo utilizado o Sistema COMPRASNET, disponibilizado e processado no
endereço eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br, mantido pelo
Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/05, a que as
licitantes interessadas se submetem, devendo providenciar o seu
credenciamento junto ao referido sistema, no sítio antes indicado, para
obtenção da chave de identificação e da senha, no prazo mínimo de 3 (três)
dias úteis antes da data determinada para a realização do Pregão Eletrônico.
1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão objeto de
divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimento originais,
exceto, quanto aos prazos, quando a alteração não afetar a preparação das
propostas.
1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada
por razões de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito à
reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o art. 387 do
RGCAF.
1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos
no endereço eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo,
alternativamente, obtê-lo em meio magnético ou adquiri-lo em via impressa,
mediante o pagamento da reprodução gráfica do Edital e seus anexos.
1.6.1 – O pagamento referido acima deverá ser feito por depósito em espécie
na conta corrente nº 687-9, da agência 4064, do Banco Caixa Econômica
Federal, de titularidade da CDURP, durante o horário de atendimento bancário.
Neste caso, quando da retirada do Edital, a empresa deverá apresentar cópia
do recibo bancário constando a sua denominação ou razão social, o seu
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o
número deste Edital.
1.7 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos até 5 (cinco) dias úteis
antes da abertura da sessão, por escrito, no seguinte correio eletrônico
pregoeiro.cdurp@gmail.com
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1.7.1 – Caberá ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio responder aos pedidos
de esclarecimentos até 3 (três) dias úteis antes da abertura da sessão, com
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado
o disposto no item 1.3.
1.8 – Os interessados poderão formular impugnações ao edital até 5 (cinco)
dias úteis antes da abertura da sessão, no seguinte correio eletrônico
pregoeiro.cdurp@gmail.com.
1.8.1 – Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação até 1 (um) dia útil antes da
abertura da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.3.
1.9 - A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas as impugnações existentes. Oferecida a
resposta da Administração, a sessão de recebimento das propostas será
realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no
mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra
data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do
Edital.
2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO
2.1 – Autorização do Ilmo. Senhor Diretor xxxx da Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP,
constante do Processo Administrativo nº 01/240.xxx/20xx, de ____/____/____,
publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO de ____/
___/___.
Obs: Indicar a autoridade que efetivamente autorizar a realização da
licitação.

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
3.1 – No dia ____ de ____________ de ____, às _____ h, o Pregoeiro iniciará
a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO CDURP Nº____/____,
no
endereço
eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será
adiada para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo
designação expressa de outra data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos
mesmos meios de divulgação do Edital.
4. OBJETO
4.1 – O objeto da presente licitação é a prestação de serviços de
_______________________, conforme as especificações constantes deste
Edital e/ou do Termo de Referência.
Obs1: Nos casos em que se exija (É faculdade da Administração exigir) a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte para
contratação de obra e serviços, acrescer os subitens 4.2 e 4.2.1, com a
seguinte redação, respectivamente:
4.2. Por ocasião da eventual contratação será obrigatória a subcontratação de
uma parcela de ______% (__________) [limitada a 30% (trinta por cento)
conforme art. 7º, I, do Decreto Municipal nº 31.349/09] do objeto contratado
com microempresas e empresas de pequeno porte.
4.2.1. A subcontratação da referida parcela não será obrigatória quando a
licitante contratada for:
a)

microempresa ou empresa de pequeno porte;

b)
- consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas
de pequeno porte;
c)
consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratação.
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à
conta do orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
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5.2 – O valor estimado da licitação será sigiloso, em atendimento ao que
dispõe o art. 45 do Decreto Municipal 44.698/2018 e na forma do Regulamento
de Licitações e Contratos da CDURP.
6. TIPO DE LICITAÇÃO
6.1 – A presente licitação é do tipo menor preço [maior percentual de desconto]
___________ [por item/ por lote/ global].
7. PRAZOS
7.1 – O Contrato vigorará a partir da data da sua assinatura até ____ (_______)
dias/meses contados desta ou da data estabelecida no memorando de início,
se houver.
Obs1: Verificar o qual o marco inicial definido no TR e adequar o Edital.
Obs2: Os contratos que tenham por objeto o fornecimento de mão de
obra de apoio operacional terão prazo de vigência de até 12 (doze) meses,
nos termos do Decreto Municipal n.º 40.286/15;
Obs3: Os contratos que tenham por objeto serviços de locação de
veículos para transporte de representação, equipes de trabalho, material
de consumo e expediente terão prazo de vigência de até 36 (trinta e seis)
meses, nos termos do Decreto Municipal n.º 40.285/15.
Obs4: A duração dos contratos não excederá a 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir de sua celebração, nos termos dos Decretos Municipais
n.ºs 43.612/17 e 44.698/18, exceto:
I – para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da
CDURP;
II – para a realização de obras e prestação de serviços de engenharia;
III - para a prestação de serviços de caráter continuado, prorrogáveis por
até 5 (cinco) anos;
IV – para a locação de veículos, com ou sem motorista, com ou sem combustível, para o transporte de representação, equipes de trabalho, material de consumo e expediente, prorrogáveis por até 5 (cinco) anos.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 227/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

V - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 24 (vinte e quatro)
meses seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.
Se não houver necessidade de celebração de termo de contrato, deverá ser
adotada a seguinte redação:
7.1 – A contratação vigorará a partir da retirada da memorando de início até
____ (_______) dias/meses.
7.1.1 – O prazo para o início dos serviços será de ___ (____) dias contados do
recebimento do memorando de início.
Obs: Verificar se há esta definição no TR e, em caso negativo, excluir o
subitem.
7.2 – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos
termos do Decreto Municipal n.º 44.698/18 e do Regulamento de Licitações e
Contratos da CDURP.
7.2.1 – No caso de serviços continuados, o contrato poderá ser prorrogado por
até 5 (cinco) anos, na forma do Decreto Municipal n.º 44.698/18 e do
Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP.
7.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realização da licitação.
7.4 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocação para assinatura do termo de contrato ou para retirada do
instrumento equivalente, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer
compromissos assumidos.
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja
credenciado junto ao Provedor do Sistema, a Secretaria de Logística e
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Tecnologia da Informação do
Ministério
do
Planejamento, Orçamento
e
Gestão
( http://www.comprasgovernamentais.gov.br.).
Obs: Se o valor estimado da licitação (global ou algum item, no caso de
licitação por item) corresponder a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
substituir pela redação abaixo, salvo se houver justificativas nos termos
do art. 49 da LC 123/2006 e Decreto Municipal 31.349/2009:
8.1 – Poderão participar da presente licitação todas as microempresas e
empresas de pequeno porte interessadas que comprovarem possuir os
requisitos de qualificação exigidos neste Edital e que estejam credenciadas
junto ao Provedor do Sistema, a Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br).
8.2 – Para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
8.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado,
ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos
campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no
certame ou de sua contratação, que conhece e aceita o regulamento do
sistema de compras eletrônicas relativo ao Pregão Eletrônico e que se
responsabiliza pela origem e procedência dos bens que cotar.
8.4– A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão
eletrônico por seus representantes devidamente credenciados, assim como
pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente,
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
8.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma
licitante, em cada pregão eletrônico.
8.6– O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame.
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8.7– Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão
da natureza do objeto do presente certame.
Obs1.: Serviços que sejam atividade-fim do órgão público não podem ser
terceirizados para empresas ou cooperativas.
Obs2.: A Administração deve averiguar se a natureza do serviço prestado é
compatível com trabalho autônomo, sendo possível, somente nesse caso,
participação de cooperativas.
Obs3.: A Administração deve também verificar se as sociedades cooperativas
atendem todas as exigências da Lei n° 5.764/71.
ou
8.7 – Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que
apresentem a documentação de habilitação descrita no subitem (A.7) do item
13.
8.8 – Não será permitida a participação em consórcio.
ou
8.8 – Será permitida a participação em consórcio, sujeita às seguintes regras:

I-

no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança será da
empresa brasileira;

II-

as empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou
particular de compromisso de constituição de consórcio, subscrito por
todas elas, indicando a empresa líder, que será responsável principal,
perante o(a) _________ [órgão ou entidade licitante], pelos atos
praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária
estabelecida na alínea (e). Por meio do referido instrumento a empresa
líder terá poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação.

III-

apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à
habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômicofinanceira, à regularidade fiscal e à regularidade trabalhista. As
consorciadas poderão somar seus quantitativos técnicos e econômicofinanceiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no
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Consórcio, para o fim de atingir os limites fixados neste Edital
relativamente à qualificação técnica e econômico-financeira; Não será
admitida, contudo, a soma de índices de liquidez e endividamento, para
fins de qualificação econômico-financeira;
IV-

as empresas consorciadas não poderão participar da licitação
isoladamente, nem por intermédio de mais de um consórcio;

V-

as empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na da
execução do Contrato;

VI-

o consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a
sua constituição e registro antes da celebração do Contrato;

VII-

a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela
CDURP;

VIII-

o instrumento convocatório poderá, no interesse da CDURP e mediante
justificativa, fixar a quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas
por consórcio.

8.9 - As operações societárias promovidas por sociedades empresariais
isoladamente ou por aquelas participantes de consórcio ou as alterações de
composição de consórcio deverão ser submetidas à prévia aprovação da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A - CDURP, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato,
que poderá ser rescindindo em qualquer hipótese de prejuízo ou elevação de
risco para o seu cumprimento.
8.10 – Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham
participado da elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta
licitação, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional
que tenha atuado como autor ou colaborador do Termo de Referência.
8.11 - Não será permitida, ainda, a participação das licitantes na licitação nas
seguintes hipóteses:
I - cujos administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu
quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou empregados, dire-
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tores ou conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município, ou
que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do
ato convocatório, ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º e 2º
escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro nos últimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito.
II - suspensas pela CDURP;
III - declaradas inidôneas pela União, por Estado, pelo Distrito Federal, pelo
Município do Rio de Janeiro ou pela CDURP, enquanto perdurarem os efeitos
da sanção;
IV - constituídas por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
V - cujos administradores sejam sócios de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
VI - constituídas por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VII - cujos administradores tenham sido sócios ou administradores de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VIII - que tiverem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
8.11.1 - Aplica-se, também, a vedação anteriormente citada:
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da CDURP;
b) empregado da CDURP cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
c) autoridade do ente público a que a CDURP esteja vinculada.
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III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo
de gestão ou rompido seu vínculo com a CDURP há menos de 6 (seis) meses.
8.12 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade
sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas, na qualidade, simultaneamente, de simples proponentes, de simples proponente e de integrante de consórcio, ou de integrantes de um ou mais consórcios.
8.13 - É vedado a qualquer interessado participar de licitação na qualidade, simultaneamente, de simples proponente e de integrante de consórcio assim
como de integrante de dois ou mais consórcios.
Obs: Caso a licitação tenha por objeto obras e serviços de engenharia,
deverão ser acrescidas ao Edital as seguintes vedações:
8.14 - Sem prejuízo do disposto nos subitens anteriores, é vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia:
I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto
básico da licitação;
II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração
do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco
por cento) do capital votante.
8.14.1- A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado,
consoante preço previamente fixado pela CDURP.
8.14.2 - É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de
que tratam os incisos II e III do subitem 8.14 em licitação ou em execução de
contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou
gerenciamento, exclusivamente a serviço da CDURP.
8.14.3 - Para fins do disposto no subitem 8.14 considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o li citante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
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8.14.4 - O disposto no subitem 8.14.3 aplica-se a empregados incumbidos de
levar a efeito atos e procedimentos realizados pela CDURP no curso da licitação.
9. CREDENCIAMENTO
9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do
“Manual do Fornecedor”, disponibilizado
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG – Sistema COMPRASNET.
9.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
9.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilização legal da licitante e do seu representante legal, além da
presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.
9.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de
acesso, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por
representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou à Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP,
promotora da presente licitação, responsabilidades por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.
10. APRESENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

DE

PREÇO

E

DA

10.1 – As propostas de preço deverão ser enviadas exclusivamente por meio
eletrônico,
por
intermédio
do
endereço
http://www.comprasgovernamentais.gov.br até a abertura da sessão pública da
presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1, devendo as licitantes,
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para formulá-las, manifestarem, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
10.1.1 – As propostas de preço serão ofertadas com base no preço _________
[por item/por lote/ globa/maior percentual de desconto] do objeto licitado.
Obs: Adotando-se o critério de maior desconto, deve-se incluir o seguinte
subitem:
10.1.1.1 – O critério de julgamento de maior desconto:
I - terá como referência o preço global fixado neste Edital, estendendo-se o
desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos
aditivos;
II - no caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma li near sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que integra obrigatoriamente este instrumento.
10.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas até a abertura
da sessão pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1.
10.3 – No preço proposto [ou na definição do percentual de desconto cotado,
no caso de maior desconto] serão computadas todas as despesas para a
prestação do(s) serviço(s), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos
do objeto da presente licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA o
pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos,
encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive
seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e
quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação.
10.3.1 – As propostas de preços apresentadas por cooperativas de trabalho ou
por contribuintes individuais deverão incluir os valores devidos a título de
contribuição previdenciária, no montante dos percentuais consignados no
Decreto Municipal nº 18.835/00.
10.4 – O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a título de
contribuição previdenciária, na forma do item anterior, será considerado apenas
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para efeito de comparação com o valor das propostas apresentadas pelas
demais licitantes, no momento do seu julgamento.
10.4.1 – O valor devido título de contraprestação pela execução dos serviços
será obtido mediante a dedução do valor total da proposta do montante do
valor devido a título de contribuição previdenciária, o qual deverá ser recolhido
à entidade competente, na forma da legislação.
10.5 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se
decorrer de erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital.
Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para
pagar todos os serviços.
10.6 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada
aos preços ofertados na fase competitiva em arquivo único compactado, no
curso da sessão pública, quando solicitada a fazê-lo pelo Pregoeiro.
10.7 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das
suas propostas. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro - CDURP, em nenhuma hipótese, será responsável por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os
seus resultados.
10.8 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
10.9 – A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pelo
Decreto Municipal n.º 31.349/09 e pela Lei Complementar Federal n.º 123/06,
deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os
requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu artigo 3º,
sob as penas da lei, em especial do artigo 299, do Código Penal.
10.9.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu
afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123/06.
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Obs: No caso de a licitação ser exclusiva para microempresa e empresa
de pequeno porte (valor estimado até R$ 80.000,00), substituir a redação
dos subitens 10.9 e 10.9.1, nos seguintes termos:
10.9 – A licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico,
que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar Federal nº 123/06,
especialmente no seu artigo 3º, sob as penas da lei, em especial do artigo 299,
do Código Penal.
10.9.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte conduzirá ao seu afastamento da
licitação.
10.9.2 – A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa
ou empresa de pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade
for constatada no curso do certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1 – No dia e horário previstos no item 3.1, o Pregoeiro dará início à sessão
pública do pregão eletrônico com a abertura automática das propostas e a sua
divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória em ordem crescente de
preços.
11.2 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e, uma vez consideradas
com elas compatíveis, serão classificadas, iniciando-se a etapa de lances da
qual todos os interessados classificados poderão participar.
11.3 – Serão desclassificadas as propostas, sem prejuízo do disposto no item
12.7:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
c) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua
identificação;
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11.3.1 – A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.
11.4- Após a análise das propostas de preço, será divulgada nova grade
ordenatória pelo sistema contendo a relação com as propostas classificadas e
aquelas desclassificadas mediante decisão motivada do Pregoeiro.
11.5- O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da etapa de lances.
11.6- A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema
eletrônico para os autores das propostas classificadas
11.7- Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante
imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor consignado
no registro.
11.8- As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
i

– Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao
último ofertado pela licitante e registrado no sistema.

ii

– Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

iii

– Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
da detentora do lance.

iv

– Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em
situação devidamente justificada e aceita pelo Pregoeiro, sujeitando-se a
licitante às penalidades previstas no item 20 deste edital.

v

– A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro.

11.9 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o qual transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
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12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA
12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério
do menor preço (ou maior percentual de desconto) ________ [por item/por lote/
global], sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da
etapa de lances do pregão eletrônico, tenha apresentado lance(s) cujo(s)
valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) _________ [Inserir a
expressão “para cada item” quando se tratar de licitação do tipo menor preço
por item ou “para cada lote” quando se tratar de licitação do tipo menor preço
por lote] na estimativa orçamentária.
12.1.1 - Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora
a licitante que, ao final da etapa competitiva do pregão eletrônico, tenha
apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s)
previsto(s) _________ [Inserir a expressão “para cada item” quando se tratar
de licitação do tipo menor preço por item ou “para cada lote” quando se tratar
de licitação do tipo menor preço por lote] na estimativa orçamentária.
12.2 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte em relação
àquelas empresas que não detenham essa condição.
Obs1: Excluir o subitem 12.2 no caso de licitação ser exclusiva para
microempresa e empresa de pequeno porte (valor estimado até R$
80.000,00), renumerando os demais.
12.2.1 – Apenas após a classificação das propostas, as licitantes que se
enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar Federal nº 123/06, poderão manifestar esta condição,
sendo proibido, sob pena de exclusão deste procedimento, identificarem-se
como tal antes do momento determinado neste subitem.
12.2.2 – Serão consideradas em situação de empate as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou
superiores em até 5% (cinco por cento) àquela mais bem classificada.
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12.2.3 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da
seguinte forma:
a)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela até então
considerada a melhor oferta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o
encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão;
b)
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada
apresente proposta de preço inferior, esta será considerada a melhor oferta;
c)
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não
apresente proposta de preço inferior, serão convocadas, na ordem
classificatória, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
se enquadrem na situação de empate antes prevista, para o exercício de igual
direito;
d)
No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de
empate antes prevista, será convocada para apresentar melhor oferta aquela
que tenha tido o seu último lance recebido e registrado em primeiro lugar.
12.2.4 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a
ter sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de
desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente mais bem classificada do certame.
12.2.5 - Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a
proposta originalmente mais bem classificada do certame não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
Obs: Excluir os subitens 12.2.1 ao 12.2.5 no caso de licitação ser
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte (valor
estimado até R$ 80.000,00), renumerando os demais.
12.3- Inexistindo proposta de microempresas ou empresas de pequeno porte
em situação de empate, conforme previsto no item 12.2, serão observados,
quanto às demais propostas em situação de empate, os critérios de desempate
previstos no art. 66 do Decreto Municipal n.º 44.698/18.
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Obs: No caso de licitação ser exclusiva para microempresa e empresa de
pequeno porte (valor estimado até R$ 80.000,00), após a renumeração do
subitem 12.3 para 12.2, substituir pela seguinte redação:
12.2 – Existindo propostas em situação de empate serão assegurados, como
critério de desempate, os previstos no art. 66 do Decreto Municipal n.º
44.698/18.
12.4- Persistindo o empate entre as propostas ou os lances mencionados no
item anterior, observadas as preferências de contratação asseguradas na
legislação, far-se-á o desempate por ordem de cadastramento no sistema,
sendo dada preferência à proposta ou ao lance que primeiro tenha sido
cadastrado no sistema.
12.5 – Após o encerramento das etapas anteriores, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante mais bem
classificada para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
em edital.
12.6– O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação da proposta ou do lance de menor valor.
12.7– O Pregoeiro desclassificará:
IIIIIIIV-

VVI-

As propostas que contenham vícios insanáveis;
As propostas que descumpram especificações técnicas constantes
deste Edital;
As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que
excederem o valor do orçamento estimado;
As propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim
consideradas, no caso de licitações de menor preço, as propostas cujos
valores sejam inferiores a ____% (_______ por cento) do valor do
orçamento estimado.
As propostas que não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela CDURP;
As propostas que apresentem desconformidade com outras exigências
do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus
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termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.
Obs1: A parte demandante e a DAF terão que analisar, de acordo com
objeto e com o mercado, o que será considerado preço inexequível e
definir o percentual.
Obs2: Nas licitações de obras e serviços de engenharia, o inciso IV do
subitem 12.7 deverá ter redação adequada nos seguintes termos:
IV - As propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim
consideradas, no caso de licitações de menor preço, as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(a) - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orçamento estimado pela CDURP; ou
(b) - valor do orçamento estimado pela CDURP.
12.8– Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Pregoeiro
e sua Equipe de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da
licitante é viável, dando-lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente,
serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes
de produtividade compatíveis com a execução do objeto licitado.
12.8.1 - Não serão admitidas propostas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.9- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro
poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de
outras propostas, corrigida das causas de sua desclassificação.
12.10 – No caso do item III do subitem 12.7, a negociação deverá ser feita com
os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o
preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do
orçamento estimado.
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12.11 – Se mesmo após todas as providências citadas nos subitens anteriores
a oferta não for considerada aceitável pelo Pregoeiro, será revogada ou
declarada fracassada a licitação.
12.12- Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor
valor, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação observando as
seguintes diretrizes:
a) O Pregoeiro deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no
certame, de licitante declarada suspensa de participar em licitações,
impedida de contratar com a Administração ou declarada inidônea.
b) O Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da
licitante detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on line ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como
apreciará a documentação complementar descrita no item 13 deste edital e
nos Anexos.
c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos
estabelecidos no item 13 deste edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade
de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas
efetuadas por outros meios eletrônicos que julgar adequados.
c.1) Essa verificação será registrada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública,
devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os
documentos obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente certificada e justificada.
d) A licitante deverá remeter sua documentação de habilitação em arquivo
único compactado, no curso da sessão pública, somente quando solicitada
a fazê-lo pelo Pregoeiro. A remessa deverá ser realizada através do
Sistema COMPRASNET, no prazo de até 1 (uma) hora.
e) Pregoeiro poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar para a
realização de diligências para confirmar a regularidade da licitante quanto
às condições de habilitação, indicando desde logo a data e hora em que a
sessão será reaberta.
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f)

Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
equipamentos ou meios eletrônicos de consulta no momento da verificação
a que se refere a alínea “b”. Na hipótese de ocorrer essa indisponibilidade,
a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
12.13 – Se a licitante autora da oferta inicialmente classificada desatender as
exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente na
ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
12.14 - Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Pregoeiro poderá
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação,
corrigida das causas de suas inabilitações.
12.15 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão
registrados todos os atos e ocorrências do procedimento, a qual será
disponibilizada
para
consulta
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
12.17- Encerrada a sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá
apresentar à A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP a documentação de habilitação antes encaminhada
por meio do Sistema COMPRASNET em via física, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, na Rua Sacadura Cabral, n.º 133, Saúde, Rio de Janeiro – RJ, CEP:
20.081-261.
Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada em ambos os
lados, frente e verso, se este último contiver notações ou outras informações
relevantes, rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso,
e acompanhados das respectivas certidões de publicação no órgão da
imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da documentação serão
numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou entrelinhas.
Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda
inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação,
poderá o Pregoeiro solicitar ao representante da empresa, devidamente
identificado e que tenha poderes para tanto, que sane a incorreção. Somente a
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falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é
causa suficiente para inabilitação da licitante.
13. HABILITAÇÃO
13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item
12.13 deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados,
os quais dizem respeito à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Documentação relativa à habilitação jurídica;
Documentação relativa à qualificação econômico-financeira;
Documentação relativa à regularidade fiscal;
Documentação relativa à regularidade trabalhista;
Documentação relativa à qualificação técnica.

13.1.1 – Além da documentação de habilitação, as licitantes deverão
apresentar declaração dos itens/lotes para os quais oferecerá proposta [OBS:
Apenas para licitações realizadas por itens/ lotes].
12.8 - Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste
Edital pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento
que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação.
12.9 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem
prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não
conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão ter
sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da
realização da licitação.
13.3.1 - Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados
técnicos.
(A) - HABILITAÇÃO JURÍDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual;
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com
chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de
sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de
seus administradores, caso designados em ato separado;
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(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade
acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.

simples,

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados
no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas
naturais incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de
sociedade cooperativa.
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante
termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro
competente.
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima
posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão
ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.
Na hipótese de participação de sociedades cooperativas, acrescentar:
(A.7) As sociedades cooperativas deverão fornecer os seguintes documentos,
de forma atualizada e consolidada:
(A.7.a) Ato constitutivo;
(A.7.b) Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.c) Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.d) Regimentos dos fundos instituídos pelos cooperados acompanhados
das atas das Assembleias que os aprovaram;
(A.7.e) Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e
conselheiros da cooperativa;
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(A.7.f) Registro de presença dos cooperados nas 03 (três) últimas Assembleias
Gerais;
(A.7.g) Ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a
contratar o objeto deste certame, acompanhada dos documentos
comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa.
(A.8) Declaração formal de que atende às disposições do artigo 48 do Decreto
Municipal 44.698/18 e do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº
19.381/01, na forma do Anexo ___.
(A.9) Declaração de responsabilização civil e administrativa, nos termos da Lei
Federal n.º 12.846/2013 e Decreto Municipal 43.562/2017, na forma do Anexo
______.
(B) – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente,
devendo apresentar: (Os índices abaixo poderão ser exigidos cumulativamente
ou não, devendo a Administração justificar a opção adotada. O percentual dos
índices deverá ser fixado de acordo com o segmento de mercado de que trata
o objeto da licitação)
(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que ____. Será
considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo
Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante
com o Passivo Não Circulante.
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG = ----------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que ___. Será
considerado como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo
Circulante pelo Passivo Circulante.
ATIVO CIRCULANTE
ILC = -------------------------------------
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PASSIVO CIRCULANTE
(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a ___. Será considerado
Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante
com o Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido.
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
IE = --------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá
apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de
autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diário.
(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços
patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes
exigências:
(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser
apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais
de grande circulação;
(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário
deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo:
(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta
deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a
identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em outro órgão equivalente.
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima
exigido(s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido
mínimo igual ou superior a __% (_________) [limitado a 10% (dez por cento]
do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente
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feita pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.
(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de
insolvência civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as
licitantes sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante
apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de
Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas.
(B.3.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro
ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões
negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais
os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências,
recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil.
(C) – REGULARIDADE FISCAL
(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade
empresarial objeto desta licitação.
(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais,
inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede
da licitante;
(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da
licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e
certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está
isenta de inscrição estadual;
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(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da
licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e
certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está
isenta de inscrição municipal;
(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Município do Rio de Janeiro, essa
deverá apresentar, além dos documentos listados no item acima, certidão
negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Não sendo a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua sede, deverá
apresentar declaração própria, atestando essa circunstância.
(C.4) - No caso de licitante domiciliada em outro município, mas que possua
filial ou escritório no Município do Rio de Janeiro, essa deverá apresentar, em
relação à filial ou ao escritório, certidão negativa ou positiva com efeito negativo
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana e certidão negativa ou positiva com
efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que
a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal. Não sendo
a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua filial ou escritório, deverá
apresentar declaração própria atestando essa circunstância.
(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – CRF-FGTS.
(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa.
(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante
requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na
contratação ou prazo insuficiente para o empenho.
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(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, além de configurar o descumprimento total
das obrigações assumidas, sujeitando o licitante às sanções previstas neste
Edital.
(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA
(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de
trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou
Declaração firmada pela licitante, na forma do Anexo ____, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze
anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no
Decreto Municipal nº 23.445/03.
(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.
(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Obs: Transferir para o item o que foi definido no TR como qualificação
técnica.
(E.1) Prova de registro da licitante na entidade de fiscalização profissional
competente, se couber.
(E.2) Prova de aptidão da empresa licitante para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio de certidão(ões) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
registrados, quando for o caso, perante o órgão técnico competente. [A
exigência de comprovação de aptidão anterior fica a critério do órgão licitante,
recomendando-se a indicação do órgão técnico competente].
(E.3) Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica
emitido por empresa ou empresas do mesmo grupo econômico em favor da
licitante participante, no caso desta também pertencer ao grupo econômico.
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(E.4) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas
licitantes, desde que os mesmos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
ou
(E.4) Não será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas
licitantes.
[Obs. A impossibilidade de soma de atestados e certidões no caso concreto
deverá ser devidamente justificada no processo licitatório.]
(E.5) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do
Pregoeiro e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos respectivos
conteúdos, inclusive para os efeitos previstos no artigo 90 da Lei Federal nº
8.666/93.
Se o objeto assim exigir, incluir as seguintes previsões:
(E.6) Declaração formal da licitante de que assume o compromisso de
utilização exclusiva de produtos e subprodutos de madeira que tenham
procedência legal, sob as penas da lei, na forma do Anexo ____, quando for o
caso.
(E.7) Prova de inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – ou
comprovante de que a licitante não está obrigada a se inscrever no referido
cadastro.
Se o objeto assim exigir, incluir a seguinte previsão:
(E.8) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO
DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou
declaração da licitante, na forma do Anexo ___, de que o seu Responsável
Técnico ou outro profissional de qualificação correlata visitou o local dos
serviços, na data de ____/___/_____ às ____ h, e tomou conhecimento das
condições para execução do objeto desta licitação, quando for o caso.
[OBS. Informações sobre datas e horários da realização de cada Visita Técnica
serão disponibilizadas às empresas através do e-mail informado no ato da
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retirada do Edital ou em mensagem eletrônica enviada para o e-mail
_______________.]
Se o objeto assim exigir, incluir a seguinte previsão:
(E.9) Prova da disponibilidade de veículos e equipamentos, em conformidade
com o Quadro de Equipamentos (Anexo ___), indispensáveis à execução do
objeto desta licitação, em todas as suas fases, mediante apresentação de
relação explícita e declaração formal das disponibilidades exigidas, quando for
o caso.
Obs: Nos casos em que se exija a subcontratação (É faculdade da
Administração exigir) de microempresa ou empresa de pequeno porte
para contratação de obra e serviços, acrescer os subitens 13.4 e 13.4.1
com a seguinte redação, respectivamente:
13.4. A licitante que não se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte, consórcio composto em sua totalidade por microempresas ou
empresas de pequeno porte, ou consórcio composto parcialmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou
superior ao percentual exigido de subcontratação, deverá apresentar
juntamente com a respectiva documentação de habilitação, relação indicando
as microempresas ou empresas de pequeno porte que irá subcontratar,
devidamente qualificadas, e descrevendo os bens e serviços a serem
fornecidos e seus respectivos valores.
13.4.1. A licitante deverá apresentar juntamente com a respectiva
documentação de habilitação, os documentos especificados nos itens 13.1.C e
13.1.D relativos às microempresas ou empresas de pequeno porte que irá
subcontratar.
14. RECURSOS
14.1 – Divulgada a vencedora, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de
mensagem lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a
intenção de interpor recurso, desde que devidamente registrada a síntese de
suas razões em campo próprio do sistema, no prazo nele estabelecido.
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14.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso.
14.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de
3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
14.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser
realizada, única e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico,
observados os prazos estabelecidos no item anterior.
14.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará,
como consequência, a análise do recurso pela síntese das razões
apresentadas na sessão pública.
14.6 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que poderá reconsiderar seu
ato no prazo de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o
recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão
no mesmo prazo, a contar do recebimento.
14.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e
homologará o procedimento licitatório.
14.9 – Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na
minuta de contrato (Anexo ___).
15. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
15.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
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15.2 – Caso o Sistema do Pregão Eletrônico fique inacessível por problemas
operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos
os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o procedimento
licitatório será suspenso e somente será retomado após a comunicação aos
participantes
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
15.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexão.
15.3 – A desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances não
prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às
licitantes para o oferecimento de lances, estes continuarão a ser recebidos,
retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação na etapa de lances,
sem prejuízo dos atos realizados.
15.3.1 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, sendo reiniciada após
comunicação
aos
participantes
no
próprio
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

16. GARANTIA
16.1 – A ADJUDICATÁRIA prestará garantia de 2% (dois por cento) do valor
total do Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do
instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 81 do
Decreto Municipal 44.698/18.
Obs: Pelo art. 81 do Decreto Municipal 44.698/2018, a garantia não poderá
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras,
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade
técnica e riscos financeiros elevados, quando este limite poderá ser
elevado para até 10% do valor do contrato.
16.1.1 – No caso de seguro-garantia, o instrumento deverá contemplar a
possibilidade de sua renovação no período compreendido entre a data de
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assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execução e incluir a
cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.
16.1.2 – No caso de fiança bancária, deverá ser observado o padrão
estabelecido pela CDURP.
16.1.3 – A licitante vencedora deverá apresentar garantia no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da convocação por meio de comunicação formal.
16.1.3.1 – A não-observância do prazo estabelecido no subitem 16.1.3
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a
licitante vencedora às penalidades legalmente estabelecidas.
16.2 – A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro - CDURP utilizará a garantia para assegurar as obrigações associadas
ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas
eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem causados
em virtude do descumprimento das referidas obrigações.
16.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações
assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser
quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da
penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
16.4 – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a
garantia reverterá integralmente à CONTRATANTE, que promoverá a cobrança
de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia
prestada e o débito verificado.
16.5 – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original
deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no
caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48
(quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
- CDURP, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do
Contrato.
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16.6 – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 92 do
Decreto Municipal n.º 44.698/18, a CONTRATADA deverá complementar o
valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato.
16.7 – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a
garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das
sanções previstas no RGCAF.
16.8 – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente prestados em
uma das modalidades previstas no art. 81 do Decreto Municipal 44.698/18.
16.9 – A garantia contratual somente será restituída após o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante,
nos termos do artigo 465, do RGCAF, podendo ser retida, se necessário, para
quitar eventuais obrigações da CONTRATADA.
17.
ADJUDICAÇÃO,
HOMOLOGAÇÃO
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

E

CONTRATAÇÃO

OU

17.1 – Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do
Pregão à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
- CDURP. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a Companhia
de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP adjudicará e homologará o procedimento.
17.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo ___, a minuta do
Contrato cujas disposições disciplinarão as relações entre a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP e a
ADJUDICATÁRIA.
Se não houver necessidade de celebração de contrato, deverá ser adotada a
seguinte redação:
17.2 – Integram o instrumento substitutivo do termo de contrato,
independentemente de transcrição, as regras previstas neste Edital e no
respectivo termo de referência.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 257/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

17.3 – Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade
competente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP, será a licitante vencedora convocada, com
antecedência mínima de dois dias úteis, pela Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP para assinatura do
contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de que deverá
comparecer no endereço informado, podendo, na impossibilidade de
comparecimento do seu representante legal, enviar mandatário munido da
respectiva procuração, por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartão do
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do outorgado, conferindo-lhe poderes
específicos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de
instrumento equivalente.
17.3.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
período.
17.4 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o
instrumento equivalente no prazo assinalado, poderá o Pregoeiro,
independentemente da aplicação das sanções administrativas à faltosa:
I - examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem
de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferência
para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuração de uma
que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora, desde que haja compromisso de observar o mesmo prazo e
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços.
II – revogar a licitação.
17.5 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do
Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das
condições demonstradas para habilitação no Edital.
17.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela
qualidade dos serviços prestados e dos materiais empregados, em
conformidade com as especificações do termo de referência e/ou dos projetos,
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e
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demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelos responsáveis pela
fiscalização da contratação no âmbito da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP. A ocorrência de
desconformidade implicará o refazimento do serviço e a substituição dos
materiais recusados, por não atender às especificações contidas no Termo de
Referência que integra este Edital, sem ônus para a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP e
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17.7 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por
todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a
terceiros, em especial, mas não limitado, aos concessionários de serviços
públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por
si, seus empregados, prepostos e sucessores.
17.8 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento
equivalente, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando couber, relação
nominal de seus empregados, com a devida documentação comprobatória,
demonstrando cumprir o disposto nas políticas de inclusão estabelecidas na
legislação em vigor.
17.9. Sendo a ADJUDICATÁRIA microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Regime Simplificado de Tributação – SIMPLES deverá apresentar
cópia da comunicação encaminhada à Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da assinatura do
contrato de prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra, no prazo
previsto no art. 30, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 123/06.
[OBS. Cláusula a ser incluída na hipótese de contratação com
fornecimento de mão-de-obra fora do estabelecimento da adjudicatária]
17.10. Sendo a ADJUDICATÁRIA cooperativa de trabalho organizada para a
prestação de serviços, deverá apresentar também a relação dos cooperados
que executarão o objeto contratual, acompanhada dos documentos
comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa e a ata da
sessão específica realizada pelos cooperados partícipes para a indicação: dos
responsáveis pela sua coordenação, para um mandato nunca superior a 1 (um)
ano ou ao prazo estipulado para a execução do objeto contratual; dos
requisitos para a consecução do referido objeto; dos valores contratados e da
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retribuição pecuniária de cada cooperado partícipe. [OBS. Cláusula a ser
incluída na hipótese de contratação com fornecimento de mão-de-obra
fora do estabelecimento da adjudicatária]
17.11 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação
definitiva e não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à
qualidade dos serviços prestados.
17.12 – A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá à Comissão
de Fiscalização designada pela CONTRATANTE.
17.13 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento
viciado.
17.14 - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação
de indenizar, salvo pelo que o contrato houver executado até a data em que ela
for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade
de quem lhe deu causa.
17.15 - A nulidade da licitação induz à do contrato, que opera retroativamente
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além
de desconstituir os já produzidos.
17.16 – Caso seja verificada, após a apresentação de lances ou propostas, a
intenção de se revogar ou anular a licitação, será concedido aos licitantes, que
manifestem interesse em contestar o ato e exercer o direito ao contraditório e à
ampla defesa, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da respectiva
contestação.
17.17 - A manifestação de interesse para contestação deve ser apresentada

dentro do prazo de 1 dia, contado da data de comunicação pela CDURP sobre
a revogação ou anulação da licitação, sob pena de perda deste direito.
17.18 - O licitante deve endereçar a contestação à autoridade superior àquela
que revogou ou anulou a licitação, por intermédio do Pregoeiro, que apreciará
sua admissibilidade.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 260/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

17.19 - Confirmada a admissibilidade da contestação, o Pregoeiro a
encaminhará para apreciação e decisão da autoridade que revogou ou anulou
a licitação, que pode reconsiderar sua decisão ou mantê-la. Neste último caso,
esta autoridade submeterá a contestação à apreciação de sua autoridade
superior, devendo esta proferir a decisão final.
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observadas as
condições de recebimento do objeto descritas no Termo de Referência, no
termo de contrato e neste Edital. O prazo para pagamento será de 30 (trinta)
dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança no setor
pertinente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP e obedecido o disposto na legislação.
18.2 – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período-base de
medição do serviço prestado será de um mês, considerando-se o mês civil,
podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período
se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30
(trinta) dias.
18.2.1 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços
efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no item anterior
sem que a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio
de Janeiro S/A – CDURP
esteja obrigada a pagar o valor total do Contrato.
18.3 – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de
cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito
negativo válida, declaração de regularidade trabalhista, na forma do Anexo ___,
e declaração[a ser exigida nos contratos com cooperativa versando o
fornecimento de mão-de-obra] de observância das normas de saúde e
segurança do trabalho, na forma do Anexo ____.
18.4 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde
que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência
de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die entre o 31º
(trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na
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Tesouraria da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP e a data do efetivo pagamento.
18.5 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à
taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobrança na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro - CDURP.
18.6 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pela CONTRATANTE, a qual
deverá ser cadastrada junto à CDURP.
Obs: Nos casos em que se exija a subcontratação (É faculdade da
Administração exigir) de microempresa ou empresa de pequeno porte
para contratação de obra e serviços, acrescer o subitem 18.7 com a
seguinte redação:
18.7. Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão efetuados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte responsáveis
pela sua execução.
19. REAJUSTE
19.1 – Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de ____
(_______) meses contados da data da sua assinatura ou da retirada do
instrumento equivalente.
Obs: Nos contratos de prestação de serviços comuns, o período de reajuste
será de 24 (vinte e quatro meses), nos termos do Decreto Municipal nº
43.612/2017 e alterações posteriores. Se houver legislação específica aplicável
ao objeto, observar o período de reajuste aplicável.
19.2 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:
R = Po [(I-Io)/Io]
Onde:
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R = valor do reajuste;
I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do
Contrato; Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da
apresentação da Proposta; Po = preço unitário contratual, objeto do
reajustamento.
19.3 – Caso o índice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma não
possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por
meio da fórmula consignada no item anterior.
Sendo o serviço por escopo, incluir a seguinte previsão:
19.4 – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas do
serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou
omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também das que forem
executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva
prorrogação, de acordo com o estabelecido no art. 518, do RGCAF.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do
disposto no subitem 17.4, sujeitando-a às penalidades previstas no subitem
20.2.
20.2 Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a CDURP poderá impor
ao licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial
das obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções, observado o
Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP e a legislação vigente,
garantida a defesa prévia ao contratado:
I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
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III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
20.3 A multa aplicada será depositada em conta bancária indicada pela
CDURP, descontada dos pagamentos eventualmente devidos, descontada da
garantia ou cobrada judicialmente.
20.4 As sanções previstas nos incisos I, IV e V do subitem 20.2 poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos II e III, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias
úteis e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato;
20.5 Do ato que aplicar as penas previstas nos incisos IV e V do subitem 20.2,
o Diretor-Presidente da CDURP dará conhecimento aos demais órgãos e entidades municipais interessados, na página oficial desta empresa pública na internet.
20.6. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 20.2 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CDURP em virtude de atos ilícitos praticados.
20.7. As multas previstas nos incisos II e III do subitem 20.2 não possuem
caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a
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CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
20.8. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
20.9. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação
devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação
por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original
da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo
decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.
21. DA MATRIZ DE RISCOS
21.1 - A Matriz de Risco tem o propósito de listar os principais riscos
conhecidos, quantifica-los, propor mecanismos de mitigação, distribuí-los de
modo equilibrado, adequado e de acordo com a natureza dos riscos e
obrigações contratuais entre a contratante e a contratada.
21.2 - A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos
relacionados e a ela atribuídos, conforme estabelecido na Matriz de Risco
definida para a contratação no Termo de Referência.
21.3 - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da
CONTRATADA.
21.4 - Sempre que atendidas as condições da contratação e mantidas as
disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro da contratação.
22. FORO
22.1 – Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital,
renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou
privilegiado que seja.
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23. DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais
cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não
corresponda à realidade dos fatos.
23.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em
contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
– CDURP.
23.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília –
DF.
23.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
23.5 – Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Proposta Detalhe
Termo de referência
Minuta de Contrato
Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 23.445/03
Declaração de visita
Quadro de equipamentos
Declaração de regularidade trabalhista
Declaração ref. ref. ao artigo 48 do Decreto Municipal 44.698/18 e
artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 19.381/01
Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 27.715/07
Declaração de cumprimento das normas de saúde e segurança do
trabalho
Declaração ref. à Lei Federal 12.846/2013 e Decreto Municipal
43.562/2017.

23.6 – Este Edital contém __ (_____) folhas rubricadas e numericamente
ordenadas.
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Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.

ANEXO I
PROPOSTA-DETALHE
Nome do Órgão:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP
Razão Social:
Endereço:
Banco:
Agência:
Item

Código
Serviço

do

Descrição Detalhada

U/S

Pregão Eletrônico CNPJ:
n° 0000/20__
E-mail:
Tel.:
Conta Corrente:

Fax:

Preço
Quantidade Global
Preço Total
(mensal)
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Objeto:
Valor Global:

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
(PE / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

Termo de Contrato celebrado entre a A
Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro S/A –
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CDURP,
como
CONTRATANTE,
e
a
___________________________________,
como CONTRATADA, para prestação de
serviços, na forma abaixo.

Aos dias ____ do mês de __________do ano de ____, na
___________________________ a Companhia de Desenvolvimento Urbano
da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, seguir denominada
CONTRATANTE, representado pelo _____________________ [autoridade
administrativa
competente
para
firmar
o
contrato],
e
a
sociedade____________________, estabelecida na
________________________________ [endereço da sociedade adjudicatária],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº
______________, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato
representada por
___________________________ [representante da sociedade adjudicatária],
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da carteira de identidade
n.º_____________ e inscrito no CPF/MF sob o n.º __________ têm justo e
acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorrência do resultado do
PREGÃO ELETRÔNICO CDURP Nº
____/____,
realizado
por
meio
do
processo
administrativo
nº
_____/______/___, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já
se entende como integrante do presente termo, especialmente pelas normas
de caráter geral das Leis Federais n° 10.520/02 e 13.303/16, pelo Decreto
Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da
CDURP, disponibilizado na página desta na internet, pelo Decreto Municipal n°
30.538/09, pela Lei Complementar Federal nº 123/06 – Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pelo Código de Defesa do
Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações, pelo
Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do
Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações,
ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, pelo Regulamento Geral do Código
supracitado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81, e suas
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alterações, pela Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano Diretor e de
Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, pela Lei
Municipal nº 2.816/99, e pelos Decretos Municipais nº 17.907/99, 21.083/02,
21.253/02, 22.136/02, 27.715/07, 31.349/09, 40.286/15, 43.612/17 com suas
alterações posteriores, pelas normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99
da Lei no 8.666/93, bem como pelos preceitos de Direito Público pelas regras
constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas
essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de
penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente
transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.
Obs: Se o objeto envolver a contratação de obras, prestação de serviços ou
aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação
oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro
multilateral de que o Brasil seja parte contidas, indicar na cláusula acima a
aplicação do contido no § 5º do art. 42 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de _____________
_________________ [por item/ por lote/ global], sob o regime de
_____________ [empreitada por Preço Unitário / empreitada por Preço Global /
empreitada Integral / Tarefa], conforme as especificações constantes do Termo
de Referência.
OBS: COPIAR EVENTUAL ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE E
CAMPO PARA INDICAR VALOR DA PROPOSTA DETALHE.
Parágrafo Único – Os serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel
e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e
especiais, contidos no processo administrativo nº ____/__, no Termo de
Referência, em detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, bem
como nas normas técnicas para a execução dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ _____________________
(____________reais), correspondendo a uma despesa mensal estimada de R$
____________ (_____________ reais).
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CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a
regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64, observadas as disposições referentes ao recebimento do objeto
contidas no Termo de Referência, no Edital e neste contrato.
Parágrafo Primeiro – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o
período-base de medição do serviço prestado será de um mês, considerandose o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de
contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o
mês com 30 (trinta) dias.
Parágrafo Segundo – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão
dos serviços efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no
parágrafo anterior.
Parágrafo Terceiro – O documento de cobrança será apresentado à
Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor pertinente da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
– CDURP.
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o
documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS
de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeito negativo válida, declaração de regularidade trabalhista, declaração
[a ser exigida nos contratos com cooperativa versando o fornecimento de mãode-obra] de observância das normas de saúde e segurança do trabalho e
documentos exigidos pelas normas de liquidação das despesas aplicáveis.
Parágrafo Quinto – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar
da data do protocolo do documento de cobrança no setor pertinente da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
– CDURP.
Parágrafo Sexto – No caso de erro nos documentos de cobrança, estes serão
devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo
de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses documentos.
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Parágrafo Sétimo – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com
atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA,
sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de
cobrança na tesouraria da CONTRATANTE e a data do efetivo pagamento.
Parágrafo Oitavo – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será
descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o
dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobrança na Tesouraria da CONTRATANTE.
Parágrafo Nono – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo
CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à CDURP.
Obs: Nos casos em que se exija (É faculdade da Administração exigir) a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
ser acrescido Parágrafo Décimo com a seguinte redação:
Parágrafo Décimo - Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas
pela CONTRATADA com as microempresas e empresas de pequeno porte por
ela indicadas serão efetuados diretamente às subcontratadas responsáveis
pela sua execução.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE
Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de ____ (____)
meses contados da data da sua assinatura.
Obs: Nos contratos de prestação de serviços comuns, o período de reajuste
será de 24 (vinte e quatro meses), nos termos do Decreto Municipal nº
43.612/2017 e alterações posteriores. Se houver legislação específica aplicável
ao objeto, observar o período de reajuste aplicável.
Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte
fórmula:
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R = Po [(I-Io)/Io]
Onde:
R = valor do reajuste;
I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do
Contrato; Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da
apresentação da Proposta; Po = preço unitário contratual, objeto do
reajustamento.
Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice
deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.
Sendo o serviço por escopo, incluir a seguinte previsão:
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das
etapas do serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência
da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também das que
forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva
prorrogação, de acordo com o estabelecido no art. 518, do RGCAF.
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO
A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados
pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA
de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas,
especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e
contratuais.
Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá a
comissão designada por ato da autoridade competente no âmbito da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
– CDURP. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são
próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a
ampla defesa.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
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adotados pela CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que
forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.
Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da
execução dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à
Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do
Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.
Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos serviços contratados, à sua execução e às consequências e implicações,
próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos
serviços contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou
de seus prepostos.
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalização do
CONTRATANTE
acesse
quaisquer
de
suas
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das
anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo,
quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA
A
CONTRATADA
prestou
garantia
na
modalidade
de
______________________,
no
valor
de
R$
____________
(____________________) equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato.
Obs: Pelo art. 81 do Decreto Municipal 44.698/2018, a garantia não poderá
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras,
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade
técnica e riscos financeiros elevados, quando este limite poderá ser
elevado para até 10% do valor do contrato.
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Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE se utilizará da garantia para
assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta
inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se
dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá a CONTRATANTE
ainda reter créditos.
Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento
das obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso
não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da
ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor
da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Terceiro – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente à CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da garantia prestada e o débito verificado.
Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título,
seu valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete)
dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que
esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da
notificação pela CONTRATANTE, o que ocorrer por último, sob pena de
rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Quinto – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o
art. 92 do Decreto Municipal 44.698/18, a CONTRATADA deverá complementar
o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento)
do valor do Contrato.
Parágrafo Sexto – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do
Contrato, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do
recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicação das sanções previstas na legislação vigente.
Parágrafo Sétimo – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade
contratante e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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CLÁUSULA OITAVA – PRAZO
O Contrato vigorará a partir da data da sua assinatura até ____ dias/meses
contados desta ou da data estabelecida no memorando de início, se houver.
Obs1: Verificar o qual o marco inicial definido no TR e adequar o Edital.
Obs2: Os contratos que tenham por objeto o fornecimento de mão de
obra de apoio operacional terão prazo de vigência de até 12 (doze) meses,
nos termos do Decreto Municipal n.º 40.286/15;
Obs3: Os contratos que tenham por objeto serviços de locação de
veículos para transporte de representação, equipes de trabalho, material
de consumo e expediente terão prazo de vigência de até 36 (trinta e seis)
meses, nos termos do Decreto Municipal n.º 40.285/15.
Obs4: A duração dos contratos não excederá a 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir de sua celebração, nos termos dos Decretos Municipais
n.ºs 43.612/17 e 44.698/18, exceto:
I – para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da
CDURP;
II – para a realização de obras e prestação de serviços de engenharia;
III - para a prestação de serviços de caráter continuado, prorrogáveis por
até 5 (cinco) anos;
IV – para a locação de veículos, com ou sem motorista, com ou sem combustível, para o transporte de representação, equipes de trabalho, material de consumo e expediente, prorrogáveis por até 5 (cinco) anos.
V - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 24 (vinte e quatro)
meses seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.
Parágrafo Primeiro – O prazo de execução dos serviços poderá ser
prorrogado ou alterado nos termos do Decreto Municipal 44.698/18 e demais
normas municipais aplicáveis.
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Parágrafo Segundo – No caso de serviços continuados, o contrato poderá ser
prorrogado na forma do artigo 82 do Decreto Municipal 44.698/18 e demais
normas municipais aplicáveis.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I – prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Termo
de Referência e na Proposta;
II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em
consequência da execução dos trabalhos;
III – responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas e da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do
contrato;
IV – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
V – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo
determinado pela Fiscalização;
VI – responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e
obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou
quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa
realização dos serviços até o seu término:
a)
em caso de ajuizamento de ações trabalhistas contra a CONTRATADA,
decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão do Município
do Rio de Janeiro ou de entidade da Administração Pública indireta como
responsável subsidiário ou solidário, o CONTRATANTE poderá reter, das
parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão
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complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de
insuficiência;
b)
no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários,
decorrentes da execução do presente Contrato, que possam ensejar
responsabilidade subsidiária ou solidária do CONTRATANTE, as parcelas
vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de
insuficiência;
c)
as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão
logo tenha ciência o Município do Rio de Janeiro ou o CONTRATANTE da
existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e
serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o Município
do Rio de Janeiro ou entidade da Administração Pública indireta sejam
compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA;
d)
eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão
liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente
fundamentada.
I – responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as
especificações do Termo de Referência, com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a ser atestada pelos responsáveis pela fiscalização da execução do contrato,
assim como pelo refazimento do serviço e a substituição dos materiais
recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação
das sanções cabíveis;
II – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
durante todo prazo de execução contratual;
II – responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato,
eximindo o CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização
indevida;
IV – observar o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07, no que couber.
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V – Indicar, nas notas fiscais emitidas, o efetivo período da prestação de
serviços do mês que está sendo faturado.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
I – Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato;
II – Realizar a fiscalização dos serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACEITAÇÃO DO OBJETO DO
CONTRATO
A aceitação do objeto deste contrato se dará mediante a avaliação da
Comissão de Fiscalização prevista na cláusula sexta pela autoridade
competente no âmbito da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP, que constatará se os serviços
atendem a todas as especificações contidas no Edital e seus Anexos, e na
Proposta que ensejou a presente contratação.
Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido em tantas
parcelas quantas forem às relativas ao pagamento.
Parágrafo Segundo – Os serviços prestados em desacordo com a
especificação do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverão ser recusados
pela Comissão responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em
registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para
ratificação.
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de aceitação, a CONTRATADA
deverá reexecutar os serviços não aceitos, em prazo a ser estabelecido pela
CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. Caso a
CONTRATADA não reexecute os serviços não aceitos no prazo assinado, a
CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execução às
expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações
baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização
nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a CDURP poderá impor ao
licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções, observado o
Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP e pela legislação vigente,
garantida a defesa prévia ao contratado:
I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Parágrafo Primeiro – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do
prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nos incisos “I”, “IV” e “V” do caput
desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nos

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 281/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

incisos “II” e “III”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do
Contrato.
Parágrafo Terceiro – Do ato que aplicar as penas previstas nos incisos IV e V
desta Cláusula, a autoridade competente dará conhecimento aos demais
órgãos/entidades municipais interessados, na página oficial da CONTRATANTE
na internet.
Parágrafo Quarto – As sanções previstas nos incisos “IV” e “V” do caput desta
Cláusula poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que,
em razão dos contratos regidos pelo Decreto Municipal 44.698/18, tenham:
a)- sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
b) - praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)- demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE,
em virtude de outros atos ilícitos praticados.
Parágrafo Quinto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO do ato que as impuser.
Parágrafo Sexto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores
devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
Parágrafo Sétimo – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova
do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu
desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade
contratante.
Parágrafo Oitavo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Nono – Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado
da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.
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Parágrafo Décimo – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de
compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá,
observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à
CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de
sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do
valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa
imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.
Parágrafo Décimo Primeiro – Se a CONTRATANTE verificar que o valor da
garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à
satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.
Parágrafo Décimo Segundo – As multas previstas nos incisos “II” e “III” do
caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o
pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo Décimo Terceiro – A aplicação das sanções estabelecidas nesta
Cláusula é da competência do Diretor-Presidente da Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP.
Parágrafo Décimo Quarto – Deve-se observar, ainda, o procedimento descrito
no Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP no tocante à aplicação
das sanções administrativas mencionadas nesta Cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECURSO
A CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo, salvo se
concedido excepcionalmente pela autoridade competente, recurso a ser
interposto perante a autoridade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da ciência da aplicação das penalidades contidas nos incisos II e III
da Cláusula Décima Terceira.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, que
poderá ocorrer através de:
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I – Ato unilateral, quando verificada a ocorrência de qualquer das situações
descritas no Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP;
II – Acordo entre as partes, desde que seja vantajoso para a CDURP;
III – Determinação judicial.
Parágrafo Primeiro – A rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do
ato administrativo no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
Parágrafo Segundo – Rescindido o Contrato, a CONTRATANTE assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão unilateral promovida pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará
sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, ou, ainda, sobre o valor do Contrato.
Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter
compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com eventuais créditos
devidos pelo CONTRATANTE.
Parágrafo Quinto – Nos casos de rescisão sem culpa da CONTRATADA, o
CONTRATANTE deverá promover:
a) a devolução da garantia;
b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja;
d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos.
Parágrafo Sexto – Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, esta
somente terá direito ao saldo das faturas relativas aos serviços medidos e
aceitos até a data da rescisão, após a compensação prevista no parágrafo
quarto desta Cláusula.
Parágrafo Sétimo – No caso de rescisão amigável, esta será reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 284/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para
esse fim, e à devolução da garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO
Desde que previamente prevista e no limite indicado no edital de licitação, a
CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese descrita no caput, a CONTRATADA não
poderá efetivamente subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser
publicado na imprensa oficial.
Parágrafo Segundo – A SUBCONTRATADA deverá atender, em relação ao
objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao
licitante vencedor.
Parágrafo Terceiro – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável
com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes
do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza
trabalhista e previdenciária.
Parágrafo Quarto – É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que
tenha participado:
(a) do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;
(b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
Obs: Nos casos em que se exija (É faculdade da Administração exigir) a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, a
Cláusula deverá ter a seguinte redação:
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO
Excetuada a subcontratação obrigatória, não poderá haver cessão ou
subcontratação independentemente da prévia e expressa anuência do
_________________ [órgão ou entidade contratante].
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Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a substituir as
microempresas ou empresas de pequeno porte subcontratadas, na hipótese de
extinção da subcontratação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mantendo o
percentual obrigatório originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o(a) _________________ [órgão ou entidade contratante] do
ocorrido, sob pena de rescisão e sem prejuízo das sanções cabíveis.
Parágrafo Segundo – A substituição da microempresa ou empresa de pequeno
porte subcontratada dependerá de prévia e expressa anuência do
_________________ [órgão ou entidade contratante] e se dará mediante
instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial.
Parágrafo Terceiro – Demonstrada a inviabilidade da substituição das
microempresas ou empresas de pequeno porte subcontratadas, a
CONTRATADA ficará responsável pela execução da parcela originalmente
subcontratada.
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA será responsável pela padronização,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação,
ficando solidariamente responsável com a SUBCONTRATADA por todas as
obrigações legais e contratuais, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciária.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à execução dos serviços ora contratados correrão à
conta do orçamento próprio da Companhia, de acordo com as rotinas internas
para a assunção e quitação de despesas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as
partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
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Será dada publicidade deste Contrato na página oficial da CONTRATANTE na
internet, nos termos do Art. 39 da Lei Federal nº 13.303/2016.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
A CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do presente
instrumento ao seu órgão de controle interno e ao Tribunal de Contas do
Município na forma da legislação aplicável.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ASSINATURA DO CONTRATO
A CONTRATADA fica obrigada a devolver as vias do contrato assinado, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento, sob pena de sanções
administrativas cabíveis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E
ADMINISTRATIVA
Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal
e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou
terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada.
Parágrafo Primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas
hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão
societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou
incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à
obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o
limite do patrimônio transferido.
Parágrafo Segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou,
no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente
responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal
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responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do
dano causado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA MATRIZ DE RISCOS
Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a
alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los,
foram identificados os principais riscos conhecidos decorrentes da presente
contratação, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecidos os
respectivos responsáveis e descritas suas respostas sugeridas na Matriz
constante do Anexo _____ do Termo de Referência que integra o presente
contrato.
Parágrafo Primeiro - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de
responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo - Sempre que atendidas as condições da contratação e
mantidas as disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.
Parágrafo Terceiro - A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza
e extensão dos riscos por ela assumidos na contratação e ter levado tais riscos
em consideração na formulação de sua proposta e formalização da
contratação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
(a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de execução
do Contrato, as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade
trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foram licitados os serviços
objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena
de rescisão do Contrato.
(b) Os ensaios, os testes e demais provas requeridas por normas técnicas
oficiais para a verificação da boa execução dos serviços objeto deste
Contrato, correm à conta da CONTRATADA.
(c) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em
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contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente
na CONTRATANTE.
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ___ (________) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam.
Rio de Janeiro, _______de ________________de _____.

___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
CONTRATANTE
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATADA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.445/03
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

________________________________________ [denominação/razão social
da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ sob o n° __________________, por intermédio do seu(sua)
representante
legal
o(a)
Sr.
(a)_________________________________________, portador(a) da carteira
de identidade n° _____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF sob o n° ___________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: (
aprendiz

) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
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Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO V
DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 48 DO DECRETO 44.698/18 E ARTIGO 2º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01
(em papel timbrado da empresa)
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]
DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos
administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro
técnico que sejam servidores da Administração Direta ou empregados,
diretores ou Conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município,
ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data
do ato convocatório, ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º e
2º escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da
Administração Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos
do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.
Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.
_______________________________________________
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REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.
_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE VISITA
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.
[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]
_______________________________ [nome completo do representante legal
da
empresa],
DECLARO
que
o(a)
Sr(a).
________________________________________
[nome
completo
do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa,
realizou visita para fins de vistoria técnica ao
________________________________ [local ou equipamento visitado],
acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as
condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto do
PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____,as quais serão
consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.
Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________________
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AGENTE PÚBLICO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
___________________________________________________
PROFISSIONAL
INDICADO
PELA
EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
ANEXO VII
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO MUNICIPAL Nº 27.715/07
(em papel timbrado da empresa)
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

Em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07,
DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que, para a execução do
contrato objeto desta licitação, somente serão utilizados produtos e
subprodutos de madeira que tenham procedência legal.

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA
(em papel timbrado da empresa)
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURO N.º 0000/20_____.

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto à
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP, que o pagamento dos salários e dos respectivos encargos soci ais, trabalhistas, previdenciários e securitários (competência __mês__/
__ano__) referentes aos empregados vinculados à execução do objeto contratado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO CDURP n° ___/____ encontram-se
regularmente quitados.
Conforme previsto no subitem _____ do edital de PREGÃO ELETRÔNICO
CDURP n° ___/____, encaminho em anexo o comprovante de pagamento das
guias de FGTS e INSS relativas ao mês de __mês__/__ano__.

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.
_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto à
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP, que, na execução do presente contrato, são devidamente observadas as normas de saúde e segurança do trabalho pertinentes.

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de
forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração
Municipal.
Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.
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_________________________________________________
AGENTE PÚBLICO (Nome, cargo, matrícula e lotação)

__________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
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ANEXO II
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO (AQUISIÇÃO DE BENS)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO - CDURP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP
Nº_____/_____

1. INTRODUÇÃO
1.1- A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A – CDURP torna público que fará realizar licitação, sob a
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço [maior
percentual de desconto]
________ [por item/ por lote/ global] para
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição __________________ [descrever os
bens com clareza], pertencente(s) à(s) classe(s) __________________ [indicar
a classe dos bens a serem adquiridos], devidamente descritos, caracterizados
e especificados neste Edital e/ou no Termo de Referência, na forma da lei.
1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie,
especialmente pelas normas de caráter geral das Leis Federais 10.520/02 e
13.303/16, pelo Decreto Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP, disponibilizado na página desta na internet,
pelos Decretos Municipais n° 23.957/04 e 30.538/09, pela Lei Complementar
Federal nº 123/06 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei
Federal nº 8.078/90 e suas alterações, pelo Código de Administração
Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – CAF,
instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações, ratificadas pela Lei
Complementar nº 1/90, pelo Regulamento Geral do Código supra citado –
RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81, e suas alterações, pela
Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano Diretor e de Desenvolvimento
Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, pelos Decretos Municipais
nº 43.612/2017, 27.715/07 e 31.349/09, com suas alterações posteriores, pelo
Decreto Municipal 33.041/10, pelas normas de direito penal contidas nos arts.
89 a 99 da Lei no 8.666/93, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas
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disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram
conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.
1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico,
sendo utilizado o Sistema COMPRASNET, disponibilizado e processado no
endereço eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br, mantido pelo
Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/05, a que as
licitantes interessadas se submetem, devendo providenciar o seu
credenciamento junto ao referido sistema, no sítio antes indicado, para
obtenção da chave de identificação e da senha, no prazo mínimo de 3 (três)
dias úteis antes da data determinada para a realização do Pregão Eletrônico.
1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão objeto de
divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimento originais,
exceto, quanto aos prazos, quando a alteração não afetar a preparação das
propostas.
1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada
por razões de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a
reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o art. 387 do
RGCAF.
1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos
no endereço eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br podendo,
alternativamente, obtê-lo em meio magnético ou adquiri-lo em via impressa,
mediante o pagamento da reprodução gráfica do Edital e seus anexos.
1.6.1 – O pagamento referido acima deverá ser feito por depósito em espécie
na conta corrente nº 687-9, da agência 4064, do Banco Caixa Econômica
Federal, de titularidade da CDURP, durante o horário de atendimento bancário.
Neste caso, quando da retirada do Edital, a empresa deverá apresentar cópia
do recibo bancário constando a sua denominação ou razão social, o seu
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o
número deste Edital.
1.7 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos até 5 (cinco) dias úteis
antes da abertura da sessão, por escrito, no seguinte correio eletrônico
pregoeiro.cdurp@gmail.com
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1.7.1 – Caberá ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio responder aos pedidos
de esclarecimentos até 3 (três) dias úteis antes da abertura da sessão, com
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado
o disposto no item 1.3.
1.8 – Os interessados poderão formular impugnações ao edital até 5 (cinco)
dias úteis antes da abertura da sessão, no seguinte correio eletrônico
pregoeiro.cdurp@gmail.com
1.8.1 – Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação até 1 (um) dia útil antes da
abertura da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.3.
1.9 - A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas às impugnações existentes. Oferecida à
resposta da Administração, a sessão de recebimento das propostas será
realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no
mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra
data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do
Edital.
2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO
2.1 – Autorização do Ilmo. Senhor Diretor de Administração e Finanças da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP, constante do Processo Administrativo nº 01/240.xxx/20xx, de
____/____/____, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro –
D.O. RIO de ____/___/___.
Obs: Indicar a autoridade que efetivamente autorizar a realização da
licitação.
3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
3.1 – No dia ____ de ____________ de ____, às _____ h, o Pregoeiro iniciará
a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
CDURP Nº____/____,
no endereço eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será
adiada para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo
designação expressa de outra data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos
mesmos meios de divulgação do Edital.
4. OBJETO
4.1 – O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição de
___________________________ [descrever os bens com clareza],
pertencente(s) à(s) classe(s) __________________ [indicar a classe dos bens
a serem adquiridos], conforme as especificações constantes deste Edital e/ou
do Termo de Referência.
Obs1: Para aquisição de bens de natureza divisível, será realizado
procedimento único para o objeto licitado, com participação de toda e
qualquer interessada, inclusive as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, devendo-se, ao final da etapa de julgamento das
propostas, observar o procedimento descrito nos subitens xxxx deste
Edital, possibilitando-se a contratação por parte das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte de até 10% do objeto licitado, nos termos do
art. 48, III da LC 123/2006 c/c com Resolução SMA n.º 1594/2010, salvo se
a situação se enquadrar nas exceções descritas no art. 49 da LC 123/2006,
que deverão ser justificadas nos autos do respectivo processo
administrativo do procedimento licitatório.
Obs2: No caso acima, deve ser incluído o subitem 4.2 nos seguintes
termos:
4.2 Se ocorrerem as hipóteses descritas nos subitens xx xx deste Edital, será
garantida à microempresas e empresas de pequeno porte a contratação de até
_____ % do objeto da licitação [limitada a 10% (dez por cento) conforme art.
48, III, da Lei Complementar Federal nº 123/06 c/c Resolução SMA n.º
1594/2010], conforme as especificações constantes deste Edital e/ou do Termo
de Referência.

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à
conta do orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
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5.2 – O valor estimado da licitação será sigiloso, em atendimento ao que
dispõe o art. 45 do Decreto Municipal 44.698/2018 e na forma do Regulamento
de Licitações e Contratos da CDURP.
6. TIPO DE LICITAÇÃO
6.1 – A presente licitação é do tipo menor preço [maior percentual de desconto]
___________ [por item/por lote/ global].
7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1 – O registro de preços será formalizado pela Ata de Registro de Preços, na
forma do Anexo _____.
7.2 – Serão celebradas tantas Atas de Registro de Preços quantas necessárias
para o objeto deste pregão.
7.3 – As Atas de Registro de Preços vigorarão pelo prazo de ________
(___________) meses [limitado a 12 (doze) meses], a partir da data da sua
publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
8. PRAZOS
8.1 – O Contrato vigorará a partir da assinatura até ____ (_______)
dias/meses.
Se não houver necessidade de celebração de termo de contrato, deverá ser
adotada a seguinte redação:
8.1 – A contratação vigorará a partir da retirada da memorando de início até
____ (_______) dias/meses.
8.2 – O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado ou alterado nos
termos do Decreto Municipal n.º 44.698/18 e do Regulamento de Licitações e
Contratos da CDURP.
8.3 – A entrega do(s) bem(ns) que é(são) objeto do presente Edital deverá
ocorrer no prazo e nas condições previstas no Termo de Referência ou em
documento próprio de autorização de fornecimento a ser expedido pelo setor
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competente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro S/A – CDURP.
8.4 – O prazo de garantia convencional por conta da CONTRATADA será de
__________ (_______) dias/meses a
contar
do ______________
[recebimento/instalação/aceite], na forma do Termo de Referência, sem prejuízo
da garantia legal de adequação do produto.
8.5 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realização da licitação.
8.6 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, as licitantes ficarão
liberadas de quaisquer compromissos assumidos.
9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
9.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja
credenciado junto ao Provedor do Sistema, a Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão
( http://www.comprasgovernamentais.gov.br.)
Obs: Se o valor estimado da licitação (global ou algum item, no caso de
licitação por item) corresponder a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
substituir pela redação abaixo, salvo se houver justificativas nos termos
do art. 49 da LC 123/2006 e Decreto Municipal 31.349/2009:
9.1 – Poderão participar da presente licitação todas as microempresas e
empresas de pequeno porte interessadas que comprovarem possuir os
requisitos de qualificação exigidos neste Edital e que estejam credenciadas
junto ao Provedor do Sistema, a Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br).
9.2 – Para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
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9.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado,
ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos
campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no
certame ou de sua contratação, que conhece e aceita o regulamento do
sistema de compras eletrônicas relativo ao Pregão Eletrônico e que se
responsabiliza pela origem e procedência dos bens que cotar.
9.4 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão
eletrônico por seus representantes devidamente credenciados, assim como
pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente,
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
9.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma
licitante, em cada pregão eletrônico.
9.6 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame.
9.7 – Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão
da natureza do objeto do presente certame.
OBS.: A Administração deve também verificar se as sociedades cooperativas
atendem todas as exigências da Lei n° 5.764/71.
ou
9.7 – Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que
apresentem a documentação de habilitação descrita no subitem (A.7) do item
14.
9.8 – Não será permitida a participação em consórcio.
ou
9.8 – Será permitida a participação em consórcio, sujeita às seguintes regras:
I-

no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança será da
empresa brasileira;
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II-

as empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou
particular de compromisso de constituição de consórcio, subscrito por
todas elas, indicando a empresa líder, que será responsável principal,
perante o(a) _________ [órgão ou entidade licitante], pelos atos
praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária
estabelecida na alínea (e). Por meio do referido instrumento a empresa
líder terá poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação.

III-

apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à
habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômicofinanceira, à regularidade fiscal e à regularidade trabalhista. As
consorciadas poderão somar seus quantitativos técnicos e econômicofinanceiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no
Consórcio, para o fim de atingir os limites fixados neste Edital
relativamente à qualificação técnica e econômico-financeira; Não será
admitida, contudo, a soma de índices de liquidez e endividamento, para
fins de qualificação econômico-financeira;

IV-

as empresas consorciadas não poderão participar da licitação
isoladamente, nem por intermédio de mais de um consórcio;

V-

as empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na da
execução do Contrato;

VI-

o consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a
sua constituição e registro antes da celebração do Contrato;

VII-

a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela
CDURP;

VIII-

o instrumento convocatório poderá, no interesse da CDURP e mediante
justificativa, fixar a quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas
por consórcio.

9.9 - As operações societárias promovidas por sociedades empresariais
isoladamente ou por aquelas participantes de consórcio ou as alterações de
composição de consórcio deverão ser submetidas à prévia aprovação da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato,
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que poderá ser rescindindo em qualquer hipótese de prejuízo ou elevação de
risco para o seu cumprimento.
9.10 – Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham
participado da elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta
licitação, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional
que tenha atuado como autor ou colaborador do Termo de Referência.
9.11 - Não será permitida, ainda, a participação das licitantes na licitação nas
seguintes hipóteses:
I - cujos administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu
quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou empregados, diretores ou conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município, ou
que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do
ato convocatório, ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º e 2º
escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro nos últimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito.
II - suspensas pela CDURP;
III - declaradas inidôneas pela União, por Estado, pelo Distrito Federal, pelo
Município do Rio de Janeiro ou pela CDURP, enquanto perdurarem os efeitos
da sanção;
IV - constituídas por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
V - cujos administradores sejam sócios de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
VI - constituídas por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VII - cujos administradores tenham sido sócios ou administradores de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VIII - que tiverem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
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9.11.1 - Aplica-se, também, a vedação anteriormente citada:
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitan te;
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da CDURP;
b) empregado da CDURP cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
c) autoridade do ente público a que a CDURP esteja vinculada.
III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo
de gestão ou rompido seu vínculo com a CDURP há menos de 6 (seis) meses.
9.12 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade
sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas, na qualidade, simultaneamente, de simples proponentes, de simples proponente e de integrante de consórcio, ou de integrantes de um ou mais consórcios.
9.13 - É vedado a qualquer interessado participar de licitação na qualidade, simultaneamente, de simples proponente e de integrante de consórcio assim
como de integrante de dois ou mais consórcios.
10. CREDENCIAMENTO
10.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do
“Manual do Fornecedor”, disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
10.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG – Sistema COMPRASNET.
10.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
10.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilização legal da licitante e do seu representante legal, além da
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presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.
10.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de
acesso, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por
representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou à Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP,
promotora da presente licitação, responsabilidades por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
10.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.
11. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA
DOCUMENTAÇÃO
11.1 – As propostas de preço deverão ser enviadas exclusivamente por meio
eletrônico,
por
intermédio
do
endereço
http://www.comprasgovernamentais.gov.br até a abertura da sessão pública da
presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1, devendo as licitantes,
para formulá-las, manifestarem, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, constantes do Edital.
11.1.1 – As propostas de preço serão ofertadas com base no preço _________
[por item/por lote/ global/[maior percentual de desconto]] do objeto licitado.
Obs1: Adotando-se o critério de maior desconto, deve-se incluir o
seguinte subitem:
11.1.1.1 – O critério de julgamento de maior desconto terá como referência o
preço global fixado neste Edital, estendendo-se o desconto oferecido nas
propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos.
Obs2: Desde que indicado no Termo de Referência, o Edital poderá exigir,
como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou a certificação da
qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), nos termos do §2.º
do art. 57 do Decreto Municipal 44.698/18. Neste caso, deve ser inserido
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subitem no Edital nesse sentido com o teor abaixo, que deve ser adequado de
acordo com o caso concreto:
11.1.1.1 – As licitantes deverão, no momento da apresentação da proposta de
preços e como condição de aceitabilidade destas, apresentar:
a) Documento que demonstre a adequação dos produtos às normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); ou
b) Certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Sinmetro),
11.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas até a abertura
da sessão pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1.
11.3 – No preço proposto [ou na definição do percentual de desconto cotado,
no caso de maior desconto] serão computadas todas as despesas para a
entrega do(s) bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do
objeto da presente licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA o
pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos,
encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive
seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e
quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação.
11.4 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se
decorrer de erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital.
Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para
pagar todos os bens.
11.5 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada
aos preços ofertados na fase competitiva em arquivo único compactado, no
curso da sessão pública, quando solicitada a fazê-lo pelo Pregoeiro.
11.6 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das
suas propostas. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro S/A – CDURP, em nenhuma hipótese, será responsável por
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os
seus resultados.
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11.7 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
11.8 – A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pelo Decreto
Municipal n.º 31.349/09 e pela Lei Complementar Federal n.º 123/06, deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos
previstos no referido diploma legal, especialmente no seu artigo 3º, sob as
penas da lei, em especial do artigo 299, do Código Penal.
11.8.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu
afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123/06.
Obs: No caso de a licitação ser exclusiva para microempresa e empresa
de pequeno porte (valor estimado até R$ 80.000,00), substituir a redação
dos subitens 11.08 e 11.8.1, nos seguintes termos:
11.8 – A licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico,
que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar Federal nº 123/06,
especialmente no seu artigo 3º, sob as penas da lei, em especial do artigo 299,
do Código Penal.
11.8.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte conduzirá ao seu afastamento da
licitação.
11.8.2 – A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa
ou empresa de pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade
for constatada no curso do certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

12. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
12.1 – No dia e horário previstos no item 3.1, o Pregoeiro dará início à sessão
pública do pregão eletrônico com a abertura automática das propostas e a sua
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divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória em ordem crescente de
preços.
12.2 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e, uma vez consideradas
com elas compatíveis, serão classificadas, iniciando-se a etapa de lances da
qual todos os interessados classificados poderão participar.
12.3 – Serão desclassificadas as propostas, sem prejuízo do disposto no item
13.7:
a)
cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital;
b)
que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
c)
que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a
sua identificação;
d)
que não tenha indicado a marca dos produtos cotados.
12.3.1 – A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.
12.4 – Após a análise das propostas de preço será divulgada nova grade
ordenatória pelo sistema contendo a relação com as propostas classificadas e
aquelas desclassificadas mediante decisão motivada do Pregoeiro.
12.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da etapa de lances.
12.6 – A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema
eletrônico para os autores das propostas classificadas.
12.7 – Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a
licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.
12.8 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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12.8.1 – Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao
último ofertado pela licitante e registrado no sistema.
12.8.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
12.8.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão
informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação da detentora do lance.
12.8.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em
situação devidamente justificada e aceita pelo Pregoeiro, sujeitando-se a
licitante às penalidades previstas no item 24 deste edital.
12.8.5 – A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro.
12.9 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o qual transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA
13.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério
do menor preço [ou maior percentual de desconto] ________ [por item/por
lote/ global], sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final
da etapa de lances do pregão eletrônico, tenha apresentado lance(s) cujo(s)
valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) _________ [Inserir a
expressão “para cada item” quando se tratar de licitação do tipo menor preço
por item ou “para cada lote” quando se tratar de licitação do tipo menor preço
por lote] na estimativa orçamentária.
13.1.1 - Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora
a licitante que, ao final da etapa de lances do pregão eletrônico, tenha
apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s)
previsto(s) _________ [Inserir a expressão “para cada item” quando se tratar
de licitação do tipo menor preço por item ou “para cada lote” quando se tratar
de licitação do tipo menor preço por lote] na estimativa orçamentária.
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13.2 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte em relação
àquelas empresas que não detenham essa condição.
Obs: Excluir o subitem 13.2 no caso de licitação ser exclusiva para
microempresa e empresa de pequeno porte (valor estimado até R$
80.000,00), renumerando os demais.
13.2.1 – Apenas após a classificação das propostas, as licitantes que se
enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar Federal nº 123/06, poderão manifestar esta condição,
sendo proibido, sob pena de exclusão deste procedimento, identificarem-se
como tal antes do momento determinado neste subitem.
13.2.2 – Serão consideradas em situação de empate as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou
superiores em até 5% (cinco por cento) àquela mais bem classificada.
13.2.3 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da
seguinte forma:
a)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela até então
considerada a melhor oferta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o
encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão;
b)
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada
apresente proposta de preço inferior, esta será considerada a melhor oferta;
c)
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não
apresente proposta de preço inferior, serão convocadas, na ordem
classificatória, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
se enquadrem na situação de empate antes prevista, para o exercício de igual
direito;
d)
No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de
empate antes prevista, será convocada para apresentar melhor oferta aquela
que tenha tido o seu último lance recebido e registrado em primeiro lugar.
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13.2.4 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a
ter sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de
desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente mais bem classificada do certame.
13.2.5 - Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a
proposta originalmente mais bem classificada do certame não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
Obs: Excluir os subitens 13.2.1 ao 13.2.5 no caso de licitação ser
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte (valor
estimado até R$ 80.000,00), renumerando os demais.
13.3 – Inexistindo proposta de microempresas ou empresas de pequeno porte
em situação de empate, conforme previsto no item 13.2, serão observados,
quanto às demais propostas em situação de empate, os critérios previstos no
art. 66 do Decreto Municipal n.º 44.698/18.
Obs1: No caso de licitação ser exclusiva para microempresa e empresa de
pequeno porte (valor estimado até R$ 80.000,00), após a renumeração do
subitem 13.3 para 13.2, substituir pela seguinte redação:
13.2 – Existindo propostas em situação de empate serão assegurados, como
critério de desempate, os previstos no art. 66 do Decreto Municipal n.º
44.698/18.
13.4 - Persistindo o empate entre as propostas ou os lances mencionados no
item anterior, observadas as preferências de contratação asseguradas na
legislação, far-se-á o desempate por ordem de cadastramento no sistema,
sendo dada preferência à proposta ou ao lance que primeiro tenha sido
cadastrado no sistema.
13.5 – Após o encerramento das etapas anteriores, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante mais bem
classificada para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
em edital.
13.6 – O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da
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sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação da proposta ou do lance de menor valor.
Obs2: Quando se tratar de aquisição de bem de natureza divisível, para
atender à determinação do art. 48, III da LC 123/2006, deverão ser
incluídos novos subitens, nos seguintes termos:
xx – No caso de a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não ter
apresentado a melhor proposta, seja inicialmente ou na situação enquadrada
como empate ficto ou presumido, o Pregoeiro deverá verificar a Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, garantindo a contratação
de ____% (limitado a 10%, nos termos da Resolução SMA n.º 1.594/2010 ou
outro percentual que vier a ser definido pela legislação municipal
posteriormente) do objeto licitado, observado o preço apresentado na proposta
vencedora.
xx.x.x – Se, mesmo após a oferta anteriormente mencionada, a Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada não aceitar a oportunidade,
o Pregoeiro deverá oferecer a mesma oportunidade para as demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, observada a ordem de
classificação e o preço apresentado na proposta vencedora.
xx.x.x – Se houver Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que aceite a
contratação na forma do subitem anterior, o Pregoeiro anunciará que o
percentual do objeto indicado no subitem xx será destinado àquela, a fim de
garantir a preferência determinada no art. 48, III da LC 123/2006.
xx.x.x - Caso nenhuma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte aceite a
oportunidade anteriormente indicada, o total objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta vencedora.
13.7 – O Pregoeiro desclassificará:
III-

As propostas que contenham vícios insanáveis
As propostas que descumpram especificações técnicas constantes
deste Edital;

IIIAs propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que
excederem o valor do orçamento estimado;
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IV-

As propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim
consideradas, no caso de licitações de menor preço, as propostas cujos
valores sejam inferiores a ____% (_______ por cento) do valor do
orçamento estimado.

V-

As propostas que não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela CDURP;

VI-

As propostas que apresentem desconformidade com outras exigências
do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus
termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

Obs: A parte demandante e a DAF terão que analisar, de acordo com
objeto e com o mercado, o que será considerado preço inexequível e
definir o percentual.
13.8 – Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se
a oferta da licitante é viável, dando-lhe a oportunidade de comprovar,
documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado
e os coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto
licitado.
13.8.1 - Não serão admitidas propostas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
13.9 – A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio
de Janeiro S/A – CDURP poderá requisitar, a qualquer momento, amostra(s)
do(s) bem(ns) objeto da presente licitação, na forma do Termo de Referência.
13.9.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas
amostras e as especificações deste Edital e/ou do Termo de Referência, as
propostas serão desclassificadas.
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13.10 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro
poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de
outras propostas, corrigida das causas de sua desclassificação.
13.11 - No caso do item III do subitem 13.7, a negociação deverá ser feita com
os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o
preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do
orçamento estimado.
13.12 – Se mesmo após todas as providências citadas nos subitens anteriores
a oferta não for considerada aceitável pelo Pregoeiro, será revogada ou
declarada fracassada a licitação.
13.13 – Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor
valor, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação observando as
seguintes diretrizes:
a) Pregoeiro deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência,
no certame, de licitante declarada suspensa de participar em licitações,
impedida de contratar com a Administração ou declarada inidônea.
b) O Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da
licitante detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on line
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem
como apreciará a documentação complementar descrita no item 14 e
nos Anexos deste edital;
c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos
estabelecidos no item 14 deste edital, o Pregoeiro verificará a
possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas
mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos que julgar
adequados;
c.1) Essa verificação será registrada pelo Pregoeiro na ata da sessão
pública, devendo ser anexados aos autos do processo administrativo
respectivo os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente certificada e justificada;
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d) A licitante deverá remeter sua documentação de habilitação em arquivo
único compactado, no curso da sessão pública, somente quando
solicitada a fazê-lo pelo Pregoeiro. A remessa deverá ser realizada
através do Sistema COMPRASNET, no prazo de até 1 (uma) hora.
e) O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar
para a realização de diligências para confirmar a regularidade da
licitante quanto às condições de habilitação, indicando desde logo a data
e hora em que a sessão será reaberta.
f) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos equipamentos ou meios eletrônicos de consulta no momento da
verificação a que se refere a alínea “b”. Na hipótese de ocorrer essa
indisponibilidade, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada.
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
13.14 – Se a licitante autora da oferta inicialmente classificada desatender as
exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente na
ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
13.15 – Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Pregoeiro poderá
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação,
corrigida das causas de suas inabilitações.
13.16 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão
registrados todos atos e ocorrências do procedimento, a qual será
disponibilizada
para
consulta
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
13.17 – Encerrada a sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá
apresentar, à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro S/A – CDURP, a documentação de habilitação antes
encaminhada por meio do Sistema COMPRASNET em via física, no prazo de 2
(dois) dias úteis, na Rua Sacadura Cabral, n.º 133, Saúde, Rio de Janeiro – RJ,
CEP: 20.081-261. Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada em ambos os
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lados, frente e verso, se este último contiver notações ou outras informações
relevantes, rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso,
e acompanhados das respectivas certidões de publicação no órgão da
imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da documentação serão
numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou entrelinhas.
Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda
inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação,
poderá o Pregoeiro solicitar ao representante da empresa, devidamente
identificado e que tenha poderes para tanto, que sane a incorreção. Somente a
falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é
causa suficiente para inabilitação da licitante.
14. HABILITAÇÃO
14.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item
13.11 deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados,
os quais dizem respeito à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Documentação relativa à habilitação jurídica;
Documentação relativa à qualificação econômico-financeira;
Documentação relativa à regularidade fiscal;
Documentação relativa à regularidade trabalhista;
Documentação relativa à qualificação técnica.

14.1.1 – Além da documentação de habilitação, as licitantes deverão
apresentar declaração dos itens/lotes para os quais oferecerá proposta [OBS:
Apenas para licitações realizadas por itens/lotes].
14.2 - Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste
Edital pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento
que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação.
14.3 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem
prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não
conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão ter
sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da
realização da licitação.
14.3.1- Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados
técnicos.
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(A) – HABILITAÇÃO JURÍDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual;
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com
chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de
sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de
seus administradores, caso designados em ato separado;
(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade
acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.

simples,

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados
no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas
naturais incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de
sociedade cooperativa.
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante
termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro
competente.
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima
posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão
ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.
Na hipótese de participação de sociedades cooperativas, acrescentar:
(A.7) As sociedades cooperativas deverão fornecer os seguintes documentos,
de forma atualizada e consolidada:
(A.7.a) Ato constitutivo;
(A.7.b) Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
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(A.7.c) Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.d) Regimentos dos fundos instituídos pelos cooperados acompanhados
das atas das Assembleias que os aprovaram;
(A.7.e) Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e
conselheiros da cooperativa;
(A.7.f) Registro de presença dos cooperados nas 03 (três) últimas Assembleias
Gerais;
(A.7.g) Ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a
contratar o objeto deste certame, acompanhada dos documentos
comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa.
(A.8) Declaração formal de que atende às disposições do artigo 48 do Decreto
Municipal 44.698/18 e do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº
19.381/01, na forma do Anexo ___.
(A.9) Declaração de responsabilização civil e administrativa, nos termos da Lei
Federal n.º 12.846/2013 e Decreto Municipal 43.562/2017, na forma do Anexo
______.
(B) – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente,
devendo apresentar: (Os índices abaixo poderão ser exigidos cumulativamente
ou não, devendo a Administração justificar a opção adotada. O percentual dos
índices deverá ser fixado de acordo com o segmento de mercado de que trata
o objeto da licitação)
(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que ____. Será
considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo
Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante
com o Passivo Não Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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ILG = ----------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que ___. Será
considerado como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo
Circulante pelo Passivo Circulante.
ATIVO CIRCULANTE
ILC = ------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE
(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a ___. Será considerado
Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante
com o Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido.
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
IE = --------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá
apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de
autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diário.
(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços
patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes
exigências:
(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser
apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais
de grande circulação;
(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário
deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo:
(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta
deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a
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identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em outro órgão equivalente.
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima
exigido(s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido
mínimo igual ou superior a __% (_________) [limitado a 10% (dez por cento)]
do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente
feita pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.
(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de
insolvência civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as
licitantes sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante
apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de
Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas.
(B.3.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro
ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões
negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais
os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências,
recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil.
(C) – REGULARIDADE FISCAL
(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade
empresarial objeto desta licitação.
(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais,
inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
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Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede
da licitante;
(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da
licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e
certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está
isenta de inscrição estadual;
(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da
licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e
certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está
isenta de inscrição municipal;
(C.3.c.1.) No caso de licitante domiciliada no Município do Rio de Janeiro, essa
deverá apresentar, além dos documentos listados no item acima, certidão
negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Não sendo a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua sede, deverá
apresentar declaração própria, atestando essa circunstância.
(C.4) - No caso de licitante domiciliada em outro município, mas que possua
filial ou escritório no Município do Rio de Janeiro, essa deverá apresentar, em
relação à filial ou ao escritório, certidão negativa ou positiva com efeito negativo
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana e certidão negativa ou positiva com
efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que
a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal. Não sendo
a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua filial ou escritório, deverá
apresentar declaração própria atestando essa circunstância.
(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – CRF-FGTS.
(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
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(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa.
(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante
requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na
contratação.
(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, além de configurar o descumprimento total
das obrigações assumidas, sujeitando o licitante às sanções previstas neste
Edital.
(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA
(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de
trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou
Declaração firmada pela licitante, na forma do Anexo ____, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze
anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no
Decreto Municipal nº 23.445/03.
(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.
(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Obs: Transferir para o item o que foi definido no TR como qualificação
técnica.
(E.1) Prova de aptidão da empresa licitante para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio de certidão(ões) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. [A
exigência de comprovação de aptidão anterior fica a critério do órgão/entidade
licitante.]
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(E.2) Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica
emitido por empresa ou empresas do mesmo grupo econômico em favor da
licitante participante, no caso desta também pertencer ao grupo econômico.
(E.3) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas
licitantes, desde que os mesmos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
ou
(E.3) Não será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas
licitantes.
[Obs. A impossibilidade de soma de atestados e certidões no caso concreto
deverá ser devidamente justificada no processo licitatório.]
(E.4) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do
Pregoeiro e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos respectivos
conteúdos, inclusive para os efeitos previstos no artigo 90 da Lei Federal nº
8.666/93.
Se o objeto assim exigir, incluir as seguintes previsões:
(E.5) Declaração formal da licitante de que assume o compromisso de
utilização exclusiva de produtos e subprodutos de madeira que tenham
procedência legal, sob as penas da lei, na forma do Anexo ____, quando for o
caso.
(E.6) Prova de inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – ou
comprovante de que a licitante não está obrigada a se inscrever no referido
cadastro.
Se o objeto assim exigir, incluir a seguinte previsão:
(E.7) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO
DE
VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração
da licitante, na forma do Anexo ___, de que o seu Responsável Técnico ou
outro profissional de qualificação correlata visitou o local da entrega dos bens,
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na data de ____/___/_____ às ____ h, e tomou conhecimento das condições
para execução do objeto desta licitação, quando for o caso.
[OBS. Informações sobre datas e horários da realização de cada Visita Técnica
serão disponibilizadas às empresas através do e-mail informado no ato da
retirada do Edital ou em mensagem eletrônica enviada para o e-mail
_______________.]
Se o objeto assim exigir, incluir a seguinte previsão:
(E.8) Declaração formal da licitante indicando a localização das instalações
dedicadas ao desempenho de sua atividade, acompanhada de cópia do
respectivo Alvará de Funcionamento, na forma do Anexo ____, quando for o
caso.
15. RECURSOS
15.1 – Divulgada a vencedora, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de
mensagem lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a
intenção de interpor recurso, desde que devidamente registrada a síntese de
suas razões em campo próprio do sistema, no prazo nele estabelecido.
15.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso.
15.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de
3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
15.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser
realizada, única e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico,
observados os prazos estabelecidos no item anterior.
15.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará,
como consequência, a análise do recurso pela síntese das razões
apresentadas na sessão pública.
15.6 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que poderá reconsiderar seu
ato no prazo de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o
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recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão
no mesmo prazo, a contar do recebimento.
15.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e
homologará o procedimento licitatório.
15.9 – Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na
minuta de contrato (Anexo ___).
16. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
16.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
16.2 – Caso o Sistema do Pregão Eletrônico fique inacessível por problemas
operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos
os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o procedimento
licitatório será suspenso e somente será retomado após a comunicação aos
participantes
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
16.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexão.
16.3 – A desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances não
prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às
licitantes para o oferecimento de lances, estes continuarão a ser recebidos,
retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação na etapa de lances,
sem prejuízo dos atos realizados
16.3.1 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, sendo reiniciada após
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comunicação
aos
participantes
no
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

próprio

endereço

eletrônico

17. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 – Após o julgamento da proposta e a homologação do certame será
lavrada a Ata de Registro de Preços, assinada pela autoridade competente e
pelas licitantes vencedoras.
17.1.1 – A Ata de Registro de Preços discriminará todos os itens que compõem
o objeto licitado, com os respectivos preços unitários e totais, ficando
esclarecido que a contratação das aquisições obedecerá à conveniência e às
necessidades da Administração, que não se obriga a requisitar todas as
quantidades registradas.
17.1.2. – A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista que
explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, ainda que a atividade econômica seja de prestação de
serviços públicos e que não tenha participado do certame licitatório, limitado ao
quantitativo máximo previsto na Ata mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantajosidade financeira
para ambos.
17.1.3 – A Adesão externa deverá ser previamente submetida à Controladoria
Geral do Município, acompanhada de justificativa e comprovação de que a
mesma não compromete o fornecimento às empresas públicas e sociedades de
economia mista.
17.2 – O pedido será considerado formalizado, com a consequente obrigação
de fornecimento por parte da (s) beneficiárias, nos termos constantes da Ata de
Registro de Preços e a contratação por meio de contrato ou instrumento
equivalente.
17.3 – A existência de preços registrados em Ata de Registro de Preços
vigente não obriga a Administração a efetuar contratações unicamente com
aquelas empresas beneficiárias do registro, cabendo-lhes, no entanto, a
preferência na contratação em igualdade de condições.
17.4 – Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas
beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas ao
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fornecimento dos bens, observadas as condições do Termo de Referência
(Anexo ____) e da própria Ata de Registro de Preços (Anexo ____).
17.5 – As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se
obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
17.6 – O Órgão Gerenciador acompanhará a evolução das condições de
mercado dos preços registrados.
17.7 – Os preços registrados serão considerados compatíveis com os de
mercado se forem iguais ou inferiores à média daqueles apurada em pesquisa.
17.8 – Sendo o preço registrado na Ata de Registro de Preços superior à média
de preços do mercado, o Órgão Gerenciador solicitará, mediante
correspondência, novas propostas de preço às empresas beneficiárias do
registro.
17.9 – Caso os novos preços propostos permaneçam superiores à média dos
preços de mercado apurada em pesquisa, o fato será registrado nos autos do
processo, promovendo-se a contratação da aquisição por meio de nova
licitação, assegurada às empresas beneficiárias do registro a preferência na
contratação quando o menor preço obtido no certame for igual ao registrado.
17.10 – Caso os preços registrados e os obtidos em nova licitação
permaneçam superiores à média de preços de mercado apurada em pesquisa,
poderá ser feita a contratação direta, com dispensa de licitação, nos termos do
art. 39, inciso IV, do Decreto Municipal 44.698/18.
18. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
18.1 – As Atas de Registro de Preço serão firmadas entre a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP
e as licitantes vencedoras.
18.2 – As licitantes vencedoras terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços.
18.2.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
período.
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18.3 – A recusa injustificada das licitantes vencedoras em assinar a Ata de
Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido, caracterizará o
descumprimento total das obrigações assumidas, reservando-se a Companhia
de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A –
CDURP o direito de:
I- independentemente de qualquer aviso ou notificação, convocar as licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste
caso, as mesmas condições da proposta da primeira classificada, inclusive
quanto ao preço;
II – revogar a licitação.
18.4 – As licitantes remanescentes convocados na forma do item 18.3, que não
concordarem em assinar a Ata de Registro de Preços, não estarão sujeitas às
penalidades mencionadas no item 24.
19. CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO
19.1 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem empresas registradas e,
por iniciativa da Administração, quando determinado pelo interesse público;
19.2 – O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:
19.2.1 – Por iniciativa da Administração:
a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de
fornecimento de bens no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável.
b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
c)
quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o preço
registrado, na hipótese deste se tornar incompatível com aqueles praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público devidamente demonstradas e
justificadas.
19.2.2 – Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação
formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes
da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.
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20. GARANTIA
20.1 – A empresa beneficiária do registro, quando convocada para a conclusão
da contratação, prestará garantia de 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento
equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 81 do Decreto
Municipal 44.698/18.
Obs: Pelo art. 81 do Decreto Municipal 44.698/2018, a garantia não poderá
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras,
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade
técnica e riscos financeiros elevados, quando este limite poderá ser
elevado para até 10% do valor do contrato.
20.1.1 – No caso de seguro-garantia, o instrumento deverá contemplar a
possibilidade de sua renovação no período compreendido entre a data de
assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execução e incluir a
cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.
20.1.2 – No caso de fiança bancária, deverá ser observado o padrão
estabelecido pela CDURP.
20.1.3- A licitante vencedora deverá apresentar a garantia no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da convocação por meio de comunicação formal.
20.1.4- A não-observância do prazo estabelecido no subitem 20.1.3 caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante vencedora às penalidades legalmente estabelecidas.
20.2 – O (A) CONTRATANTE utilizará a garantia para assegurar as obrigações
associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores
de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem
causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações.
20.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações
assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser
quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da
penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
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20.4 – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a
garantia reverterá integralmente ao (à) CONTRATANTE, que promoverá a
cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da
garantia prestada e o débito verificado.
20.5 – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original
deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no
caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48
(quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação pelo
(a) CONTRATANTE, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão
administrativa do Contrato.
20.6 – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 92 do
Decreto Municipal n.º 44.698/18, a CONTRATADA deverá complementar o
valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato.
20.7 – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a
garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das
sanções previstas no RGCAF.
20.8 – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente prestados em
uma das modalidades previstas no art. 81 do Decreto Municipal 44.698/18.
20.9 – A garantia contratual somente será restituída após o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante,
nos termos do artigo 465, do RGCAF, podendo ser retida, se necessário, para
quitar eventuais obrigações da CONTRATADA.
21. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO OU
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
21.1 – Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do
Pregão à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP - adjudicará e homologará o procedimento.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 333/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

21.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo ___, a minuta do
Contrato cujas disposições disciplinarão as relações entre o/a(s)
CONTRATANTE(S) e a ADJUDICATÁRIA.
Se não houver necessidade de celebração de contrato, deverá ser emitida Ordem de Fornecimento de Materiais, adotando-se a seguinte redação para o subitem:
21.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo_____, a minuta de Ordem de Fornecimento de Materiais, cujas disposições disciplinarão as relações
entre o/a (s) CONTRATANTE (s) e a ADJUDICATÁRIA e que é constituída, independentemente de transcrição, das regras previstas neste Edital e do respectivo Termo de Referência.
21.3 – O fornecimento dos bens que tiverem seus preços registrados na Ata de
Registro de Preços será solicitado pelo (a) CONTRATANTE mediante
convocação da ADJUDICATARIA, através de publicação no Diário Oficial do
Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO ou de comunicação formal, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, para assinatura do contrato ou para
retirada de instrumento equivalente.
21.4 – A ADJUDICATÁRIA deverá comparecer no endereço informado,
podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal,
enviar mandatário munido do respectivo instrumento de procuração, por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e da via original do
documento de identidade e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
do outorgado, conferindo-lhe poderes específicos para a assinatura de contrato
administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.
21.5 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o
instrumento equivalente no prazo assinalado, poderá o Pregoeiro,
independentemente da aplicação das sanções administrativas à faltosa:
I - examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem
de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferência
para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuração de uma
que atenda ao contido neste Edital, prevalecendo, neste caso, as mesmas
condições da proposta da primeira classificada, inclusive quanto ao preço;
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II – revogar a licitação.
21.6 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do
Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das
condições demonstradas para habilitação no Edital.
21.7 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela
qualidade dos bens que são objeto desta licitação, em conformidade com as
especificações do termo de referência e/ou dos projetos, com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestada pelo setor do(a) CONTRATANTE responsável pela
fiscalização da execução do contrato. A ocorrência de desconformidade
implicará a substituição dos materiais recusados, por não atender às
especificações contidas no Termo de Referência que integra este Edital, sem
ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
21.8 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por
todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a
terceiros, em especial, mas não limitado, aos concessionários de serviços
públicos, em virtude da execução do objeto contratado, respondendo por si,
seus empregados, prepostos e sucessores.
21.9 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação
definitiva e não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à
qualidade dos bens fornecidos.
21.10 – A licitante vencedora, sem ônus para o(a) CONTRATANTE,
compromete-se a:
a)
atender às solicitações do(a) CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro)
horas contadas a partir de seu recebimento;
b)
substituir quaisquer materiais defeituosos ou qualitativamente inferiores
em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas da solicitação, sendo que o não
cumprimento sem motivo justo implicará na aplicação das sanções previstas
neste Edital e seus anexos.
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21.11 – A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá ao (s) setor
(es) dos órgãos ou entidades contratantes responsáveis pela fiscalização do (s)
contrato (s).
21.12 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento
viciado.
21.13 - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação
de indenizar, salvo pelo que o contrato houver executado até a data em que ela
for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade
de quem lhe deu causa.
21.14 - A nulidade da licitação induz à do contrato, que opera retroativamente
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além
de desconstituir os já produzidos.
21.15 – Caso seja verificada, após a apresentação de lances ou propostas, a
intenção de se revogar ou anular a licitação, será concedido aos licitantes, que
manifestem interesse em contestar o ato e exercer o direito ao contraditório e à
ampla defesa, o prazo de 5 dias úteis para apresentação da respectiva contestação.
21.16 - A manifestação de interesse para contestação deve ser apresentada

dentro do prazo de 1 dia, contado da data de comunicação pela CDURP sobre
a revogação ou anulação da licitação, sob pena de perda deste direito.
21.17 - O licitante deve endereçar a contestação à autoridade superior àquela
que revogou ou anulou a licitação, por intermédio do Pregoeiro, que apreciará
sua admissibilidade.
21.18 - Confirmada a admissibilidade da contestação, o Pregoeiro a encaminhará para apreciação e decisão da autoridade que revogou ou anulou a licitação, que pode reconsiderar sua decisão ou mantê-la. Neste último caso, esta
autoridade submeterá a contestação à apreciação de sua autoridade superior,
devendo esta proferir a decisão final.
22. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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22.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observadas as
condições de recebimento do objeto descritas no Termo de Referência, no
termo de contrato e neste Edital. O prazo para pagamento será de 30 (trinta)
dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança no setor
competente do(a) CONTRATANTE e obedecido o disposto na legislação.
22.1.1 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA, mediante apresentação
de Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata, devidamente atestada pela Fiscalização.
22.2 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde
que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência
de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die entre o 31º
(trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança no
setor competente do(a) CONTRATANTE e a data do efetivo pagamento.
22.3 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à
taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor competente do(a) CONTRATANTE.
22.4 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo(a) CONTRATANTE, a qual
deverá ser cadastrada junto à CDURP.
23. REAJUSTE
23.1 – Não será admitido reajuste, de acordo com os arts. 1° e 2° do Decreto
Municipal n° 43.612/2017.
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do
disposto no subitem 21.5, sujeitando-a às penalidades previstas no subitem
24.2.
24.2 Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a CDURP poderá impor
ao licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial
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das obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções, observado o
Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade
Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF e o Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP, garantida a defesa prévia ao contratado:
I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
24.3 A multa aplicada será depositada em conta bancária indicada pela
CDURP, descontada dos pagamentos eventualmente devidos, descontada da
garantia ou cobrada judicialmente.
24.4 As sanções previstas nos incisos I, IV e V do subitem 24.2 poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos II e III, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias
úteis e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato;
24.5 Do ato que aplicar as penas previstas nos incisos IV e V do subitem 24.2,
o Diretor-Presidente da CDURP dará conhecimento aos demais órgãos e entidades municipais interessados, na página oficial desta empresa pública na internet.
24.6. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 24.2 poderão tam bém ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CDURP em virtude de atos ilícitos praticados.
24.7. As multas previstas nos incisos II e III do subitem 24.2 não possuem
caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
24.8. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
24.9. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação
devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação
por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original
da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo
decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.
25. DA MATRIZ DE RISCOS
25.1 - A Matriz de Risco tem o propósito de listar os principais riscos
conhecidos, quantifica-los, propor mecanismos de mitigação, distribuí-los de
modo equilibrado, adequado e de acordo com a natureza dos riscos e
obrigações contratuais entre a contratante e a contratada.
25.2 - A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos
relacionados e a ela atribuídos, conforme estabelecido na Matriz de Risco
definida para a contratação no Termo de Referência.
25.3 - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da
CONTRATADA.
25.4 - Sempre que atendidas as condições da contratação e mantidas as
disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro da contratação.
26. FORO
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26.1 – Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital, renunciando
as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
27. DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais
cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não
corresponda à realidade dos fatos.
27.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em
contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP e/ou no (a) CONTRATANTE.
27.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília –
DF.
27.4 – No período de vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração
terá a faculdade de contratar ou não o fornecimento dos bens.
27.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
27.6 – Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Proposta Detalhe
Termo de referência
Minuta de Ata de Registro de Preços
Minuta da Ordem de Fornecimento de Materiais – Obs: Só inserir
no Edital nos casos em que não for ser celebrado contrato.
Minuta de contrato
Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 23.445/03
Declaração ref. ref. ao artigo 48 do Decreto Municipal 44.698/18 e
artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 19.381/01
Declaração de visita
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Anexo
Anexo
Anexo

Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 27.715/07
Indicação da localização das instalações
Declaração ref. à Lei Federal 12.846/2013 e Decreto Municipal
43.562/2017.

27.7– Este Edital contém __ (_____) folhas rubricadas e numericamente
ordenadas.
Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.

___________________________________________________
PREGOEIRO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

ANEXO I
PROPOSTA-DETALHE
Nome do Órgão/Entidade:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A –
CDURP
Razão Social:
Endereço:
Banco:
Agência:
Código
Item
Serviço

do

Descrição Detalhada

U/S

Pregão Eletrônico CNPJ:
n° 0000/20__
E-mail:
Tel.:
Conta Corrente:

Fax:

Preço
Quantidade Global
Preço Total
(mensal)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 341/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Objeto:
Valor Global:

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/______
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº
____/____
VALIDADE: ____/_____/__________
Aos

dias

____

do

mês

de

__________do

ano

de

____,

na
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____________________________ Rua Sacadura Cabral, n.° 133, Saúde, Rio
de Janeiro, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO
DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A – CDURP, nos termos das normas de
caráter geral das Leis Federais n° 10.520/02 e 13.303/16, pelo Decreto
Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da
CDURP, disponibilizado na página desta na internet, dos Decretos Municipais
n° 23.957/04 e 30.538/09, da Lei Complementar Federal nº 123/06 – Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, do Código de
Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas
alterações, do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do
Município do Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e suas
alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, do Regulamento Geral
do Código supra citado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº
3.221/81, e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano
Diretor e de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de
Janeiro, pelos Decretos Municipais nº 43.612/2017, 27.715/07 e 31.349/09,
pelo Decreto Municipal 33.041/10 e pelas normas de direito penal contidas
nos arts. 89 a 99 da Lei no 8.666/93, com suas alterações posteriores, em face
do resultado do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
CDURP Nº ____/____, realizado por meio do processo administrativo nº _____/
______/___, homologado em __________________ e publicado no Diário
Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO de ____/___/___, RESOLVE
registrar os preços das empresas classificadas, por objeto, observadas as
condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas Cláusulas
que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para
a aquisição de ___________________________para atender aos órgãos e
entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ que se
interessarem, consoante o disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº ____/____ e/ou no Termo de
Referência.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE
ESTIMADA
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EMPRESA

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
RG:
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de ________
(___________) meses [limitado a 12 (doze) meses], a partir da data da sua
publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
CLÁUSULA TERCEIRA – ORDEM DE FORNECIMENTO
Nos casos em que for celebrado instrumento de contrato, o fornecimento dos
materiais se dará após a assinatura deste e, se não for celebrado instrumento
de contrato, será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de
Fornecimento correspondente.

Parágrafo Único - Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

o número da Ata;
a descrição do produto;
o local, hora e prazo do fornecimento;
o valor da requisição;
as condições de pagamento;
as penalidades;
a garantia contratual.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à empresa beneficiária após a regular
liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64,
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observadas as condições de recebimento do objeto descritas no Termo de
Referência, no termo de contrato e neste Edital.
Parágrafo Primeiro – O pagamento à empresa beneficiária será realizado em
razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o(a) CONTRATANTE
esteja obrigado(a) a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do
objeto não tenha sido regularmente entregue e aceito
Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à
Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do(a)
CONTRATANTE.
Parágrafo Terceiro – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar
da data do protocolo do documento de cobrança no setor competente da
CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto – No caso de erro nos documentos de cobrança, estes serão
devolvidos à empresa beneficiária para retificação ou substituição, passando o
prazo de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses
documentos.
Parágrafo Quinto – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com
atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à empresa beneficiária,
sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor competente da CONTRATANTE e a data do efetivo
pagamento.
Parágrafo Sexto – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será
descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o
dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor competente do(a) CONTRATANTE.
Parágrafo Sétimo – O pagamento será efetuado à empresa beneficiária através
de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo(a)
CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à Diretoria de
Administração e Finanças da CDURP.
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL
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O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da
Administração.
Parágrafo Primeiro – Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão
obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de
Referencia (Anexo ____) e desta Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Segundo – O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente
pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição para a
requisição dos materiais e/ou publicação dos preços registrados no Diário
Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
Parágrafo Terceiro – Nos casos em for celebrado instrumento de contrato, o
fornecimento dos materiais será precedido da assinatura deste e, nos casos em
que não for celebrado instrumento de contrato, será precedido de
preenchimento, pelo Órgão/Entidade Participante, do respectivo formulário
"ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS", que será entregue às
empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após
aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no
Termo de Referência (Anexo ____), para entrega no local indicado.
Parágrafo Quarto – A formalização do pedido estará caracterizada, com a
consequente obrigação de fornecimento por parte da (s )beneficiária (s):
a) para os órgãos/entidade participantes, se, durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, tiver sido emitida o Ofício de Requisição ou a Nota de
Empenho ou
b) para os órgãos/entidades não participantes, após a autorização do Órgão
Gerenciador, devidamente publicada em Diário Oficial e emissão do Ofício
de Requisição ou da Nota de Empenho durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
Parágrafo Quinto - As empresas beneficiárias que tiverem seus preços
registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.
Parágrafo Sexto – Como condição para o fornecimento dos materiais, as
empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se comprometem
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a apresentar a documentação referente à sua habilitação devidamente
atualizada.
Parágrafo Sétimo - No caso de produtos importados, toda a documentação
relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.
Parágrafo Oitavo - A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a
responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou
qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no
Termo de Referência (Anexo ____), ainda que verificados posteriormente.
Parágrafo Nono - Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seus
preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus
empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei,
relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na
presente Ata de Registro de Preço.
Parágrafo Décimo - O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata
ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro
do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Parágrafo Primeiro – A recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente
Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do
disposto no subitem 21.5 do Edital, sujeitando-a às penalidades previstas no
parágrafo segundo desta Cláusula.
Parágrafo Segundo – Pelo descumprimento total ou parcial da presente Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo
responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções,
observado o Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e
Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF e o
Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP, garantida a defesa prévia
ao beneficiário da ata:
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I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Parágrafo Terceiro – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do
prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Parágrafo Quarto – As sanções previstas nos incisos I, IV e V do parágrafo segundo desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas
nos incisos II e III do parágrafo segundo desta Cláusula.
Parágrafo Quinto – As multas previstas nos incisos II e IIII do parágrafo segundo desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento
delas não eximirá a empresa beneficiária de responsabilidade pelas perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo Sexto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores
devidos à empresa beneficiária mediante requerimento expresso nesse sentido.
Parágrafo Sétimo – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à empresa
beneficiária antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de
sua relevação por ato da Administração, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO
REGISTRADO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 349/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de vigência ou quando não restarem empresas registradas e, por
iniciativa da Administração, quando determinado pelo interesse público;
Parágrafo Primeiro – O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:
I - Por iniciativa da Administração:
a)
quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de
fornecimento de materiais no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável.
b)

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

c)
quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o preço
registrado, na hipótese deste se tornar incompatível com aqueles praticados no
mercado;
d)
por razões
justificadas;

de

interesse

público

devidamente

demonstradas

e

II – Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação
formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes
da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.
Parágrafo Segundo - O cancelamento dos preços registrados deverá ser
formalizado por escrito e comunicado à empresa beneficiária por meio de
correspondência com aviso de recebimento e por publicação no Diário Oficial
do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO, juntando-se o comprovante da
notificação aos autos do processo em que reduzido a termo o registro de
preços.
CLÁUSULA OITAVA – DA MATRIZ DE RISCOS
Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a
alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los,
foram identificados os principais riscos conhecidos decorrentes da presente
contratação, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecidos os
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respectivos responsáveis e descritas suas respostas sugeridas na Matriz
constante do Anexo _____ do Termo de Referência que integra o Edital.
Parágrafo Primeiro - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de
responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo - Sempre que atendidas as condições da contratação e
mantidas as disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.
Parágrafo Terceiro - A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza
e extensão dos riscos por ela assumidos na contratação e ter levado tais riscos
em consideração na formulação de sua proposta e formalização da
contratação.
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços,
renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS CDURP N.° ____/____ e as propostas de preço das licitantes
vencedoras do mencionado Pregão.
E por estarem justos e acordados, assinam a presente em ___ (________)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam.
Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.

___________________________________________________
PREGOEIRO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
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___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO OU
ENTIDADE LICITANTE (Nome, cargo,
matrícula e lotação)

_______________________________________________
REPRESENTANTE
LEGAL
DA
EMPRESA
BENEFICIÁRIA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)

_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
ANEXO IV
Obs: Este anexo só deverá integrar o Edital quando não for celebrado
instrumento de contrato.
ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS – OFM Nº _____ / ________
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº _____/______
À
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:

TELEFONE:

TELEFONE:
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N° DO BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

Solicitamos a Vossa Senhoria fornecer os materiais abaixo discriminados
observadas as especificações constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº ____/____ e/ou do Termo de
Referência seu anexo, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e da
sua Proposta de Preços, constante do Processo Administrativo nº
_______________________ de ____/____/____, após a autorização do Órgão
Gerenciador do Sistema.
1. OBJETO
O objeto da presente ordem de fornecimento é a aquisição dos seguintes
materiais, conforme as especificações constantes do Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº ____/____ e/ou do
Termo de Referência.

ITEM LOTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DO
MATERIAL

QUANTIDADE VALOR
REQUISITADA UNITÁRIO
(UNIDADES)
(R$)

VALOR
TOTAL(R$
)

TOTAL
2. FORNECIMENTO
Os materiais deverão estar à disposição do(a) _____________ [órgão ou
entidade requisitante] no prazo máximo de ___________(__________) dias,
prorrogável uma única vez por igual período, contados da emissão da Ordem
de Fornecimento ou retirada da Nota de Empenho.
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3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I-

Entregar os materiais de acordo com todas as exigências contidas na
Ata de Registro de Preços, no Termo de Referência e na Proposta;

II-

Acondicionar os materiais em embalagem com resistência compatível
com o transporte por ela adotado.

III-

Substituir os materiais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e sem
qualquer ônus para Requisitante, caso seja constatada a existência de
defeitos ou a ocorrência de desconformidades com as especificações
contidas no Edital e/ou no Termo de Referência;

IV-

Atender às determinações e exigências formuladas pelo Requisitante;

V-

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
durante todo prazo de execução deste instrumento;

VI-

Observar as demais condições contratuais constantes do Edital, do
Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº
____/____, para o perfeito cumprimento deste instrumento.

4. DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a
regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64, observadas as condições de recebimento do objeto descritas no
Termo de Referência, no termo de contrato e neste Edital.
Parágrafo Primeiro – O pagamento à empresa beneficiária será realizado em
razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o(a) CONTRATANTE
esteja obrigado(a) a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do
objeto não tenha sido regularmente entregue e aceito.
Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à
Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do
órgão ou entidade requisitante.
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Parágrafo Terceiro – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar
da data do protocolo do documento de cobrança no setor competente do órgão
ou entidade requisitante.
Parágrafo Quarto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo
CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à CDURP.
5. LOCAL DE ENTREGA:
O materiais serão entregues nos locais indicados pelo(a) CONTRATANTE.
6. VALOR DA ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
O valor total da presente Ordem de Fornecimento de Materiais é de R$
_____________________ (____________).
7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações decorrentes da
contratação, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital.
8. GARANTIA CONTRATUAL:
A
CONTRATADA
prestou
garantia
na
modalidade
de
______________________,
no
valor
de
R$
____________
(____________________) equivalente a 2% (dois por cento) do valor total
desta Ordem de Fornecimento de Materiais.
Parágrafo Único – Devem ser observadas todas as regras referentes à garantia
contratual especificadas no Edital.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram e complementam a presente Ordem de Fornecimento de Materiais, o
Termo de Referência e a Proposta de Preços relativos ao PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº ____/____.
Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.
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___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO OU
CONTRATANTE
(Nome,
cargo,
matrícula
e
_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATADA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ENTIDADE
lotação)

_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

AQUIESCÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR
Ratifico que o fornecimento de materiais solicitado pelo requisitante encontra-se
em consonância com a expectativa (máxima) de fornecimento informada pelo
Órgão ou Entidade Participante.

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.

___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO GERENCIADOR
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO (PE SRP / AQUISIÇÃO DE BENS)
[OBS.: Para aquisição de materiais que não têm garantia de fábrica e são de
uso imediato (ex. papel, caneta etc.) não há necessidade de assinatura de
Contrato. Nesses casos, utilizar a Ordem de Fornecimento de Material.
[OBS.: A assinatura de Contrato é recomendável na aquisição de aparelhos
elétricos, eletrônicos, telefones, computadores, rádios, material cirúrgico, e
demais produtos que têm peculiaridade técnica e devem ser entregues com
garantia.]
Termo de Contrato celebrado entre o a (o)
___________________ [entidade da Administração Indireta], como CONTRATANTE, e a
___________________________________,
como CONTRATADA, para fornecimento dos
materiais abaixo especificados.
Aos dias ____ do mês de __________do ano de ____, na
____________________________ [endereço da entidade CONTRATANTE],
ou a (o) ___________________ [entidade da Administração Indireta], a seguir
denominado CONTRATANTE, representado pelo _____________________
[autoridade administrativa competente para firmar o contrato], e a
sociedade____________________,
estabelecida
na
________________________________ [endereço da sociedade adjudicatária],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº
______________, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por ___________________________ [representante da sociedade adjudica-
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tária, (nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da carteira de identidade n.°____________ e inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º__________) têm justo e
acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorrência do resultado
DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP
Nº_____/_____, realizado por meio do processo administrativo nº _____/
______/___, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já
se entende como integrante do presente termo, especialmente pelas normas de
caráter geral das Leis Federais n° 10.520/02 e 13.303/16, pelo Decreto Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP, disponibilizado na página desta na internet, pelos Decretos Municipais n°
23.957/04 e 30.538/09, pela Lei Complementar Federal nº 123/06 – Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações,
pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município
do Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, pelo Regulamento Geral do Código supra citado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81, e suas alterações, pela Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano Diretor e de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, pelos Decretos Municipais nº 43.612/2017, 27.715/07 e 31.349/09 e pelo Decreto Municipal 33.041/10, com suas alterações posteriores, pelas normas de direito penal
contidas nos arts. 89 a 99 da Lei no 8.666/93, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não
expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.
Obs: Se o objeto envolver a contratação de obras, prestação de serviços ou
aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação
oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro
multilateral de que o Brasil seja parte contidas, indicar na cláusula acima a
aplicação do contido no § 5º do art. 42 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento de _________________
[descrever o objeto licitado], devidamente descritos, caracterizados e
especificados no Termo de Referência (Anexo ___ do Edital de Pregão
Eletrônico nº ___), na forma abaixo descrita:
ITEM

DESCRIÇÃO

PREÇO TOTAL

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO
R$
R$

Parágrafo único – O objeto do contrato será entregue/instalado em
__________ [descrever condições e prazos de entrega e instalação, se for o
caso], com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas,
itens, elementos, condições gerais e especiais contidos no processo
administrativo nº ____/__, no presente contrato, no Edital que deu origem à
presente contratação e seus anexos, especialmente, no Termo de Referência,
bem como em detalhes e informações fornecidas pelo (a) CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ _____________________
(____________).
CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA após a regular liquidação da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observadas as
disposições referentes ao recebimento do objeto contidas no Termo de
Referência, no Edital e neste contrato.
Parágrafo Primeiro – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão
do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o (a) CONTRATANTE
esteja obrigado(a) a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do
objeto previsto na cláusula segunda não tenha sido regularmente entregue e
aceito.
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Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à
Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor pertinente do (a)
CONTRATANTE.
Parágrafo Terceiro – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar
da data do protocolo do documento de cobrança no setor pertinente do (a)
CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto – No caso de erro nos documentos de cobrança, estes
serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o
prazo de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses
documentos.
Parágrafo Quinto – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com
atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA,
sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor pertinente do (a) CONTRATANTE e a data do efetivo
pagamento.
Parágrafo Sexto – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será
descontado da taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die entre
o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento
de cobrança no setor pertinente do (a) CONTRATANTE.
Parágrafo Sétimo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo (a)
CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à CDURP.
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE
Não será admitido reajuste de acordo com os arts. 1° e 2° do Decreto Municipal
n° 43.612/2017.
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO
A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados
pelo (a) CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a
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CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das
normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades
legais e contratuais.
Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da entrega dos bens caberá à comissão
designada por ato da autoridade competente no âmbito do (a) CONTRATANTE.
Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos
termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pelo (a) CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados,
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este
necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas
atividades.
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalização do (a) CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências,
possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados e elementos referentes à execução do contrato.
Parágrafo Quarto – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das
especificações dos bens, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar
à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do
Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.
Parágrafo Quinto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos bens adquiridos, à sua entrega e às consequências e implicações,
próximas ou remotas, perante o (a) CONTRATANTE, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução
contratual não implicará corresponsabilidade do (a) CONTRATANTE ou de
seus prepostos.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA
A
CONTRATADA
prestou
______________________,
no

garantia
valor

na
de

modalidade
de
R$
____________
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(____________________) equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato.
Obs: Pelo art. 81 do Decreto Municipal 44.698/2018, a garantia não poderá
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras,
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade
técnica e riscos financeiros elevados, quando este limite poderá ser
elevado para até 10% do valor do contrato.

Parágrafo Primeiro – O (A) CONTRATANTE se utilizará da garantia para
assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta
inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se
dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá o (a)
CONTRATANTE ainda reter créditos.
Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento
das obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso
não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da
ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor
da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Terceiro – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao (à) CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da garantia prestada e o débito verificado.
Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título,
seu valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete)
dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que
esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da
notificação pelo (a) CONTRATANTE, o que ocorrer por último, sob pena de
rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Quinto – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o
art. 92 do Decreto Municipal 44.698/18, a CONTRATADA deverá complementar
o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento)
do valor do Contrato.
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Parágrafo Sexto – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do
Contrato, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do
recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicação das sanções previstas no RGCAF.
Parágrafo Sétimo – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO
O Contrato vigorará a partir da assinatura até ____ (_______) dias/meses.
Parágrafo Primeiro – O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado
ou alterado nos termos do Decreto Municipal 44.698/18.
Parágrafo Segundo – O prazo de garantia convencional por conta da
CONTRATADA será de __________ (_______) dias/meses a contar do
______________ [recebimento/instalação/aceite], na forma do Termo de
Referência, sem prejuízo da garantia legal de adequação do produto.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I-

entregar os bens de acordo com todas as exigências contidas no Termo
de Referência;

II-

tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros,
em consequência da entrega dos bens;

III-

responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos
e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao (à) CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato,
respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores,
independentemente das medidas preventivas adotadas e da
comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
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IV-

atender às determinações
CONTRATANTE;

e

exigências

formuladas

pelo

(a)

V-

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados, no prazo determinado pela Fiscalização;

VI-

responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e
obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias,
ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à
completa entrega dos bens:

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas contra a CONTRATADA,
decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão do
Município do Rio de Janeiro ou de entidade da Administração Pública
indireta como responsável subsidiário ou solidário, o (a) CONTRATANTE
poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que
serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de
insuficiência;
b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes
da execução do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade
subsidiária ou solidária do (a) CONTRATANTE, as parcelas vincendas
poderão ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de
insuficiência;
c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo
tenha ciência o Município do Rio de Janeiro ou o (a) CONTRATANTE da
existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e
serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o
Município do Rio de Janeiro ou entidade da Administração Pública indireta
sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em
nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA;
d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão liberadas
pelo (a) CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.
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VII-

manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
durante todo prazo de execução contratual;

VIII-

responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste
Contrato, eximindo o (a) CONTRATANTE das consequências de
qualquer utilização indevida;

IX-

observar o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07, no que couber.

X – Indicar, nas notas fiscais emitidas, quando o objeto envolver prestação de
serviços, o efetivo período do mês que está sendo faturado.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATANTE
São obrigações do (a) CONTRATANTE:
I-

Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato;

II-

Realizar a fiscalização do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATO

PRIMEIRA

–

ACEITAÇÃO

DO

OBJETO

DO

A aceitação do objeto deste Contrato se dará mediante a avaliação de
Comissão de Aceitação designada pela autoridade competente no âmbito da
CONTRATANTE, e constituída na forma do art. 501, do RGCAF, que constatará
se os bens fornecidos atendem a todas as especificações contidas no Edital
que ensejou a presente contratação.
Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido em tantas
parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.
Parágrafo Segundo – Os bens cujos padrões de qualidade estejam em
desacordo com a especificação do Edital e seus anexos deverão ser recusados
pela Comissão responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em
registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua
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competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para
ratificação.
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atenderem
às exigências do (a) CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá substituir
quaisquer bens defeituosos ou qualitativamente inferiores, passando a contar
os prazos para pagamento e demais compromissos do (a) CONTRATANTE da
data da efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA não substitua os bens não
aceitos no prazo assinado, o (a) CONTRATANTE se reserva o direito de
providenciar o seu fornecimento às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo
das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações
baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização
nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, o (a) CONTRATANTE
poderá impor ao licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento
total ou parcial das obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções,
observado o Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e
Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF e o
Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP, garantida a defesa prévia
ao contratado:
I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
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de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Parágrafo Primeiro – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do
prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nos incisos “I”, “IV” e “V” do caput
desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nos
incisos “II” e “III”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do
Contrato.
Parágrafo Terceiro – Do ato que aplicar as penas previstas nos incisos IV e V
desta Cláusula, a autoridade competente dará conhecimento aos demais
órgãos/entidades municipais interessados, na página oficial da CONTRATANTE
na internet.
Parágrafo Quarto – As sanções previstas nos incisos “IV” e “V” do caput desta
Cláusula poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que,
em razão dos contratos regidos pelo Decreto Municipal 44.698/18, tenham:
a) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)
demonstrado não possuir idoneidade para contratar
CONTRATANTE, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

com

a

Parágrafo Quinto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO do ato que as impuser.
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Parágrafo Sexto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores
devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
Parágrafo Sétimo – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova
do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu
desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade
contratante.
Parágrafo Oitavo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Nono – Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado
da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Décimo – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de
compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá,
observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à
CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de
sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do
valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa
imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.
Parágrafo Décimo Primeiro – Se a CONTRATANTE verificar que o valor da
garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à
satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.
Parágrafo Décimo Segundo – As multas previstas nos incisos “II” e “III” do
caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o
pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo Décimo Terceiro – A aplicação das sanções estabelecidas nesta
Cláusula é da competência do Diretor-Presidente da CONTRATANTE.
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Parágrafo Décimo Quarto – Deve-se observar, ainda, o procedimento descrito
no Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP no tocante à aplicação
das sanções administrativas mencionadas nesta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECURSOS
A CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo, salvo se
concedido excepcionalmente pela autoridade competente, recurso a ser
interposto perante a autoridade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da ciência da aplicação das penalidades contidas nos incisos II e III
da Cláusula Décima Terceira.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, que
poderá ocorrer através de:
I – Ato unilateral, quando verificada a ocorrência de qualquer das situações
descritas no Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE;
II – Acordo entre as partes, desde que seja vantajoso para a CONTRATANTE;
III – Determinação judicial.

Parágrafo Primeiro – A rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do
ato administrativo no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
Parágrafo Segundo – Rescindido o Contrato, a CONTRATANTE assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão unilateral promovida pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará
sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, ou, ainda, sobre o valor do Contrato.
Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter
compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
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anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com eventuais créditos
devidos pelo CONTRATANTE.
Parágrafo Quinto – Nos casos de rescisão sem culpa da CONTRATADA, o
CONTRATANTE deverá promover:
a) a devolução da garantia;
b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
c)

o pagamento do custo de desmobilização, caso haja;

d)

o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos.

Parágrafo Sexto – Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, esta
somente terá direito ao saldo das faturas relativas aos serviços medidos e
aceitos até a data da rescisão, após a compensação prevista no parágrafo
quarto desta Cláusula.
Parágrafo Sétimo – No caso de rescisão amigável, esta será reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do
Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para
esse fim, e à devolução da garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO
Desde que previamente prevista e no limite indicado no edital de licitação, a
CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese descrita no caput, a CONTRATADA não
poderá efetivamente subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser
publicado na imprensa oficial.
Parágrafo Segundo – A SUBCONTRATADA deverá atender, em relação ao
objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao
licitante vencedor.
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Parágrafo Terceiro – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável
com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes
do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza
trabalhista e previdenciária.
Parágrafo Quarto – É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que
tenha participado:
(a) do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;
(b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta do
orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
OU
Os recursos necessários à aquisição dos bens ora contratados correrão à conta
do
Programa
de
Trabalho_______________,
Código
de
Despesa_____________, tendo sido empenhada a importância de R$
__________________, por meio da Nota de Empenho nº _____________,
ficando o restante a ser empenhado à conta do orçamento do próximo
exercício.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as
partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
Será dada publicidade deste Contrato na página oficial da CONTRATANTE na
internet, nos termos do Art. 39 da Lei Federal nº 13.303/2016.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
O (A) CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do
presente instrumento ao seu órgão de controle interno e ao Tribunal de Contas
do Município na forma da legislação aplicável.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ASSINATURA DO CONTRATO
A CONTRATADA fica obrigada a devolver as vias do contrato assinado, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento, sob pena de sanções
administrativas cabíveis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E
ADMINISTRATIVA
Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal
e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou
terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada.
Parágrafo Primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas
hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão
societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou
incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à
obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o
limite do patrimônio transferido.
Parágrafo Segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou,
no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente
responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal
responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do
dano causado.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA MATRIZ DE RISCOS
Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a
alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los,
foram identificados os principais riscos conhecidos decorrentes da presente
contratação, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecidos os
respectivos responsáveis e descritas suas respostas sugeridas na Matriz
constante do Anexo _____ do Termo de Referência que integra o presente
contrato.
Parágrafo Primeiro - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de
responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo - Sempre que atendidas as condições da contratação e
mantidas as disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.
Parágrafo Terceiro - A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza
e extensão dos riscos por ela assumidos na contratação e ter levado tais riscos
em consideração na formulação de sua proposta e formalização da
contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de execução
do Contrato, as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade
trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada a aquisição objeto
do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de
rescisão do Contrato.
b) Os ensaios, os testes e demais provas requeridas por normas técnicas
oficiais para a verificação da qualidade dos bens objeto deste Contrato,
correm à conta da CONTRATADA.
c) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em
contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente
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na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A – CDURP e/ou no (a) CONTRATANTE.
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ___ (________) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam.

Rio de Janeiro, _______de ________________de _____.

___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
CONTRATANTE (Nome, cargo, matrícula e lotação)

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)

_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.445/03
(em papel timbrado da empresa)

À Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A – CDURP

Ref. Licitação n° ___/____

________________________________________ [denominação/razão social
da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ sob o n° __________________, por intermédio do seu(sua)
representante
legal
o(a)
Sr.
(a)_________________________________________, portador(a) da carteira
de identidade n° _____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF sob o n° ___________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: (
aprendiz

) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
ANEXO VII
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DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 48 DO DECRETO 44.698/18 E ARTIGO 2º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]
DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos
administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro
técnico que sejam servidores da Administração Direta ou empregados,
diretores ou Conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município,
ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data
do ato convocatório, ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º e
2º escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da
Administração Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos
do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VIII
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DECLARAÇÃO DE VISITA
(em papel timbrado da empresa)
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____.
[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]
_______________________________ [nome completo do representante legal
da
empresa],
DECLARO
que
o(a)
Sr(a).
________________________________________
[nome
completo
do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa,
realizou visita para fins de vistoria técnica ao
________________________________ [local ou equipamento visitado],
acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as
condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto do
PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____, as quais serão
consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.
Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.
___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
___________________________________________________
PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA (Nome, cargo e
carimbo da empresa)
___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
ANEXO IX
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO MUNICIPAL Nº 27.715/07
(em papel timbrado da empresa)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 377/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

Em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07,
DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que, para a execução do
contrato objeto desta licitação, somente serão utilizados produtos e
subprodutos de madeira que tenham procedência legal.

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X
INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
(em papel timbrado da empresa)
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURO SRP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

Informamos que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas
atividades relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitação
estão
localizadas
na
________________________________________
[endereço das instalações], acompanhando a presente declaração cópia do
respectivo Alvará de Funcionamento.

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de
forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração
Municipal.
Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.
_________________________________________________
AGENTE PÚBLICO (Nome, cargo, matrícula e lotação)

__________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO - CDURP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP
Nº_____/_____

1. INTRODUÇÃO
1.1- A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A – CDURP torna público que fará realizar licitação, sob a
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço [maior
percentual de desconto] ________ [por item/ por lote/ global], sob regime de
_____________[empreitada por Preço Unitário/ empreitada por Preço
Global/empreitada integral/Tarefa] para REGISTRO DE PREÇOS para
prestação de serviços de__________________, devidamente descritos,
caracterizados e especificados neste Edital e/ou no Termo de Referência, na
forma da lei.
1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie,
especialmente pelas normas de caráter geral das Leis Federais 10.520/02 e
13.303/16, pelo Decreto Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP, disponibilizado na página desta na internet,
pelos Decretos Municipais n° 23.957/04 e 30.538/09, pela Lei Complementar
Federal nº 123/06 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela
Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações, pelo Código de Administração
Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – CAF,
instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações, ratificadas pela Lei
Complementar nº 1/90, pelo Regulamento Geral do Código supra citado –
RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81, e suas alterações, pela
Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano Diretor e de Desenvolvimento
Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, pelos Decretos Municipais
nº 43.612/2017, 27.715/07 e 31.349/09, com suas alterações posteriores, pelo
Decreto Municipal 33.041/10, pelas normas de direito penal contidas nos arts.
89 a 99 da Lei no 8.666/93, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas
disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram
conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.
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1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico,
sendo utilizado o Sistema COMPRASNET, disponibilizado e processado no
endereço eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br, mantido pelo
Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/05, a que as
licitantes interessadas se submetem, devendo providenciar o seu
credenciamento junto ao referido sistema, no sítio antes indicado, para
obtenção da chave de identificação e da senha, no prazo mínimo de 3 (três)
dias úteis antes da data determinada para a realização do Pregão Eletrônico.
1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão objeto de
divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimento originais,
exceto, quanto aos prazos, quando a alteração não afetar a preparação das
propostas.
1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada
por razões de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a
reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o art. 387 do
RGCAF.
1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos
no endereço eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
podendo, alternativamente, obtê-lo em meio magnético ou adquiri-lo em via
impressa, mediante o pagamento da reprodução gráfica do Edital e seus
anexos.
1.6.1 – O pagamento referido acima deverá ser feito por depósito em espécie
na conta corrente nº 687-9, da agência 4064, do Banco Caixa Econômica
Federal, de titularidade da CDURP, durante o horário de atendimento bancário.
Neste caso, quando da retirada do Edital, a empresa deverá apresentar cópia
do recibo bancário constando a sua denominação ou razão social, o seu
número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o
número deste Edital.
1.7 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos até 5 (cinco) dias úteis
antes da abertura da sessão, por escrito, no seguinte correio eletrônico
pregoeiro.cdurp@gmail.com
1.7.1 – Caberá ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio responder aos pedidos
de esclarecimentos até 3 (três) dias úteis antes da abertura da sessão, com
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encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado
o disposto no item 1.3.
1.8 – Os interessados poderão formular impugnações ao edital até 5 (cinco)
dias úteis antes da abertura da sessão, no seguinte correio eletrônico
pregoeiro.cdurp@gmail.com
1.8.1 – Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação até 1 (um) dia útil antes da
abertura da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.3.
1.9 - A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas às impugnações existentes. Oferecida à
resposta da Administração, a sessão de recebimento das propostas será
realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no
mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra
data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do
Edital.
2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO
2.1 – Autorização do Ilmo. Senhor Diretor de Administração e Finanças da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP, constante do Processo Administrativo nº 01/240.xxx/20xx, de
____/____/____, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro –
D.O. RIO de ____/___/___.
Obs: Indicar a autoridade que efetivamente autorizar a realização da
licitação.
3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
3.1 – No dia ____ de ____________ de ____, às _____ h, o Pregoeiro iniciará
a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
CDURP Nº____/____,
no endereço eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será
adiada para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo
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designação expressa de outra data pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos
mesmos meios de divulgação do Edital.
4. OBJETO
4.1 – O objeto da presente licitação é a prestação de serviços para a aquisição
de ___________________________ [descrever os bens com clareza],
pertencente(s) à(s) classe(s) __________________ [indicar a classe dos bens
a serem adquiridos], conforme as especificações constantes deste Edital e/ou
do Termo de Referência.
Obs1: Para aquisição de bens de natureza divisível, será realizado
procedimento único para o objeto licitado, com participação de toda e
qualquer interessada, inclusive as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, devendo-se, ao final da etapa de julgamento das
propostas, observar o procedimento descrito nos subitens xxxx deste
Edital, possibilitando-se a contratação por parte das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte de até 10% do objeto licitado, nos termos do
art. 48, III da LC 123/2006 c/c com Resolução SMA n.º 1594/2010, salvo se
a situação se enquadrar nas exceções descritas no art. 49 da LC 123/2006,
que deverão ser justificadas nos autos do respectivo processo
administrativo do procedimento licitatório.Obs: Nos casos em que se
exija (É faculdade da Administração exigir) a subcontratação de
microempresa ou empresa de pequeno porte para contratação de obra e
serviços, acrescer os subitens 4.2 e 4.2.1, com a seguinte redação,
respectivamente:
4.2. Por ocasião da eventual contratação será obrigatória a subcontratação de
uma parcela de ______% (__________) [limitada a 30% (trinta por cento)
conforme art. 7º, I, do Decreto Municipal nº 31.349/09] do objeto contratado
com microempresas e empresas de pequeno porte.
4.2.1. A subcontratação da referida parcela não será obrigatória quando a
licitante contratada for:
a)

microempresa ou empresa de pequeno porte;

b)
- consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas
de pequeno porte;
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c)
- consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratação.
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à
conta do orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
5.2 – O valor estimado da licitação será sigiloso, em atendimento ao que
dispõe o art. 45 do Decreto Municipal 44.698/2018 e na forma do Regulamento
de Licitações e Contratos da CDURP.

6. TIPO DE LICITAÇÃO
6.1 – A presente licitação é do tipo menor preço [maior percentual de desconto]
___________ [por item/por lote/ global].

7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1 – O registro de preços será formalizado pela Ata de Registro de Preços, na
forma do Anexo _____.
7.2 – Serão celebradas tantas Atas de Registro de Preços quantas necessárias
para o objeto deste pregão.
7.3 – As Atas de Registro de Preços vigorarão pelo prazo de ________
(___________) meses [limitado a 12 (doze) meses], a partir da data da sua
publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
8. PRAZOS
8.1 – O Contrato vigorará a partir da data da sua assinatura até ____ (_______)
dias/meses contados desta ou da data estabelecida no memorando de início,
se houver.
Obs1: Verificar o qual o marco inicial definido no TR e adequar o Edital.
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Obs2: Os contratos que tenham por objeto o fornecimento de mão de
obra de apoio operacional terão prazo de vigência de até 12 (doze) meses,
nos termos do Decreto Municipal n.º 40.286/15;
Obs3: Os contratos que tenham por objeto serviços de locação de
veículos para transporte de representação, equipes de trabalho, material
de consumo e expediente terão prazo de vigência de até 36 (trinta e seis)
meses, nos termos do Decreto Municipal n.º 40.285/15.
Obs4: A duração dos contratos não excederá a 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir de sua celebração, nos termos dos Decretos Municipais
n.ºs 43.612/17 e 44.698/18, exceto:
I – para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da
CDURP;
II – para a realização de obras e prestação de serviços de engenharia;
III - para a prestação de serviços de caráter continuado, prorrogáveis por
até 5 (cinco) anos;
IV – para a locação de veículos, com ou sem motorista, com ou sem
combustível, para o transporte de representação, equipes de trabalho,
material de consumo e expediente, prorrogáveis por até 5 (cinco) anos.
V - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 24 (vinte e quatro)
meses seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo
inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.
Se não houver necessidade de celebração de termo de contrato, deverá ser
adotada a seguinte redação:
8.1 – A contratação vigorará a partir da retirada da memorando de início até
____ (_______) dias/meses.
8.1.1. – O prazo para o início dos serviços será de ___ (____) dias contados
do recebimento do memorando de início.
Obs: Verificar se há esta definição no TR e, em caso negativo, excluir o
subitem.
8.2 – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos
termos do Decreto Municipal n.º 44.698/18 e do Regulamento de Licitações e
Contratos da CDURP.
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8.2.1 – No caso de serviços continuados, o contrato poderá ser prorrogado por
até 5 (cinco) anos, na forma do Decreto Municipal n.º 44.698/18 e do
Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP.
8.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realização da licitação.
8.4 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, as licitantes ficarão
liberadas de quaisquer compromissos assumidos.
9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
9.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja
credenciado junto ao Provedor do Sistema, a Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão
( http://www.comprasgovernamentais.gov.br.)
Obs: Se o valor estimado da licitação (global ou algum item, no caso de
licitação por item) corresponder a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
substituir pela redação abaixo, salvo se houver justificativas nos termos
do art. 49 da LC 123/2006 e Decreto Municipal 31.349/2009:
9.1 – Poderão participar da presente licitação todas as microempresas e
empresas de pequeno porte interessadas que comprovarem possuir os
requisitos de qualificação exigidos neste Edital e que estejam credenciadas
junto ao Provedor do Sistema, a Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br).
9.2 – Para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
9.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado,
ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos
campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no
certame ou de sua contratação, que conhece e aceita o regulamento do
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sistema de compras eletrônicas relativo ao Pregão Eletrônico e que se
responsabiliza pela origem e procedência dos serviços que cotar.
9.4 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão
eletrônico por seus representantes devidamente credenciados, assim como
pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente,
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
9.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma
licitante, em cada pregão eletrônico.
9.6 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame.
9.7 – Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão
da natureza do objeto do presente certame.
OBS.: Serviços que sejam atividade-fim do órgão/ente público não podem ser
terceirizados para empresas ou cooperativas.
OBS.: A Administração deve averiguar se a natureza do serviço prestado é
compatível com trabalho autônomo, sendo possível, somente nesse caso,
participação de cooperativas.
OBS.: A Administração deve também verificar se as sociedades cooperativas
atendem todas as exigências da Lei n° 5.764/71.
ou
9.7 – Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que
apresentem a documentação de habilitação descrita no subitem (A.7) do item
14.
9.8 – Não será permitida a participação em consórcio.
ou
9.8 – Será permitida a participação em consórcio, sujeita às seguintes regras:
I-

no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança será da
empresa brasileira;

II-

as empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou
particular de compromisso de constituição de consórcio, subscrito por
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todas elas, indicando a empresa líder, que será responsável principal,
perante o(a) _________ [órgão ou entidade licitante], pelos atos
praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária
estabelecida na alínea (e). Por meio do referido instrumento a empresa
líder terá poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação.
III-

apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à
habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômicofinanceira, à regularidade fiscal e à regularidade trabalhista. As
consorciadas poderão somar seus quantitativos técnicos e econômicofinanceiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no
Consórcio, para o fim de atingir os limites fixados neste Edital
relativamente à qualificação técnica e econômico-financeira; Não será
admitida, contudo, a soma de índices de liquidez e endividamento, para
fins de qualificação econômico-financeira;

IV-

as empresas consorciadas não poderão participar da licitação
isoladamente, nem por intermédio de mais de um consórcio;

V-

as empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na da
execução do Contrato;

VI-

o consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a
sua constituição e registro antes da celebração do Contrato;

VII-

a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela
CDURP;

VIII-

o instrumento convocatório poderá, no interesse da CDURP e mediante
justificativa, fixar a quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas
por consórcio.

9.9 - As operações societárias promovidas por sociedades empresariais
isoladamente ou por aquelas participantes de consórcio ou as alterações de
composição de consórcio deverão ser submetidas à prévia aprovação da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato,
que poderá ser rescindindo em qualquer hipótese de prejuízo ou elevação de
risco para o seu cumprimento.
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9.10 – Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham
participado da elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta
licitação, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional
que tenha atuado como autor ou colaborador do Termo de Referência.
9.11 - Não será permitida, ainda, a participação das licitantes na licitação nas
seguintes hipóteses:
I - cujos administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu
quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou empregados, diretores ou conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município, ou
que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do
ato convocatório, ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º e 2º
escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro nos últimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito.
II - suspensas pela CDURP;
III - declaradas inidôneas pela União, por Estado, pelo Distrito Federal, pelo
Município do Rio de Janeiro ou pela CDURP, enquanto perdurarem os efeitos
da sanção;
IV - constituídas por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
V - cujos administradores sejam sócios de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
VI - constituídas por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VII - cujos administradores tenham sido sócios ou administradores de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VIII - que tiverem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
9.11.1 - Aplica-se, também, a vedação anteriormente citada:
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I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitan te;
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da CDURP;
b) empregado da CDURP cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
c) autoridade do ente público a que a CDURP esteja vinculada.
III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo
de gestão ou rompido seu vínculo com a CDURP há menos de 6 (seis) meses.
9.12 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade
sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas, na qualidade, simultaneamente, de simples proponentes, de simples proponente e de integrante de consórcio, ou de integrantes de um ou mais consórcios.
9.13 - É vedado a qualquer interessado participar de licitação na qualidade, simultaneamente, de simples proponente e de integrante de consórcio assim
como de integrante de dois ou mais consórcios.
Obs: Caso a licitação tenha por objeto obras e serviços de engenharia,
deverão ser acrescidas ao Edital as seguintes vedações:
9.14 - Sem prejuízo do disposto nos subitens anteriores, é vedada a
participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de
engenharia:
I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto
básico da licitação;
II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração
do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da
licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico,
subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5%
(cinco por cento) do capital votante.
9.14.1- A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado,
consoante preço previamente fixado pela CDURP.
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9.14.2 - É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de
que tratam os incisos II e III do subitem 9.13 em licitação ou em execução de
contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou
gerenciamento, exclusivamente a serviço da CDURP.
9.14.3 - Para fins do disposto no subitem 9.13 considera-se participação
indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou
jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
9.14.4 - O disposto no subitem 9.13.3 aplica-se a empregados incumbidos de
levar a efeito atos e procedimentos realizados pela CDURP no curso da
licitação
10. CREDENCIAMENTO
10.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do
“Manual do Fornecedor”, disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
10.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG – Sistema COMPRASNET.
10.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
10.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilização legal da licitante e do seu representante legal, além da
presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.
10.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de
acesso, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por
representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou à Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP,
promotora da presente licitação, responsabilidades por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
10.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.
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11. APRESENTAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

DE

PREÇO

E

DA

11.1 – As propostas de preço deverão ser enviadas exclusivamente por meio
eletrônico,
por
intermédio
do
endereço
http://www.comprasgovernamentais.gov.br até a abertura da sessão pública da
presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1, devendo as licitantes,
para formulá-las, manifestarem, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
11.1.1- As propostas de preço serão ofertadas com base no preço _________
[por item/por lote/ global /maior percentual de desconto] do objeto licitado.

Obs1: Adotando-se o critério de maior desconto, deve-se incluir o
seguinte subitem:
11.1.1.1 – O critério de julgamento de maior desconto terá como referência o
preço global fixado neste Edital, estendendo-se o desconto oferecido nas
propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos.
11.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas até a abertura
da sessão pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1.
11.3 – No preço proposto [ou na definição do percentual de desconto cotado,
no caso de maior desconto] serão computadas todas as despesas para a
prestação dos serviços, incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do
objeto da presente licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA o
pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos,
encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive
seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e
quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação.
11.3.1 – As propostas de preços apresentadas por cooperativas de trabalho ou
por contribuintes individuais deverão incluir os valores devidos a título de
contribuição previdenciária, no montante dos percentuais consignados no
Decreto Municipal nº 18.835/00.
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11.3.2- O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a título de
contribuição previdenciária, na forma do item anterior, será considerado apenas
para efeito de comparação com o valor das propostas apresentadas pelas
demais licitantes, no momento do seu julgamento.
11.3.3- O valor devido título de contraprestação pela execução dos serviços
será obtido mediante a dedução do valor total da proposta do montante do
valor devido a título de contribuição previdenciária, o qual deverá ser recolhido
à entidade competente, na forma da legislação.
11.4 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se
decorrer de erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital.
Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para
pagar todos os serviços.
11.5 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente
adequada aos preços ofertados na fase competitiva em arquivo único
compactado, no curso da sessão pública, quando solicitada a fazê-lo pelo
Pregoeiro.
11.6 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das
suas propostas. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro S/A – CDURP, em nenhuma hipótese, será responsável por
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os
seus resultados.
11.7 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
11.8 – A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pelo Decreto
Municipal n.º 31.349/09 e pela Lei Complementar Federal n.º 123/06, deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos
previstos no referido diploma legal, especialmente no seu artigo 3º, sob as
penas da lei, em especial do artigo 299, do Código Penal.
11.8.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu
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afastamento da licitação, mas
Complementar Federal nº 123/06.

tão

somente

dos

benefícios

da

Lei

Obs: No caso de a licitação ser exclusiva para microempresa e empresa
de pequeno porte (valor estimado até R$ 80.000,00), substituir a redação
dos subitens 11.8 e 11.8.1, nos seguintes termos:
11.8 – A licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico,
que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar Federal nº 123/06,
especialmente no seu artigo 3º, sob as penas da lei, em especial do artigo 299,
do Código Penal.
11.08.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte conduzirá ao seu afastamento da
licitação.
11.5.1 – A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa
ou empresa de pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade
for constatada no curso do certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
12. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
12.1 – No dia e horário previstos no item 3.1, o Pregoeiro dará início à sessão
pública do pregão eletrônico com a abertura automática das propostas e a sua
divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória em ordem crescente de
preços.
12.2 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e, uma vez consideradas
com elas compatíveis, serão classificadas, iniciando-se a etapa de lances da
qual todos os interessados classificados poderão participar.
12.3 – Serão desclassificadas as propostas, sem prejuízo do disposto no item
13.7:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
c) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a
sua identificação.
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12.3.1 – A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.
12.4 – Após a análise das propostas de preço será divulgada nova grade
ordenatória pelo sistema contendo a relação com as propostas classificadas e
aquelas desclassificadas mediante decisão motivada do Pregoeiro.
12.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da etapa de lances.
12.6 – A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema
eletrônico para os autores das propostas classificadas.
12.7 – Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a
licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.
12.8 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
12.8.1 – Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao
último ofertado pela licitante e registrado no sistema.
12.8.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
12.8.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão
informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação da detentora do lance.
12.8.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em
situação devidamente justificada e aceita pelo Pregoeiro, sujeitando-se a
licitante às penalidades previstas no item 24 deste edital.
12.8.5 – A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro.
12.9 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o qual transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 396/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA
13.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério
do menor preço [ou maior percentual de desconto] ________ [por item/por lote/
global], sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da
etapa de lances do pregão eletrônico, tenha apresentado lance(s) cujo(s)
valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) _________ [Inserir a
expressão “para cada item” quando se tratar de licitação do tipo menor preço
por item ou “para cada lote” quando se tratar de licitação do tipo menor preço
por lote] na estimativa orçamentária.
13.1.1 - Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora
a licitante que, ao final da etapa de lances do pregão eletrônico, tenha
apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s)
previsto(s) _________ [Inserir a expressão “para cada item” quando se tratar
de licitação do tipo menor preço por item ou “para cada lote” quando se tratar
de licitação do tipo menor preço por lote] na estimativa orçamentária.
13.2 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte em relação
àquelas empresas que não detenham essa condição.
Obs: Excluir o subitem 13.2 no caso de licitação ser exclusiva para
microempresa e empresa de pequeno porte (valor estimado até R$
80.000,00), renumerando os demais.

13.2.1 – Apenas após a classificação das propostas, as licitantes que se
enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar Federal nº 123/06, poderão manifestar esta condição,
sendo proibido, sob pena de exclusão deste procedimento, identificarem-se
como tal antes do momento determinado neste subitem.
13.2.2 – Serão consideradas em situação de empate as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou
superiores em até 5% (cinco por cento) àquela mais bem classificada.
13.2.3 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da
seguinte forma:
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a)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela até então
considerada a melhor oferta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o
encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão;
b)
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada
apresente proposta de preço inferior, esta será considerada a melhor oferta;
c)
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não
apresente proposta de preço inferior, serão convocadas, na ordem
classificatória, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
se enquadrem na situação de empate antes prevista, para o exercício de igual
direito;
d)
No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de
empate antes prevista, será convocada para apresentar melhor oferta aquela
que tenha tido o seu último lance recebido e registrado em primeiro lugar.
13.2.4 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a
ter sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de
desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente mais bem classificada do certame.
13.2.5 - Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a
proposta originalmente mais bem classificada do certame não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
Obs: Excluir os subitens 13.2.1 ao 13.2.5 no caso de licitação ser
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte (valor
estimado até R$ 80.000,00), renumerando os demais.
13.3 – Inexistindo proposta de microempresas ou empresas de pequeno porte
em situação de empate, conforme previsto no item 13.2, serão observados,
quanto às demais propostas em situação de empate, os critérios previstos no
art. 66 do Decreto Municipal n.º 44.698/18.
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Obs: No caso de licitação ser exclusiva para microempresa e empresa de
pequeno porte (valor estimado até R$ 80.000,00), após a renumeração do
subitem 13.3 para 13.2, substituir pela seguinte redação:
13.2 – Existindo propostas em situação de empate serão assegurados, como
critério de desempate, os previstos no art. 66 do Decreto Municipal n.º
44.698/18.

13.4 - Persistindo o empate entre as propostas ou os lances mencionados no
item anterior, observadas as preferências de contratação asseguradas na
legislação, far-se-á o desempate por ordem de cadastramento no sistema,
sendo dada preferência à proposta ou ao lance que primeiro tenha sido
cadastrado no sistema.
13.5- Após o encerramento das etapas anteriores, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante mais bem
classificada para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
em edital.
13.6- O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação da proposta ou do lance de menor valor.
13.7- O Pregoeiro desclassificará:
III-

As propostas que contenham vícios insanáveis;
As propostas que descumpram especificações técnicas constantes
deste Edital;

III-

As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que
excederem o valor do orçamento estimado;
As propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim
consideradas, no caso de licitações de menor preço, as propostas cujos
valores sejam inferiores a ____% (_______ por cento) do valor do
orçamento estimado.

IV-

V-

As propostas que não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela CDURP;
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VI-

As propostas que apresentem desconformidade com outras exigências
do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus
termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.
Obs1: A parte demandante e a DAF terão que analisar, de acordo com
objeto e com o mercado, o que será considerado preço inexequível e
definir o percentual.
Obs2: Nas licitações de obras e serviços de engenharia, o inciso IV do
subitem 12.7 deverá ter redação adequada nos seguintes termos:
IV - As propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim
consideradas, no caso de licitações de menor preço, as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(a) - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orçamento estimado pela CDURP; ou
(b) - valor do orçamento estimado pela CDURP.
13.8 – Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Pregoeiro
e sua Equipe de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da
licitante é viável, dando-lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente,
serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes
de produtividade compatíveis com a execução do objeto licitado.
13.8.1 - Não serão admitidas propostas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
13.9 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro
poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de
outras propostas, corrigida das causas de sua desclassificação.
13.10 - No caso do item III do subitem 13.7, a negociação deverá ser feita com
os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o
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preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do
orçamento estimado.
13.11 – Se mesmo após todas as providências citadas nos subitens anteriores
a oferta não for considerada aceitável pelo Pregoeiro, será revogada ou
declarada fracassada a licitação.
13.12 – Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor
valor, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação observando as
seguintes diretrizes:
a)
O Pregoeiro deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no
certame, de licitante declarada suspensa de participar em licitações, impedida
de contratar com a Administração ou declarada inidônea.
b)
O Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da
licitante detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on line ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como
apreciará a documentação complementar descrita no item 14 e Anexos deste
edital;
c)
Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos
no item 14 deste edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou
sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros
meios eletrônicos que julgar adequados;
c.1) Essa verificação será registrada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública,
devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os
documentos obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
certificada e justificada;
d)
A licitante deverá remeter sua documentação de habilitação em arquivo
único compactado, no curso da sessão pública, somente quando solicitada a
fazê-lo pelo Pregoeiro. A remessa deverá ser realizada através do Sistema
COMPRASNET, no prazo de até 1 (uma) hora.
e)
O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar
para a realização de diligências para confirmar a regularidade da licitante
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quanto às condições de habilitação, indicando desde logo a data e hora em que
a sessão será reaberta.
f)
A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos equipamentos ou meios eletrônicos de consulta no momento da verificação
a que se refere a alínea “b”. Na hipótese de ocorrer essa indisponibilidade, a
licitante será inabilitada, mediante decisão motivada.
g)
Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
13.13 – Se a licitante autora da oferta inicialmente classificada desatender as
exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente na
ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
13.14 – Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Pregoeiro poderá
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação,
corrigida das causas de suas inabilitações.
13.15 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão
registrados todos os atos e ocorrências do procedimento, a qual será
disponibilizada
para
consulta
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
13.16 – Encerrada a sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá
apresentar, à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro S/A – CDURP, a documentação de habilitação antes
encaminhada por meio do Sistema COMPRASNET em via física, no prazo de 2
(dois) dias úteis, na Rua Sacadura Cabral, n.º 133 – Saúde, Rio de Janeiro –
RJ, CEP: 20.081-261. Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada em ambos os
lados, frente e verso, se este último contiver notações ou outras informações
relevantes, rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso,
e acompanhados das respectivas certidões de publicação no órgão da
imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da documentação serão
numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou entrelinhas.
Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda
inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação,
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poderá o Pregoeiro solicitar ao representante da empresa, devidamente
identificado e que tenha poderes para tanto, que sane a incorreção. Somente a
falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é
causa suficiente para inabilitação da licitante.
14. HABILITAÇÃO
14.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item
13.1 deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os
quais dizem respeito à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Documentação relativa à habilitação jurídica;
Documentação relativa à qualificação econômico-financeira;
Documentação relativa à regularidade fiscal;
Documentação relativa à regularidade trabalhista;
Documentação relativa à qualificação técnica.

14.1.1 – Além da documentação de habilitação, as licitantes deverão
apresentar declaração dos itens/lotes para os quais oferecerá proposta [OBS:
Apenas para licitações realizadas por itens/lotes].
14.2 - Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste
Edital pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento
que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação.
14.3 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem
prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não
conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão ter
sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da
realização da licitação.
14.3.1 - Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados
técnicos.
(A) – HABILITAÇÃO JURÍDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual;
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com
chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de
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sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de
seus administradores, caso designados em ato separado.
(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade
acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.

simples,

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados
no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas
naturais incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de
sociedade cooperativa.
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante
termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro
competente.
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima
posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão
ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.
Na hipótese de participação de sociedades cooperativas, acrescentar:
(A.7) As sociedades cooperativas deverão fornecer os seguintes documentos,
de forma atualizada e consolidada:
(A.7.a) Ato constitutivo;
(A.7.b) Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.c) Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
(A.7.d) Regimentos dos fundos instituídos pelos cooperados acompanhados
das atas das Assembleias que os aprovaram;
(A.7.e) Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e
conselheiros da cooperativa;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 404/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

(A.7.f) Registro de presença dos cooperados nas 03 (três) últimas Assembleias
Gerais;
(A.7.g) Ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a
contratar o objeto deste certame, acompanhada dos documentos
comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa.
(A.8) Declaração formal de que atende às disposições do artigo 48 do Decreto
Municipal 44.698/18 e do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº
19.381/01, na forma do Anexo ___.
(A.9) Declaração de responsabilização civil e administrativa, nos termos da Lei
Federal n.º 12.846/2013 e Decreto Municipal 43.562/2017, na forma do Anexo
______.

(B) – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente,
devendo apresentar: (Os índices abaixo poderão ser exigidos cumulativamente
ou não, devendo a Administração justificar a opção adotada. O percentual dos
índices deverá ser fixado de acordo com o segmento de mercado de que trata
o objeto da licitação).
(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que ____. Será
considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo
Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante
com o Passivo Não Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG = ----------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
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(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que ___. Será
considerado como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo
Circulante pelo Passivo Circulante.
ATIVO CIRCULANTE
ILC = ------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a ___. Será considerado
Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante
com o Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido.
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
IE = --------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá
apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de
autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diário.
(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços
patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes
exigências:
(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser
apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais
de grande circulação;
(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário
deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo:
(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta
deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a
identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem
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como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em outro órgão equivalente.
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima
exigido(s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido
mínimo igual ou superior a __% (_________) [limitado a 10% (dez por cento)]
do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente
feita pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.
(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de
insolvência civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as
licitantes sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante
apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de
Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas.
(B.3.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro
ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões
negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais
os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências,
recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil.
(C) – REGULARIDADE FISCAL
(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade
empresarial objeto desta licitação.
(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais,
inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede
da licitante;
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(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da
licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e
certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está
isenta de inscrição estadual.
(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da
licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e
certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está
isenta de inscrição municipal;
(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Município do Rio de Janeiro, essa
deverá apresentar, além dos documentos listados no item acima, certidão
negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Não sendo a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua sede, deverá
apresentar declaração própria, atestando essa circunstância.
(C.4) - No caso de licitante domiciliada em outro município, mas que possua
filial ou escritório no Município do Rio de Janeiro, essa deverá apresentar, em
relação à filial ou ao escritório, certidão negativa ou positiva com efeito negativo
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana e certidão negativa ou positiva com
efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que
a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal. Não sendo
a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua filial ou escritório, deverá
apresentar declaração própria atestando essa circunstância.
(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – CRF-FGTS.
(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou
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parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa.
(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante
requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na
contratação.
(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, além de configurar o descumprimento total
das obrigações assumidas, sujeitando o licitante às sanções previstas neste
Edital.
(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA
(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de
trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou
Declaração firmada pela licitante, na forma do Anexo ____, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze
anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no
Decreto Municipal nº 23.445/03.
(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.
(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Obs: Transferir para o item o que foi definido no TR como qualificação
técnica.
(E.1) Prova de registro da licitante na entidade de fiscalização profissional
competente, se couber.
(E.2) Prova de aptidão da empresa licitante para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio de certidão(ões) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
registrados, quando for o caso, perante o órgão técnico competente. [A
exigência de comprovação de aptidão anterior fica a critério do órgão/entidade
licitante, recomendando-se a indicação do órgão técnico competente].
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(E.3) Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica
emitido por empresa ou empresas do mesmo grupo econômico em favor da
licitante participante, no caso desta também pertencer ao grupo econômico.
(E.4) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas
licitantes, desde que os mesmos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
ou
(E.4) Não será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas
licitantes. [Obs. A impossibilidade de soma de atestados e certidões no caso
concreto deverá ser devidamente justificada no processo licitatório.]
(E.5) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do
Pregoeiro e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos respectivos
conteúdos, inclusive para os efeitos previstos no artigo 90 da Lei Federal nº
8.666/93.

Se o objeto assim exigir, incluir as seguintes previsões:
(E.6) Declaração formal da licitante de que assume o compromisso de
utilização exclusiva de produtos e subprodutos de madeira que tenham
procedência legal, sob as penas da lei, na forma do Anexo ____, quando for o
caso.
(E.7) Prova de inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – ou
comprovante de que a licitante não está obrigada a se inscrever no referido
cadastro.
Se o objeto assim exigir, incluir a seguinte previsão:
(E.8) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO
DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão/entidade fiscalizador(a),
ou declaração da licitante, na forma do Anexo ___, de que o seu Responsável
Técnico ou outro profissional de qualificação correlata visitou o local dos
serviços, na data de ____/___/_____ às ____ h, e tomou conhecimento das
condições para execução do objeto desta licitação, quando for o caso.
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[OBS. Informações sobre datas e horários da realização de cada Visita Técnica
serão disponibilizadas às empresas através do e-mail informado no ato da
retirada do Edital ou em mensagem eletrônica enviada para o e-mail
_______________.]
Se o objeto assim exigir, incluir a seguinte previsão:
(E.9) Prova da disponibilidade de veículos e equipamentos, em conformidade
com o Quadro de Equipamentos (Anexo ___), indispensáveis à execução do
objeto desta licitação, em todas as suas fases, mediante apresentação de
relação explícita e declaração formal das disponibilidades exigidas, quando for
o caso.
Obs: Nos casos em que se exija a subcontratação (É faculdade da
Administração exigir) de microempresa ou empresa de pequeno porte
para contratação de obra e serviços, acrescer os subitens 14.4 e 14.4.1
com a seguinte redação, respectivamente:
14.4. A licitante que não se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte, consórcio composto em sua totalidade por microempresas ou
empresas de pequeno porte, ou consórcio composto parcialmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou
superior ao percentual exigido de subcontratação, deverá apresentar
juntamente com a respectiva documentação de habilitação, relação indicando
as microempresas ou empresas de pequeno porte que irá subcontratar,
devidamente qualificadas, e descrevendo os bens e serviços a serem
fornecidos e seus respectivos valores.
14.4.1. A licitante deverá apresentar juntamente com a respectiva
documentação de habilitação, os documentos especificados nos itens 14.1.C e
14.1.D relativos às microempresas ou empresas de pequeno porte que irá
subcontratar.
15. RECURSOS
15.1 – Divulgada a vencedora, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de
mensagem lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a
intenção de interpor recurso, desde que devidamente registrada a síntese de
suas razões em campo próprio do sistema, no prazo nele estabelecido.
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15.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso.
15.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de
3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
15.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser
realizada, única e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico,
observados os prazos estabelecidos no item anterior.
15.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará,
como consequência, a análise do recurso pela síntese das razões
apresentadas na sessão pública.
15.6 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que poderá reconsiderar seu
ato no prazo de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o
recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão
no mesmo prazo, a contar do recebimento.
15.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e
homologará o procedimento licitatório.
15.9 – Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na
minuta de contrato (Anexo ___).

16. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
16.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
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16.2 – Caso o Sistema do Pregão Eletrônico fique inacessível por problemas
operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos
os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o procedimento
licitatório será suspenso e somente será retomado após a comunicação aos
participantes
no
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
16.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexão.
16.3 - A desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances não prejudica
o seu transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às licitantes
para o oferecimento de lances, estes continuarão a ser recebidos, retornando o
Pregoeiro, quando possível, à sua atuação na etapa de lances, sem prejuízo
dos atos realizados.
16.3.1 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, sendo reiniciada após
comunicação
aos
participantes
no
próprio
endereço
eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

17. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 – Após o julgamento da proposta e a homologação do certame será
lavrada a Ata de Registro de Preços, assinada pela autoridade competente e
pelas licitantes vencedoras.
17.1.1 – A Ata de Registro de Preços discriminará todos os itens que compõem
os serviços licitados, com os respectivos preços unitários e totais, ficando
esclarecido que a contratação dos serviços obedecerá à conveniência e às
necessidades da Administração, que não se obriga a requisitar todas as
quantidades registradas.
17.1.2. – A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista que
explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, ainda que a atividade econômica seja de prestação de
serviços públicos e que não tenha participado do certame licitatório, limitado ao
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quantitativo máximo previsto na Ata mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantajosidade financeira
para ambos.
17.1.3 – A Adesão externa deverá ser previamente submetida à Controladoria
Geral do Município, acompanhada de justificativa e comprovação de que a
mesma não compromete o fornecimento às empresas públicas e sociedades de
economia mista.
17.2 – O pedido será considerado formalizado, com a consequente obrigação
de execução por parte da (s) beneficiárias, nos termos constante da Ata de
Registro de Preços e a contratação por meio de contrato ou instrumento
equivalente.
17.3 – A existência de preços registrados em Ata de Registro de Preços vigente
não obriga a Administração a efetuar contratações unicamente com aquelas
empresas beneficiárias do registro, cabendo-lhes, no entanto, a preferência na
contratação em igualdade de condições.
17.4 – Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas
beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas à prestação
dos serviços, observadas as condições do Termo de Referência (Anexo ____) e
da própria Ata de Registro de Preços (Anexo ____).
17.5 – As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se
obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
17.6 – O Órgão Gerenciador acompanhará a evolução das condições de
mercado dos preços registrados.
17.7 – Os preços registrados serão considerados compatíveis com os de
mercado se forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados em
pesquisa.
17.8 – Sendo o preço registrado na Ata de Registro de Preços superior à média
de preços do mercado, o Órgão Gerenciador solicitará, mediante
correspondência, novas propostas de preço às empresas beneficiárias do
registro.
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17.9 – Caso os novos preços propostos permaneçam superiores à média dos
preços de mercado apurada em pesquisa, o fato será registrado nos autos do
processo, promovendo-se a contratação dos serviços por meio de nova
licitação, assegurada às empresas beneficiárias do registro a preferência na
contratação quando o menor preço obtido no certame for igual ao registrado.
17.10 – Caso os preços registrados e os obtidos em nova licitação
permaneçam superiores à média de preços de mercado apurada em pesquisa,
poderá ser feita a contratação direta, com dispensa de licitação, nos termos do
art. 39, inciso IV, do Decreto Municipal 44.698/18.
18. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
18.1 – As Atas de Registro de Preço serão firmadas entre a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP
e as licitantes vencedoras.
18.2 – As licitantes vencedoras terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços.
18.2.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
período.
18.3 – A recusa injustificada das licitantes vencedoras em assinar a Ata de
Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido, caracterizará o
descumprimento total das obrigações assumidas, reservando-se a Companhia
de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A –
CDURP o direito de:
I- independentemente de qualquer aviso ou notificação, convocar as licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste
caso, as mesmas condições da proposta da primeira classificada, inclusive
quanto ao preço;
II – revogar a licitação.
18.4 – As licitantes remanescentes convocados na forma do item 18.3, que não
concordarem em assinar a Ata de Registro de Preços, não estarão sujeitas às
penalidades mencionadas no item 24.
19. CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO
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19.1 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem empresas registradas e,
por iniciativa da Administração, quando determinado pelo interesse público;
19.2 – O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:
19.2.1 – Por iniciativa da Administração:
a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de
prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável.
b)

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

c)
quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o preço
registrado, na hipótese deste se tornar incompatível com aqueles praticados no
mercado;
d) por razões
justificadas;

de

interesse

público

devidamente

demonstradas

e

19.2.2 – Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação
formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes
da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.
20. GARANTIA
20.1 – A empresa beneficiária do registro, quando convocada para a conclusão
da contratação, prestará garantia de 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento
equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 81 do Decreto
Municipal 44.698/18.
Obs: Pelo art. 81 do Decreto Municipal 44.698/2018, a garantia não poderá
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras,
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade
técnica e riscos financeiros elevados, quando este limite poderá ser
elevado para até 10% do valor do contrato.
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20.1.1 – No caso de seguro-garantia, o instrumento deverá contemplar a
possibilidade de sua renovação no período compreendido entre a data de
assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execução e incluir a
cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.
20.1.2 – No caso de fiança bancária, deverá ser observado o padrão
estabelecido pelo Decreto Municipal nº 26.244/06. [O padrão deve ser
adequado conforme o órgão ou entidade contratante.
20.1.3- A licitante vencedora deverá apresentar a garantia no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da convocação por meio de comunicação formal.
20.1.4- A não-observância do prazo estabelecido no subitem 20.1.3 caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante
vencedora às penalidades legalmente estabelecidas.
20.2 – O (A) CONTRATANTE utilizará a garantia para assegurar as obrigações
associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores
de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem
causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações.
20.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações
assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser
quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da
penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
20.4 – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a
garantia reverterá integralmente ao (à) CONTRATANTE, que promoverá a
cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da
garantia prestada e o débito verificado.
20.5 – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original
deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no
caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48
(quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação pelo
(a) CONTRATANTE , o que ocorrer por último, sob pena de rescisão
administrativa do Contrato.
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20.6 – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 92 do
Decreto Municipal n.º 44.698/18, a CONTRATADA deverá complementar o
valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato.
20.7 – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a
garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das
sanções previstas no RGCAF.
20.8 – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente prestados em
uma das modalidades previstas no art. 81 do Decreto Municipal 44.698/18.
20.9 – A garantia contratual somente será restituída após o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante,
nos termos do artigo 465, do RGCAF, podendo ser retida, se necessário, para
quitar eventuais obrigações da
CONTRATADA.
21. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO OU
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
21.1 – Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do
Pregão à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP - adjudicará e homologará o procedimento.
21.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo ___, a minuta do
Contrato cujas disposições disciplinarão as relações entre o/a(s)
CONTRATANTE(S) e a ADJUDICATÁRIA.
Se não houver necessidade de celebração de contrato, deverá ser emitida Ordem de Execução de Serviços, adotando-se a seguinte redação para o subitem:
21.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo_____, a minuta de
Ordem de Execução de Serviços, cujas disposições disciplinarão as relações
entre a (s) CONTRATANTE (s) e a ADJUDICATÁRIA e que é constituída,
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independentemente de transcrição, das regras previstas neste Edital e do
respectivo Termo de Referência.

21.3 – A execução dos serviços que tiverem seus preços registrados na Ata de
Registro de Preços será solicitada pelo (a) CONTRATANTE mediante
convocação da ADJUDICATARIA, através de publicação no Diário Oficial do
Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO ou de comunicação formal, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, para assinatura do contrato ou para
retirada de instrumento equivalente.
21.4 – A ADJUDICATÁRIA deverá comparecer no endereço informado,
podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal,
enviar mandatário munido do respectivo instrumento de procuração, por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e da via original do
documento de identidade e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
do outorgado, conferindo-lhe poderes específicos para a assinatura de contrato
administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.
21.5 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o
instrumento equivalente no prazo assinalado, poderá o Pregoeiro,
independentemente da aplicação das sanções administrativas à faltosa:
I - examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem
de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferência
para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuração de uma
que atenda ao contido neste Edital, prevalecendo, neste caso, as mesmas
condições da proposta da primeira classificada, inclusive quanto ao preço;
II – revogar a licitação..
21.6 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do
Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das
condições demonstradas para habilitação no Edital.
21.7 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela
qualidade dos serviços prestados e dos materiais empregados, em
conformidade com as especificações do termo de referência e/ou dos projetos,
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo setor do(a)
CONTRATANTE responsável pela fiscalização da execução do contrato. A
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ocorrência de desconformidade implicará o refazimento do serviço e a
substituição dos materiais recusados, por não atender às especificações
contidas no Termo de Referência que integra este Edital, sem ônus para o(a)
CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
21.8 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por
todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a
terceiros, em especial, mas não limitado, aos concessionários de serviços
públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por
si, seus empregados, prepostos e sucessores.
21.9 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento
equivalente, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando couber, relação
nominal de seus empregados, com a devida documentação comprobatória,
demonstrando cumprir o disposto nas políticas de inclusão estabelecidas na
legislação em vigor.
21.10 – Sendo a ADJUDICATÁRIA microempresa ou empresa de pequeno
porte optante pelo Regime Simplificado de Tributação – SIMPLES deverá
apresentar cópia da comunicação encaminhada à Receita Federal do Brasil,
com comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da assinatura
do contrato de prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra, no
prazo previsto no art. 30, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº
123/06. [OBS. Cláusula a ser incluída na hipótese de contratação com
fornecimento de mão-de-obra fora do estabelecimento da adjudicatária]
21.11 – Sendo a ADJUDICATÁRIA cooperativa de trabalho organizada para a
prestação de serviços, deverá apresentar também a relação dos cooperados
que executarão o objeto contratual, acompanhada dos documentos
comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa e a ata da
sessão específica realizada pelos cooperados partícipes para a indicação: dos
responsáveis pela sua coordenação, para um mandato nunca superior a 1 (um)
ano ou ao prazo estipulado para a execução do objeto contratual; dos
requisitos para a consecução do referido objeto; dos valores contratados e da
retribuição pecuniária de cada cooperado partícipe. [OBS. Cláusula a ser
incluída na hipótese de contratação com fornecimento de mão-de-obra fora do
estabelecimento da adjudicatária]
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21.12 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação
definitiva e não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à
qualidade dos serviços prestados.
21.13 – A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá ao (s) setor
(es) dos órgãos ou entidades contratantes responsáveis pela fiscalização do (s)
contrato (s).
21.14 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento
viciado.
21.15 - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação
de indenizar, salvo pelo que o contrato houver executado até a data em que ela
for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade
de quem lhe deu causa.
21.16 - A nulidade da licitação induz à do contrato, que opera retroativamente
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além
de desconstituir os já produzidos.
21.17 – Caso seja verificada, após a apresentação de lances ou propostas, a
intenção de se revogar ou anular a licitação, será concedido aos licitantes, que
manifestem interesse em contestar o ato e exercer o direito ao contraditório e à
ampla defesa, o prazo de 5 dias úteis para apresentação da respectiva contestação.
21.18 - A manifestação de interesse para contestação deve ser apresentada

dentro do prazo de 1 dia, contado da data de comunicação pela CDURP sobre
a revogação ou anulação da licitação, sob pena de perda deste direito.
21.19 - O licitante deve endereçar a contestação à autoridade superior àquela
que revogou ou anulou a licitação, por intermédio do Pregoeiro, que apreciará
sua admissibilidade.
21.20 - Confirmada a admissibilidade da contestação, o Pregoeiro a
encaminhará para apreciação e decisão da autoridade que revogou ou anulou
a licitação, que pode reconsiderar sua decisão ou mantê-la. Neste último caso,
esta autoridade submeterá a contestação à apreciação de sua autoridade
superior, devendo esta proferir a decisão final.
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22. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
22.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observadas as
condições de recebimento do objeto descritas no Termo de Referência, no
termo de contrato e neste Edital. O prazo para pagamento será de 30 (trinta)
dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança no setor
competente do(a) CONTRATANTE e obedecido o disposto na legislação.
22.2 – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período-base de
medição do serviço prestado será de um mês, considerando-se o mês civil,
podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período
se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30
(trinta) dias.
22.2.1 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços
efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no item anterior
sem que o(a) CONTRATANTE esteja obrigado(a) a pagar o valor total do
Contrato.
22.3 – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de
cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito
negativo válida, declaração de regularidade trabalhista, na forma do Anexo ___,
e declaração[a ser exigida nos contratos com cooperativa versando o
fornecimento de mão-de-obra] de observância das normas de saúde e
segurança do trabalho, na forma do Anexo ____.
22.4 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde
que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência
de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die entre o 31º
(trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança no
setor competente do(a) CONTRATANTE e a data do efetivo pagamento.
22.5 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à
taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor competente do (a) CONTRATANTE .
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22.6 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo(a) CONTRATANTE, a qual
deverá ser cadastrada junto à CDURP.
Obs: Nos casos em que se exija a subcontratação (É faculdade da
Administração exigir) de microempresa ou empresa de pequeno porte
para contratação de obra e serviços, acrescer o subitem 22.7 com a
seguinte redação:
22.7. Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão efetuados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte responsáveis
pela sua execução.
23. REAJUSTE
23.1 – Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de ____
(_______) meses contados da data da sua assinatura ou da retirada do
instrumento equivalente.
[Obs. Nos contratos de prestação de serviços comuns, o período de reajuste
será de 24 (vinte e quatro meses), nos termos do Decreto Municipal nº
43.612/2017 e alterações posteriores. Se houver legislação específica aplicável
ao objeto, observar o período de reajuste aplicável.]
23.2 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:
R = Po [(I-Io)/Io]
Onde:
R = valor do reajuste;
I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do
Contrato; Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da
assinatura do Contrato ou ao da retirada do instrumento equivalente;
Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.
23.3 – Caso o índice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma não
possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por
meio da fórmula consignada no item anterior.
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Sendo o serviço por escopo, incluir a seguinte previsão:
23.4 – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas do
serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou
omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também das que forem
executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva
prorrogação, de acordo com o estabelecido no art. 518, do RGCAF.
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do
disposto no subitem 21.5, sujeitando-a às penalidades previstas no subitem
24.2.
24.2 Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a CDURP poderá impor
ao licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial
das obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções, observado o
Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade
Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF e o Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP, garantida a defesa prévia ao contratado:
I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
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24.3 A multa aplicada será depositada em conta bancária indicada pela
CDURP, descontada dos pagamentos eventualmente devidos, descontada da
garantia ou cobrada judicialmente.
24.4 As sanções previstas nos incisos I, IV e V do subitem 24.2 poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos II e III, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias
úteis e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato;
24.5 Do ato que aplicar as penas previstas nos incisos IV e V do subitem 24.2,
o Diretor-Presidente da CDURP dará conhecimento aos demais órgãos e entidades municipais interessados, na página oficial desta empresa pública na internet.
24.6. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 24.2 poderão tam bém ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CDURP em virtude de atos ilícitos praticados.
24.7. As multas previstas nos incisos II e III do subitem 24.2 não possuem
caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
24.8. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
24.9. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação
devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação
por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original
da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo
decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.
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25. DA MATRIZ DE RISCOS
25.1 - A Matriz de Risco tem o propósito de listar os principais riscos
conhecidos, quantifica-los, propor mecanismos de mitigação, distribuí-los de
modo equilibrado, adequado e de acordo com a natureza dos riscos e
obrigações contratuais entre a contratante e a contratada.
25.2 - A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos
relacionados e a ela atribuídos, conforme estabelecido na Matriz de Risco
definida para a contratação no Termo de Referência.
25.3 - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da
CONTRATADA.
25.4 - Sempre que atendidas as condições da contratação e mantidas as
disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro da contratação.
26. FORO
26.1 – Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital, renunciando
as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
27. DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais
cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não
corresponda à realidade dos fatos.
27.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em
contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP e/ou no (a) CONTRATANTE.
27.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília –
DF.
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27.4 – No período de vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração
terá a faculdade de contratar ou não a prestação dos serviços.
27.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
27.6 – Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Proposta Detalhe
Termo de referência
Minuta de Ata de Registro de Preços
Minuta da Ordem de Execução do Serviço - Obs: Só inserir no
Edital nos casos em que não for ser celebrado contrato.
Minuta de contrato
Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 23.445/03
Declaração de regularidade trabalhista
Declaração ref. ao artigo 48 do Decreto Municipal 44.698/18 e
artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 19.381/01.
Declaração de visita
Quadro de equipamentos
Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 27.715/07
Declaração de cumprimento das normas de saúde e segurança do
trabalho
Declaração ref. à Lei Federal 12.846/2013 e Decreto Municipal
43.562/2017.

27.7 – Este Edital contém __ (_____) folhas rubricadas e numericamente
ordenadas.
Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.

___________________________________________________
PREGOEIRO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
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ANEXO I
PROPOSTA-DETALHE
Nome do Órgão/Entidade:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP
Razão Social:
Endereço:
Banco:
Agência:
Código
Item
Serviço

do

Descrição Detalhada

U/S

Pregão Eletrônico CNPJ:
n° 0000/201__
E-mail:
Tel.:
Conta Corrente:

Fax:

Preço
Quantidade Global
Preço Total
(mensal)

Objeto:
Valor Global:
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/______
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP CDURP Nº
____/____

VALIDADE: ____/_____/__________
Aos dias ____ do mês de __________do ano de ____, na
____________________________ Rua Sacadura Cabral, n.° 133, Saúde, Rio
de Janeiro, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO
DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A – CDURP, nos termos das normas de
caráter geral das Leis Federais n° 10.520/02 e 13.303/16, pelo Decreto
Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da
CDURP, disponibilizado na página desta na internet, dos Decretos Municipais
n° 23.957/04 e 30.538/09, da Lei Complementar Federal nº 123/06 – Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, do Código de
Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas
alterações, do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do
Município do Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e suas
alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, do Regulamento Geral
do Código supracitado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81,
e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano Diretor e
de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, pelos
Decretos Municipais nº 43.612/2017, 27.715/07 e 31.349/09, pelo Decreto
Municipal 33.041/10 e pelas normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99
da Lei no 8.666/93, com suas alterações posteriores, em face do resultado do
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº
____/____,
realizado
por
meio
do
processo
administrativo
nº
_____/______/___, homologado em __________________ e publicado no
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO de ____/___/___,
RESOLVE registrar os preços das empresas classificadas, por objeto,
observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas
nas Cláusulas que se seguem.
Obs: Se o objeto envolver a contratação de obras, prestação de serviços ou
aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação
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oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro
multilateral de que o Brasil seja parte contidas, indicar na cláusula acima a
aplicação do contido no § 5º do art. 42 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para
a prestação de serviços de _______________________ para atender aos
órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ que se
interessarem, consoante o disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº ____/____ e/ou no Termo de
Referência.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

EMPRESA

QUANTIDADE
ESTIMADA

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
RG:

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de ________
(___________) meses [limitado a 12 (doze) meses], a partir da data da sua
publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
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CLÁUSULA TERCEIRA – ORDEM DE EXECUÇÃO
Nos casos em que for celebrado instrumento de contrato, a execução dos
serviços se dará após a assinatura deste e, se não for celebrado instrumento
de contrato, será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de
Execução correspondente.
Parágrafo Único - Cada Ordem de Execução conterá, sucintamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

o número da Ata;
a descrição do serviço;
o local de entrega e hora;
o valor da requisição;
as condições de pagamento;
as penalidades;
a garantia contratual.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à empresa beneficiária, mensalmente, após a
regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64, observadas as condições de recebimento do objeto descritas no
Termo de Referência, no termo de contrato e neste Edital
Parágrafo Primeiro – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o
período-base de medição do serviço prestado será de um mês, considerandose o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de
contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o
mês com 30 (trinta) dias.
Parágrafo Segundo – O pagamento à empresa beneficiária será realizado em
razão dos serviços efetivamente prestados e aceitos no período-base
mencionado no parágrafo anterior.
Parágrafo Terceiro – O documento de cobrança será apresentado à
Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do(a)
CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto – A empresa beneficiária deverá apresentar juntamente com
o documento de cobrança, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de
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todos os empregados atuantes na prestação do serviço, assim como Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com efeito negativo válida e declaração de regularidade
trabalhista, na forma do Anexo ___, e outros documentos exigidos pelas
normas de liquidação das despesas aplicáveis.
Parágrafo Quinto – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da
data do protocolo do documento de cobrança no setor competente do(a)
CONTRATANTE.
Parágrafo Sexto – No caso de erro nos documentos de cobrança, estes serão
devolvidos à empresa beneficiária para retificação ou substituição, passando o
prazo de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses
documentos.
Parágrafo Sétimo – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com
atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à empresa beneficiária,
sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor competente do(a) CONTRATANTE e a data do efetivo
pagamento.
Parágrafo Oitavo – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será
descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o
dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor competente do(a) CONTRATANTE.
Parágrafo Nono – O pagamento será efetuado à empresa beneficiária através
de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo(a)
CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à CDURP.
Obs: Nos casos em que se exija (É faculdade da Administração exigir) a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
ser acrescido Parágrafo Décimo com a seguinte redação:
Parágrafo Décimo - Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas
pela CONTRATADA com as microempresas e empresas de pequeno porte por
ela indicadas serão efetuados diretamente às subcontratadas responsáveis
pela sua execução.
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
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A prestação dos serviços obedecerá à conveniência e às necessidades da
Administração.
Parágrafo Primeiro – Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão
obrigadas à prestação dos serviços, observadas as condições do Termo de
Referencia (Anexo _____) e desta Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Segundo – O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente
pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição para a
requisição dos serviços e/ou publicação dos preços registrados no Diário Oficial
do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
Parágrafo Terceiro – Nos casos em que for celebrado o instrumento de
contrato, a prestação de serviços será precedida da assinatura deste pelas
partes e, nos casos em que não for celebrado instrumento de contrato, a
prestação dos serviços será precedida de preenchimento, pelo Órgão/Entidade
Participante, do respectivo formulário “ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO”,
que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços
registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência
mínima descrita no Termo de Referência (Anexo ____), para prestação no local
indicado.
Parágrafo Quarto – A formalização do pedido estará caracterizada, com a
consequente obrigação de execução por parte da (s) beneficiária (s):
a) para os órgãos/entidades participantes, se, durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, tiver sido emitido o Ofício de Requisição ou a Nota de
Empenho;
b) para os órgãos/entidades não participantes, após autorização do Órgão
Gerenciador, devidamente publicada em Diário Oficial e emissão do Ofício
de Requisição ou da Nota de Empenho durante a vigência da Ata de
Registro de Preços.
Parágrafo Quinto - As empresas beneficiárias que tiverem seus preços
registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.
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Parágrafo Sexto – Como condição para a prestação dos serviços, as empresas
beneficiárias que tiverem seus preços registrados se comprometem a
apresentar a documentação referente à sua habilitação devidamente
atualizada.
Parágrafo Sétimo - No caso de produtos importados, toda a documentação
relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.
Parágrafo Oitavo - A aceitação dos serviços pela Administração não exclui a
responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou
qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no
Termo de Referência (Anexo ____), ainda que verificados posteriormente.
Parágrafo Nono - Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seus preço
(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus
empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei,
relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na
presente Ata de Registro de Preço.
Parágrafo Décimo - O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata
ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro
do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.
CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Parágrafo Primeiro – A recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente
Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do
disposto no subitem 21.5 do Edital, sujeitando-a às penalidades previstas no
parágrafo segundo desta Cláusula.
Parágrafo Segundo – Pelo descumprimento total ou parcial da presente Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo
responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções,
observado o Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e
Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF e o
Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP, garantida a defesa prévia
ao beneficiário da ata:
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I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Parágrafo Terceiro – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do
prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Parágrafo Quarto – As sanções previstas nos incisos I, IV e V do parágrafo segundo desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas
nos incisos II e III do parágrafo segundo desta Cláusula.
Parágrafo Quinto – As multas previstas nos incisos II e IIII do parágrafo segundo desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento
delas não eximirá a empresa beneficiária de responsabilidade pelas perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo Sexto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores
devidos à empresa beneficiária mediante requerimento expresso nesse sentido.
Parágrafo Sétimo – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à empresa
beneficiária antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de
sua relevação por ato da Administração, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO
REGISTRADO
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A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de vigência ou quando não restarem empresas registradas e, por
iniciativa da Administração, quando determinado pelo interesse público;
Parágrafo Primeiro – O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:
I - Por iniciativa da Administração:
a)
quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de
prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável.
b)

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

c)
quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o preço
registrado, na hipótese deste se tornar incompatível com aqueles praticados no
mercado;
d)
por razões
justificadas;

de

interesse

público

devidamente

demonstradas

e

II – Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação
formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes
da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.
Parágrafo Segundo - O cancelamento dos preços registrados deverá ser
formalizado por escrito e comunicado à empresa beneficiária por meio de
correspondência com aviso de recebimento e por publicação no Diário Oficial
do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO, juntando-se o comprovante da
notificação aos autos do processo em que reduzido a termo o registro de
preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA MATRIZ DE RISCOS
Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a
alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los,
foram identificados os principais riscos conhecidos decorrentes da presente
contratação, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecidos os
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respectivos responsáveis e descritas suas respostas sugeridas na Matriz
constante do Anexo _____ do Termo de Referência que integra o Edital.
Parágrafo Primeiro - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de
responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo - Sempre que atendidas as condições da contratação e
mantidas as disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.
Parágrafo Terceiro - A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza
e extensão dos riscos por ela assumidos na contratação e ter levado tais riscos
em consideração na formulação de sua proposta e formalização da
contratação.
CLÁUSULA NONA – FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços,
renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou
privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS SRP CDURP N.° ____/____ e as propostas de preço das
licitantes vencedoras do mencionado Pregão.
E por estarem justos e acordados, assinam a presente em ___ (________) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam.
Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.
___________________________________________________
PREGOEIRO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
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___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA BENEFICIÁRIA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

ANEXO IV
Obs: Este anexo só deverá integrar o Edital quando não for celebrado
instrumento de contrato.
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO – OES Nº _____ / ________ REF.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº _____/______

À
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EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:

TELEFONE:

TELEFONE:

N° DO BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

Solicitamos a Vossa Senhoria prestar os serviços abaixo discriminados
observadas as especificações constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº ____/____ e/ou do Termo de
Referência seu anexo, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e da
sua Proposta de Preços, constante do Processo Administrativo nº
_______________________ de ____/____/____, após a autorização do Órgão
Gerenciador do Sistema.
1. OBJETO
O objeto da presente ordem de execução é a prestação de serviços de
_______________________, conforme as especificações constantes do Edital
do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº
____/____ e/ou do Termo de Referência.

2. EXECUÇÃO
O serviço deverá ser prestado a(o) _____________ [órgão ou entidade
requisitante] pelo prazo de ________________ meses, a partir do dia ___/___/
_____.
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I. Prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas na Ata de
Registro de Preços, no Termo de Referência e na Proposta;
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II. Refazer o serviço, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e sem qualquer
ônus para Requisitante, caso seja constatada a ocorrência de
desconformidades com as especificações contidas no Edital e/ou no Termo
de Referência;
III. Atender às determinações e exigências formuladas pelo Requistante;
IV. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante
todo prazo de execução deste instrumento;
V. Observar as demais condições contratuais constantes do Edital, do Termo
de Referência e da Ata de Registro de Preços decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS CDURP Nº ____/____.

4. DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a
regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64, observadas as condições de recebimento do objeto descritas no
Termo de Referência, no termo de contrato e neste Edital.
Parágrafo Primeiro – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o
período-base de medição do serviço prestado será de um mês, considerandose o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de
contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o
mês com 30 (trinta) dias.
Parágrafo Segundo – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão
dos serviços efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no
parágrafo anterior.
Parágrafo Terceiro – O documento de cobrança será apresentado à
Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do
órgão ou entidade requisitante.
Parágrafo Quarto – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da
data do protocolo do documento de cobrança no setor competente do órgão ou
entidade requisitante.
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Parágrafo Quinto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo (a)
CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à CDURP.
Obs: Nos casos em que se exija (É faculdade da Administração exigir) a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
ser acrescido Parágrafo Sexto com a seguinte redação:
Parágrafo Sexto - Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas pela
CONTRATADA com as microempresas e empresas de pequeno porte por ela
indicadas serão efetuados diretamente às subcontratadas responsáveis pela
sua execução.
5. VALOR DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:
O valor total da presente Ordem de Execução de Serviços é de R$
_____________________ (____________).

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações decorrentes da
contratação, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital.

7. GARANTIA CONTRATUAL:
A
CONTRATADA
prestou
garantia
na
modalidade
de
______________________,
no
valor
de
R$
____________
(____________________) equivalente a 2% (dois por cento) do valor total
desta Ordem de Execução de Serviço.
Parágrafo Único – Devem ser observadas todas as regras referentes à garantia
contratual especificadas no Edital.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
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Integram e complementam a presente Ordem de Execução de Serviço, o Termo
de Referência e a Proposta de Preços relativos ao PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP CDURP Nº ____/____.

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.
___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
CONTRATANTE
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATADA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

AQUIESCÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Ratifico que a prestação do serviço solicitada pelo requisitante encontra-se em
consonância com a expectativa (máxima) de execução de serviço informada
pelo Órgão Participante.

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de _______.

___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO GERENCIADOR
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(Nome, cargo, matrícula e lotação)

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO (PE / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

Termo de Contrato celebrado entre a (o)
___________________
[entidade
da
Administração Indireta], como CONTRATANTE,
e
a
___________________________________,
como CONTRATADA, para prestação de
serviços abaixo especificados.
Aos dias ____ do mês de __________do ano de ____, na
____________________________ [endereço da entidade CONTRATANTE], a
(o) ___________________ [entidade da Administração Indireta], a seguir
denominado (a) CONTRATANTE, representado pelo _____________________
[autoridade administrativa competente para firmar o contrato], e a
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sociedade____________________,
estabelecida
na
________________________________ [endereço da sociedade adjudicatária],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº
______________, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato
representada por ___________________________ [representante da
sociedade adjudicatária, (nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da
carteira de identidade n.°____________ e inscrito(a) no CPF/MF sob o
n.º__________) têm justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado em
decorrência do resultado DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS CDURP
Nº_____/_____, realizado por meio do processo
administrativo nº _____/______/___, que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já
se entende como integrante do presente termo, especialmente pelas normas de
caráter geral das Leis Federais n° 10.520/02 e 13.303/16, pelo Decreto Municipal n.º 44.698/18, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP, disponibilizado na página desta na internet, pelos Decretos Municipais n°
23.957/04 e 30.538/09, pela Lei Complementar Federal nº 123/06 – Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações,
pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município
do Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, pelo Regulamento Geral do Código supra citado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81, e suas alterações, pela Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano Diretor e de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, pelos Decretos Municipais nº 43.612/2017, 27.715/07 e 31.349/09 e pelo Decreto Municipal 33.041/10, com suas alterações posteriores, pelas normas de direito penal
contidas nos arts. 89 a 99 da Lei no 8.666/93, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não
expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.
Obs: Se o objeto envolver a contratação de obras, prestação de serviços ou
aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação
oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro
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multilateral de que o Brasil seja parte contidas, indicar na cláusula acima a
aplicação do contido no § 5º do art. 42 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de _____________
_________________ [por item/por lote/ global], sob o regime de
_____________ [empreitada por Preço Unitário / empreitada por Preço Global /
empreitada Integral / Tarefa], conforme as especificações constantes do Termo
de Referência.
OBS: COPIAR EVENTUAL ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE E
CAMPO PARA INDICAR VALOR DA PROPOSTA DETALHE.
Parágrafo Único – Os serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel
e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e
especiais, contidos no processo administrativo nº ____/__, no Termo de
Referência, em detalhes e informações fornecidas pelo (a) CONTRATANTE,
bem como nas normas técnicas para a execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$
_____________________
(____________reais), correspondendo a uma despesa mensal estimada de R$
____________ (_____________ reais).

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a
regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64, observadas as disposições referentes ao recebimento do objeto
contidas no Termo de Referência, no Edital e neste contrato.
Parágrafo Primeiro – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o
período-base de medição do serviço prestado será de um mês, considerandose o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de
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contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o
mês com 30 (trinta) dias.
Parágrafo Segundo – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão
dos serviços efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no
parágrafo anterior.
Parágrafo Terceiro – O documento de cobrança será apresentado à
Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor pertinente do (a)
CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o
documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de
todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo válida, declaração de regularidade trabalhista, declaração [a ser
exigida nos contratos com cooperativa versando o fornecimento de mão-deobra] de observância das normas de saúde e segurança do trabalho e
documentos exigidos pelas normas de liquidação da despesa aplicáveis.
Parágrafo Quinto – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da
data do protocolo do documento de cobrança no setor pertinente do (a)
CONTRATANTE.
Parágrafo Sexto – No caso de erro nos documentos de cobrança, estes serão
devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo
de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses documentos.
Parágrafo Sétimo – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com
atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA,
sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor pertinente do (a) CONTRATANTE e a data do efetivo
pagamento.
Parágrafo Oitavo – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será
descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o
dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobrança no setor pertinente do (a) CONTRATANTE.
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Parágrafo Nono – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo (a)
CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à CDURP.
Obs: Nos casos em que se exija (É faculdade da Administração exigir) a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
ser acrescido Parágrafo Décimo com a seguinte redação:
Parágrafo Décimo - Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas
pela CONTRATADA com as microempresas e empresas de pequeno porte por
ela indicadas serão efetuados diretamente às subcontratadas responsáveis
pela sua execução.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE
Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de ____ (____)
meses contados da data da sua assinatura.
[Obs: Nos contratos de prestação de serviços comuns, o período de reajuste
será de 24 (vinte e quatro meses), nos termos do Decreto Municipal nº
43.612/2017 e alterações posteriores. Se houver legislação específica aplicável
ao objeto, observar o período de reajuste aplicável.]
Parágrafo Primeiro: Os preços serão reajustados de acordo com a variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte
fórmula:
R = Po [(I-Io)/Io]
Onde:
R = valor do reajuste;
I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do
Contrato; Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da
assinatura do Contrato; Po = preço unitário contratual, objeto do
reajustamento.
Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que
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reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice
deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.
Sendo o serviço por escopo, incluir a seguinte previsão:
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das
etapas do serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência
da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também das que
forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva
prorrogação, de acordo com o estabelecido no art. 518, do RGCAF.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO
A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados
pelo (a) CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a
CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das
normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades
legais e contratuais.
Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá a
comissão designada por ato da autoridade competente no âmbito do (a)
CONTRATANTE. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe
são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a
ampla defesa.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados
pelo (a) CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que
forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.
Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da
execução dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à
Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do
Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.
Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos serviços contratados, à sua execução e às consequências e implicações,
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próximas ou remotas, perante o (a) CONTRATANTE, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos
serviços contratados não implicará corresponsabilidade do (a) CONTRATANTE
ou de seus prepostos.
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalização do (a) CONTRATANTE
acesse
quaisquer
de
suas
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das
anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo,
quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA
A
CONTRATADA
prestou
garantia
na
modalidade
de
______________________,
no
valor
de
R$
____________
(____________________) equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato.
Obs: Pelo art. 81 do Decreto Municipal 44.698/2018, a garantia não poderá
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras,
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade
técnica e riscos financeiros elevados, quando este limite poderá ser
elevado para até 10% do valor do contrato.
Parágrafo Primeiro – O (A) CONTRATANTE se utilizará da garantia para
assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta
inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se
dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá o (a)
CONTRATANTE ainda reter créditos.
Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento das
obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não
venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da
aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
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Parágrafo Terceiro – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao (à) CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da garantia prestada e o débito verificado.
Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu
valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias
úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse
será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da
notificação pelo (a) CONTRATANTE, o que ocorrer por último, sob pena de
rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Quinto – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o
art. 92 do Decreto Municipal 44.698/18, a CONTRATADA deverá complementar
o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento)
do valor do Contrato.
Parágrafo Sexto – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do
Contrato, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do
recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicação das sanções previstas no RGCAF.
Parágrafo Sétimo – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO
O Contrato vigorará a partir da data da sua assinatura até ____ dias/meses
contados desta ou da data estabelecida no memorando de início, se houver.
Obs1: Verificar o qual o marco inicial definido no TR e adequar o Edital.
Obs2: Os contratos que tenham por objeto o fornecimento de mão de
obra de apoio operacional terão prazo de vigência de até 12 (doze) meses,
nos termos do Decreto Municipal n.º 40.286/15;
Obs3: Os contratos que tenham por objeto serviços de locação de
veículos para transporte de representação, equipes de trabalho, material
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de consumo e expediente terão prazo de vigência de até 36 (trinta e seis)
meses, nos termos do Decreto Municipal n.º 40.285/15.
Obs4: A duração dos contratos não excederá a 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir de sua celebração, nos termos dos Decretos Municipais
n.ºs 43.612/17 e 44.698/18, exceto:
I – para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da
CDURP;
II – para a realização de obras e prestação de serviços de engenharia;
III - para a prestação de serviços de caráter continuado, prorrogáveis por
até 5 (cinco) anos;
IV – para a locação de veículos, com ou sem motorista, com ou sem
combustível, para o transporte de representação, equipes de trabalho,
material de consumo e expediente, prorrogáveis por até 5 (cinco) anos.
V - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 24 (vinte e quatro)
meses seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo
inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.
Parágrafo Primeiro – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado
ou alterado nos termos do Decreto Municipal 44.698/18 e demais normais
municipais aplicáveis.

Parágrafo Segundo – No caso de serviços continuados, o contrato poderá ser
prorrogado na forma do artigo 82 do Decreto Municipal 44.698/18 e demais
normas municipais aplicáveis.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I
– prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no
Termo de Referência e na Proposta;
II
– tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a
terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;
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III – responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao (à) CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por
si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das
medidas preventivas adotadas e da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato;
IV – atender às
CONTRATANTE;

determinações

e

exigências

formuladas

pelo

(à)

V – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo
determinado pela Fiscalização;
VI – responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e
obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou
quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa
realização dos serviços até o seu término:
a)
em caso de ajuizamento de ações trabalhistas contra a CONTRATADA,
decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão do Município
do Rio de Janeiro ou de entidade da Administração Pública indireta como
responsável subsidiário ou solidário, o (a) CONTRATANTE poderá reter, das
parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de
insuficiência;
b)
no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários,
decorrentes da execução do presente Contrato, que possam ensejar
responsabilidade subsidiária ou solidária do (a) CONTRATANTE, as parcelas
vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de
insuficiência;
c)
as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão
logo tenha ciência o Município do Rio de Janeiro ou o (a) CONTRATANTE da
existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e
serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o Município
do Rio de Janeiro ou entidade da Administração Pública indireta sejam
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compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA;
d)
eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão
liberadas pelo (a) CONTRATANTE se houver justa causa devidamente
fundamentada.
VII
– responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do Termo de Referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada
pelo setor do (a) CONTRATANTE responsável pela fiscalização da execução
do contrato, assim como pelo refazimento do serviço e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
VIII – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
durante todo prazo de execução contratual;
IX
– responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de
marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste
Contrato, eximindo o (a) CONTRATANTE das consequências de qualquer
utilização indevida;
X

– observar o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07, no que couber.

XI
– Indicar, nas notas fiscais emitidas, o efetivo período da prestação de
serviços do mês que está sendo faturado.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATANTE
São obrigações do (a) CONTRATANTE:
I
– Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste
Contrato;
II

– Realizar a fiscalização dos serviços contratados.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACEITAÇÃO DO OBJETO DO
CONTRATO
A aceitação do objeto deste contrato se dará mediante a avaliação da
Comissão de Fiscalização prevista na cláusula sexta, que constatará se os
serviços atendem a todas as especificações contidas no Edital e seus Anexos,
e na Proposta que ensejou a presente contratação.
Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido em tantas
parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.
Parágrafo Segundo – Os serviços prestados em desacordo com a
especificação do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverão ser recusados
pela Comissão responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em
registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para
ratificação.
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de aceitação, a CONTRATADA
deverá reexecutar os serviços não aceitos, em prazo a ser estabelecido pelo
(a) CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do (a) CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. Caso a
CONTRATADA não reexecute os serviços não aceitos no prazo assinado, o (a)
CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execução às
expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações
baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização
nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, o (a) CONTRATANTE
poderá impor ao licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento
total ou parcial das obrigações a que esteja sujeito, as seguintes sanções,

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 455/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

observado o Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e
Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – RGCAF e o
Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP, garantida a defesa prévia
ao contratado:
I - advertência;
II - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
Contrato ou do saldo não atendido do Contrato;
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses
de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de
rescisão por culpa da CONTRATADA;
IV - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administração Municipal;
V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal.
Parágrafo Primeiro – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do
prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nos incisos “I”, “IV” e “V” do caput
desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nos
incisos “II” e “III”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do
Contrato.
Parágrafo Terceiro – Do ato que aplicar as penas previstas nos incisos IV e V
desta Cláusula, a autoridade competente dará conhecimento aos demais
órgãos/entidades municipais interessados, na página oficial da CONTRATANTE
na internet.
Parágrafo Quarto – As sanções previstas nos incisos “IV” e “V” do caput desta
Cláusula poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que,
em razão dos contratos regidos pelo Decreto Municipal 44.698/18, tenham:
a) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
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b) praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE,
em virtude de outros atos ilícitos praticados.
Parágrafo Quinto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO do ato que as impuser.
Parágrafo Sexto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores
devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.
Parágrafo Sétimo – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova
do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu
desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade
contratante.
Parágrafo Oitavo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Nono – Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado
da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Décimo – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de
compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá,
observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à
CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de
sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do
valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa
imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.
Parágrafo Décimo Primeiro – Se a CONTRATANTE verificar que o valor da
garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à
satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.
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Parágrafo Décimo Segundo – As multas previstas nos incisos “II” e “III” do
caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o
pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo Décimo Terceiro – A aplicação das sanções estabelecidas nesta
Cláusula é da competência do Diretor-Presidente da CONTRATANTE.
Parágrafo Décimo Quarto – Deve-se observar, ainda, o procedimento descrito
no Regulamento de Licitações e Contratos da CDURP no tocante à aplicação
das sanções administrativas mencionadas nesta Cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECURSOS

A CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo, salvo se
concedido excepcionalmente pela autoridade competente, recurso a ser
interposto perante a autoridade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da ciência da aplicação das penalidades contidas nos incisos II e III
da Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, que
poderá ocorrer através de:
I – Ato unilateral, quando verificada a ocorrência de qualquer das situações
descritas no Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE;
II – Acordo entre as partes, desde que seja vantajoso para a CONTRATANTE;
III – Determinação judicial.
Parágrafo Primeiro – A rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do
ato administrativo no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.
Parágrafo Segundo – Rescindido o Contrato, a CONTRATANTE assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
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Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão unilateral promovida pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará
sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, ou, ainda, sobre o valor do Contrato.
Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter
compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com eventuais créditos
devidos pelo CONTRATANTE.
Parágrafo Quinto – Nos casos de rescisão sem culpa da CONTRATADA, o
CONTRATANTE deverá promover:
a) a devolução da garantia;
b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja;
d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos.

Parágrafo Sexto – Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, esta
somente terá direito ao saldo das faturas relativas aos serviços medidos e
aceitos até a data da rescisão, após a compensação prevista no parágrafo
quarto desta Cláusula.
Parágrafo Sétimo – No caso de rescisão amigável, esta será reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do
Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para
esse fim, e à devolução da garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO
Desde que previamente prevista e no limite indicado no edital de licitação, a
CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento.
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Parágrafo Primeiro – Na hipótese descrita no caput, a CONTRATADA não
poderá efetivamente subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser
publicado na imprensa oficial.
Parágrafo Segundo – A SUBCONTRATADA deverá atender, em relação ao
objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao
licitante vencedor.
Parágrafo Terceiro – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável
com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes
do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza
trabalhista e previdenciária.
Parágrafo Quarto – É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que
tenha participado:
(a) do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;
(b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
Obs: Nos casos em que se exija (É faculdade da Administração exigir) a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, a
Cláusula deverá ter a seguinte redação:
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta do
orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
OU
Os recursos necessários à aquisição dos bens ora contratados correrão à conta
do
Programa
de
Trabalho_______________,
Código
de
Despesa_____________, tendo sido empenhada a importância de R$
__________________, por meio da Nota de Empenho nº _____________,
ficando o restante a ser empenhado à conta do orçamento do próximo
exercício.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as
partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
Será dada publicidade deste Contrato na página oficial da CONTRATANTE na
internet, nos termos do Art. 39 da Lei Federal nº 13.303/2016.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
O (A) CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do
presente instrumento ao seu órgão de controle interno e ao Tribunal de Contas
do Município na forma da legislação aplicável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ASSINATURA DO CONTRATO
A CONTRATADA fica obrigada a devolver as vias do contrato assinado, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento, sob pena de sanções
administrativas cabíveis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E
ADMINISTRATIVA
Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal
e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou
terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada.
Parágrafo Primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas
hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão
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societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou
incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à
obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o
limite do patrimônio transferido.
Parágrafo Segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou,
no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente
responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal
responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do
dano causado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA MATRIZ DE RISCOS

Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a
alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los,
foram identificados os principais riscos conhecidos decorrentes da presente
contratação, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecidos os
respectivos responsáveis e descritas suas respostas sugeridas na Matriz
constante do Anexo _____ do Termo de Referência que integra o presente
contrato.
Parágrafo Primeiro - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de
responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo - Sempre que atendidas as condições da contratação e
mantidas as disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.
Parágrafo Terceiro - A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza
e extensão dos riscos por ela assumidos na contratação e ter levado tais riscos
em consideração na formulação de sua proposta e formalização da
contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
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a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de execução
do Contrato, as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade
trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada a aquisição objeto
do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de
rescisão do Contrato.
b) Os ensaios, os testes e demais provas requeridas por normas técnicas
oficiais para a verificação da qualidade dos bens objeto deste Contrato,
correm à conta da CONTRATADA.
c) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em
contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente
na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A – CDURP e/ou no (a) CONTRATANTE.
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ___ (________) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam.

Rio de Janeiro, _______de ________________de _____.

___________________________________________________
AGENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
CONTRATANTE (Nome, cargo, matrícula e lotação)

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)

_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
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_______________________________________________
TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.445/03
(em papel timbrado da empresa)

À Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A – CDURP

Ref. Licitação n° ___/____

________________________________________ [denominação/razão social
da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ sob o n° __________________, por intermédio do seu(sua)
representante
legal
o(a)
Sr.
(a)_________________________________________, portador(a) da carteira
de identidade n° _____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF sob o n° ___________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 464/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

RESSALVA: (
aprendiz

) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
ANEXO VII
DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 48 DO DECRETO 44.698/18 E ARTIGO 2º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]
DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos
administradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro
técnico que sejam servidores da Administração Direta ou empregados,
diretores ou Conselheiros de entidade da Administração Indireta do Município,
ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data
do ato convocatório , ou tenham ocupado cargo ou emprego integrante dos 1º
e 2º escalões dos órgãos da Administração Direta ou das entidades da
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Administração Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos
do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE VISITA
(em papel timbrado da empresa)
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____.
[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]
, _______________________________ [nome completo do representante
legal da empresa], DECLARO que o(a) Sr(a).
________________________________________ [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa,
realizou visita para fins de vistoria técnica ao
________________________________ [local ou equipamento visitado],
acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as
condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto do
PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____, as quais serão
consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.
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Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.
________________________________________________
AGENTE PÚBLICO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
___________________________________________________
PROFISSIONAL
INDICADO
PELA
EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)

___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
ANEXO IX
DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO MUNICIPAL Nº 27.715/07
(em papel timbrado da empresa)
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

Em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07,
DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que, para a execução do
contrato objeto desta licitação, somente serão utilizados produtos e
subprodutos de madeira que tenham procedência legal.

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.

___________________________________________________
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REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____.

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto
ao(à) ________________ [órgão ou entidade licitante], que o pagamento dos
salários e dos respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e
securitários (competência __mês__/__ano__) referentes aos empregados
vinculados à execução do objeto contratado por meio do PREGÃO
ELETRÔNICO CDURP SRP N.º 0000/20_____, encontram-se regularmente
quitados.
Conforme previsto no subitem _____ do edital de PREGÃO ELETRÔNICO
CDURP SRP N.º 0000/20_____encaminho em anexo o comprovante de
pagamento das guias de FGTS e INSS relativas ao mês de __mês__/__ano__.

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO XI
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
(em papel timbrado da empresa)

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto
ao(à) ________________ [órgão ou entidade licitante], que, na execução do
presente contrato, são devidamente observadas as normas de saúde e
segurança do trabalho pertinentes.

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____.

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO XII
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017
(em papel timbrado da empresa)

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A – CDURP
Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO CDURP N.º 0000/20_____.

[denominação/razão social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.
[endereço da sociedade empresarial]

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de
forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração
Municipal.
Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____.
_________________________________________________
AGENTE PÚBLICO (Nome, cargo, matrícula e lotação)

__________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da
empresa)
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ANEXO III

PROCEDIMENTO PARA GARANTIA DO SIGILO DO VALOR ESTIMADO DAS
LICITAÇÕES – ART. 17 DO RLC CDURP

I - Para cumprimento das disposições contidas no art. 17 do Regulamento de
Licitações e Contratos da CDURP, os documentos que tratam do valor
estimado do objeto da licitação, tais como aqueles referentes à pesquisa de
preços e das informações orçamentárias prévias, tramitarão em processo com
a classificação sigilosa, exceto a hipótese prevista no citado dispositivo que
permite a divulgação.
II- Considera-se processo com classificação sigilosa, para os efeitos deste
documento, aqueles que, pela natureza do assunto, devam ser de
conhecimento restrito e requeiram medidas especiais de proteção para guarda,
manuseio e divulgação.
III- O processo sigiloso tramitará em envelope lacrado ou invólucro, com
carimbo ou etiqueta indicando como “CONFIDENCIAL”, e contendo na capa
declaração e lista a ser preenchida pelos operadores e consulentes, conforme
declaração em anexo.
IV- O acesso aos arquivos e documentos contidos no processo sigiloso ficará
restrito às equipes da Diretoria de Administração e Finanças, salvo aqueles que
necessitem de homologação pela área técnica demandante.
V - Os servidores que receberem o processo sigiloso deverão verificar sua
inviolabilidade, consignando qualquer anormalidade na declaração presente na
capa do envelope.
VI - O processo sigiloso, sempre que solicitado, será disponibilizado aos órgãos
de controle externo e interno, aos órgãos vinculados ao Sistema Jurídico
Municipal, os órgãos de deliberação coletiva, e outros que prescindam de
análise por força da legislação, os quais deverão resguardar o referido sigilo,
devendo a Diretoria de Administração e Finanças - DAF registrar em
documento formal sua disponibilização, sempre que solicitado.
VII- Caberá à diretoria demandante, solicitar autorização para autuação de
processo administrativo junto à Diretoria de Administração e Finanças, através
de memorando, anexando o termo de referência que irá balizar a contratação.
VII.1 - O processo a que se refere o item anterior será considerado como
principal e não tramitará em sigilo, sendo nele inserido toda documentação não
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prevista anteriormente.
VII.2 - Concomitante ao processo principal, a Diretoria de Administração e
Finanças providenciará a abertura do processo sigiloso, para fins de
cumprimento do disposto neste documento.
VIII - Verificando qualquer ocorrência que possa implicar no comprometimento
de matéria sigilosa, a autoridade competente deverá tomar imediatemente as
providências cabíveis no sentido de avaliar a sua extensão e apurar as
responsabilidades.
VIII.1 - Os agentes públicos que, de qualquer modo, tiverem a posse, a guarda
e o manuseio do processo sigiloso, ou acesso a seus arquivos e documentos,
são pessoalmente responsáveis, nos âmbitos administrativo, civil e penal, pelas
medidas necessárias à sua plena salvaguarda.
IX- Após a fase de homologação da licitação, o processo sigiloso deixará de
receber essa classificação, sendo apensado ao processo principal.
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DECLARAÇÃO

DECLARO TER CONHECIMENTO DE QUE O PROCESSO CONSTANTE
NESTE ENVELOPE CONTÉM DOCUMENTOS SIGILOSOS EM
CONFORMIDADE COM O ART 17 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO
DO
PORTO
DO
RIO
DE
JANEIRO
CDURP,
COMPROMETENDO-ME, APÓS CONSULTA, A DEVOLVÊ-LO DA
MESMA MANEIRA QUE ME FOI ENTREGUE – LACRADO

PROCESSO:
AUTUAÇÃO:
ASSUNTO: DOCUMENTOS SIGILOSOS

“[OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA]”.

DAT
A

NOME

RUBRICA

3
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Plano de Cargos e
Salários

Diretrizes e Normas

Rio de Janeiro, Agosto de 2020.
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1. Introdução
O Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS – da Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP reúne um conjunto de normas e
procedimentos destinados a estabelecer uma estrutura de cargos e salários consistente, capaz
de atender, internamente, aos interesses da Empresa e, externamente, à necessidade de se
manter ajustada às tendências do mercado em que está inserida.
O Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS da CDURP é um instrumento de apoio à Gestão
de Recursos Humanos.
O PCCS caracteriza-se como um instrumento de organização e normatização das relações de
trabalho entre a CDURP e seus funcionários e tem como intuito aprimorar, organizar e
contribuir com a política de recursos humanos, garantindo a satisfação e o estímulo dos
funcionários que buscam o reconhecimento do seu desempenho e da sua competência,
possibilitando ascensão técnica

e profissional,

estreitando assim,

a relação de

comprometimento com os objetivos da CDURP.
Sustentado no conjunto de premissas descritas a seguir, as políticas e diretrizes aqui
estabelecidas propõem um equilíbrio interno baseado no grau de importância de cada cargo
dentro da organização. Além de permitir ao gestor administrar os recursos humanos da CDURP
de forma estimulante e competitiva, valorizando o conhecimento, a competência, o
desempenho e o autodesenvolvimento da força de trabalho.
2. Objetivo Geral
O PCCS tem como objetivo geral criar instrumentos que contribuam para a fixação, atração e
motivação dos funcionários, de forma que desenvolvam não só a capacidade operacional, mas,
principalmente, seus potenciais, necessários ao alcance e superação das metas organizacionais
estabelecidas.
3. Objetivos Específicos
O Plano é integrado por descrições e especificações que proporcionam uma imagem clara das
atividades e características básicas de cada cargo. Funciona como instrumento para avaliação e
fixação de salários, proporcionando a adoção de eficientes sistemas que influenciam
diretamente a administração de pessoas, visando:
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3.1. Estabelecer requisitos básicos à admissão de um novo funcionário, na medida em que
subsidia programas de recrutamento e seleção de pessoal;
3.2. Definir corretamente o campo de atuação dos diversos cargos, estabelecendo níveis
de escolaridade, de experiência, de responsabilidade, de habilidade e de competência
necessários ao bom desempenho dos mesmos;
3.3. Proporcionar subsídios essenciais à adequada programação de treinamento e
desenvolvimento dos funcionários, indicando tipos de conhecimentos, equipamentos,
técnicas, métodos e habilidades que o ocupante do cargo deve possuir, para exercer as
atribuições nele previstas;
3.4. Proporcionar subsídios para o estabelecimento de níveis de remuneração compatíveis
com o valor relativo do cargo e com o mercado de trabalho;
3.5. Oferecer dados e informações importantes para a escolha dos fatores (habilidades e
competências) de avaliação de desempenho, destinados à aferição da eficiência do
funcionário;
3.6. Sugerir programas e definir perspectivas de carreira dos funcionários, indicando as
exigências para ascensão funcional às demais posições da CDURP.
3.7. Proporcionar

elementos

indispensáveis

ao

planejamento

das

atividades

técnico/administrativas, assim como do controle quanti-qualitativo do quadro de
lotação de pessoal e atribuições básicas dos cargos;
3.8. Determinar estruturas salariais capazes de atrair e reter os talentos que a CDURP
necessita;
3.9. Facilitar o planejamento orçamentário do impacto da evolução na carreira do quadro
funcional.

4. Diretrizes
O PCCS tem por diretriz estimular o desenvolvimento de instrumentos de Administração
de Recursos Humanos que permitam atingir os objetivos definidos pela CDURP, que são:
a) No plano interno – adequação e equilíbrio da estrutura de cargos;
b) No plano externo – adequação às práticas e políticas de Desenvolvimento do Capital
Humano praticadas pelo mercado de trabalho;
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5. Metodologia Aplicada
O PCCS foi concebido envolvendo a estrutura da CDURP atual com objetivo de estabelecer
critérios que colaborarão na gestão de pessoas, com estruturação dos procedimentos e
garantias de recursos, tendo como base os Planos de Cargos, Carreiras e Salários usuais em
empresas de mesmo segmento e nicho de negócio. A metodologia utilizada foi a de PONTOS
conforme descrito na Parte Técnica deste documento.
6. Abrangência
O plano abrangerá a todos os trabalhadores que possuam vínculo empregatício com a CDURP.
7. Justificativa
Um plano de cargos, carreiras e salários constitui-se como instrumento para definição das
políticas de remuneração, normatizando internamente os critérios para progressão salarial nos
cargos da organização. Capaz ainda de desdobrar políticas que visem o desenvolvimento,
capacitação, valorização, reconhecimento dos funcionários propiciando um ambiente de busca
de resultados e aumento da produtividade individual e coletiva, eliminando as incoerências e
distorções que possam causar desequilíbrios salariais ou insatisfações.
8. Definição dos Termos Utilizados
Neste manual foram adotadas as seguintes nomenclaturas específicas a um Plano de Cargos,
Carreiras e Salários.
Função - É o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a cada cargo.
Cargo – É o conjunto de funções de mesma natureza e de equivalentes graus de complexidade
e de responsabilidade, hierarquizado segundo os indicativos de qualificação profissional e,
consequentemente, dos crescentes graus de habilidades e competência que lhes são
inerentes.
Classe – É o conjunto de cargos que, pela natureza da formação exigida, integram carreiras
isoladas. Foram criadas as seguintes classes:


Cargos Nível Médio e Técnico



Cargos Nível Superior



Cargos Nível Gerencial



Cargos de Assessoria
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Faixa Salarial – É cada um dos valores salariais, a partir do salário inicial, representados pelas
letras “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, com intervalo de no máximo 6% (seis por cento) entre si, que
compõem cada cargo.
As faixas salariais poderão ser revisadas e ajustadas pela Diretoria Executiva, sempre que
necessário, respeitando o critério estabelecido no item acima.
Cada Diretor poderá realizar alterações dentro do orçamento já aprovado, na sua diretoria. Por
exemplo: quebrar um maior salário em dois menores cuja soma seja igual ou menor que
salário original. Ou somar dois salários menores e criar um cargo maior, cujo valor seja inferior
à soma dos dois menores.
Haverá liberdade de composição dentro da faixa salarial desde que não haja aumento de
despesa.
Quando houve aumento de despesa do valor da soma dos salários o tema será apreciado e
discutido em REDIR com posterior envio para o CAD.
Administração Salarial – Modelo de Gestão que permite remunerar os funcionários com
salários adequados e equitativos, em conformidade com o mercado de trabalho no segmento
onde atua; e baseado no desempenho de cada um, de forma a atrair e a estimular a motivação
de todos os integrantes do quadro de pessoal.
Progressão Salarial: é a alteração no nível salarial atual do funcionário para até dois níveis
superiores dentro da mesma faixa, relativa ao cargo ocupado e acontecerá de acordo com as
orientações aqui definidas.
Remuneração: é o somatório do salário nominal acrescido das vantagens e benefícios
concedidos aos funcionários.
Salário Nominal: é o valor na tabela salarial destinado compor a remuneração do funcionário
em contraprestação ao desempenho das tarefas do cargo ocupado.
Promoção Horizontal (Mérito e Antiguidade) – É a movimentação salarial do funcionário,
dentro do mesmo cargo, para faixa salarial superior. Está diretamente relacionada ao
desenvolvimento das potencialidades e crescimento do nível de qualificação identificado no
funcionário, implícito ao exercício de suas atividades, mediante resultado da Avaliação de
Desempenho, podendo ser concedido, também, após cada ciclo de cinco de anos.
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Promoção Vertical (Promoção) – É a movimentação funcional e salarial do funcionário para
cargo superior, dentro da mesma classe, observando os critérios estabelecidos.
Enquadramento Funcional e/ou Salarial – É a adequação do cargo e/ou o ajustamento do
salário quando houver alterações na estrutura salarial.
Avaliação de Desempenho – É o processo que visa conhecer e analisar o grau de contribuição
de cada funcionário, a partir de fatores selecionados e ponderados para este fim, com vista a
estabelecer critérios imparciais de promoção horizontal (mérito), promoção vertical
(promoção).
9. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARGOS E SALÁRIOS
9.1 - Salário de Admissão e Salário Base: O funcionário admitido será enquadrado na faixa
salarial de admissão estabelecida para o seu cargo dentro da faixa salarial “A”.
9.2.1 Reajustes Coletivos: Na data base da categoria, será reajustada toda a tabela salarial,
com base nos índices de reajustamento salarial determinado pelo Acordo Coletivo de
Trabalho.
9.2.2 Comitês de Avaliação de Cargos: São responsáveis pela análise e avaliação do PCCS na
CDURP. A Companhia deverá nomear, no mínimo três colaboradores, sendo um de cada
diretoria da empresa.
10. GRUPOS FUNCIONAIS
Os cargos ficarão agrupados em grupos funcionais segundo as especificações técnicas,
exigência do perfil profissional e nível de conhecimento de cada cargo:
GRUPO A: Grupo Técnico: composto de cargos de atividades técnicas visando o apoio das
diversas áreas da CDURP com escolaridade de ensino médio. São eles: Agente Administrativo e
Cadista.
GRUPO B: Formação Superior: conjunto de cargos que requerem formação específica, obtidos
através da conclusão de ensino superior. São eles: Contador, Engenheiro, Advogados,
Administrador, Arquiteto e Economista.
GRUPO C: Conjunto de cargos que requerem conhecimentos específicos, habilidade
interpessoal e social conjugado com alguma habilidade de liderança. São eles: Assistentes,
Secretária de Diretoria e Assessores.
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GRUPO D: Formação Superior com alto poder de gestão: conjunto de cargos que requerem
conhecimentos específicos, habilidade interpessoal e social conjugado com elevada habilidade
de liderança e poder decisório. São eles: Encarregado, Supervisores, Coordenadores e
Gerentes.
O agrupamento dos cargos bem como suas descrições detalhadas encontra-se no Anexo II
deste documento.
11. ESTRUTURA E TABELA SALARIAL
A tabela que compõe a estrutura salarial da CDURP é composta com os salários ordenados de
forma crescente onde nela se localizam os grupos funcionais de forma definida, ficando
estabelecidas as amplitudes salariais de todos os cargos.
Tem por objetivo compor um modelo de remuneração capaz de atrair e reter pessoal
qualificado e estimulado, possibilitando ao corpo funcional meios de progressão alinhados à
sua capacidade técnica e ao seu desenvolvimento. Além de evitar internamente as disfunções
organizacionais advindas de desequilíbrios e desigualdades salariais.
A tabela de cargos e salários, que se encontra no anexo I deste documento, é composta de 4
(quatro) Grupos Salariais associados a determinado grupamento de cargos, possuindo até 05
(cinco) níveis salariais para cada cargo.
Na tabela estão presentes todos os cargos implantados pelo Plano de Cargos, Carreiras e
Salários e descritos no Anexo I deste documento.
Os níveis salariais serão distintos entre si pelo percentual de no máximo até 6% (seis por
cento).
A tabela salarial deverá ser reajustada nos percentuais e data definidos no Acordo Coletivo de
Trabalho.
11.2. TABELA SALARIAL
A tabela salarial está estruturada conforme a necessidade técnico-funcional da Companhia, em
conformidade com a prática de mercado.
TABELA SALARIAL – ANEXO I
12. CRIAÇÃO DE CARGOS
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A criação de novos cargos, sejam de ingresso por concurso (efetivos) ou comissionados, é
atribuição do Conselho de Administração da CDURP.
13. PROVIMENTO DE CARGOS
A admissão de novos funcionários condicionada à existência de vagas no Quadro de Pessoal da
CDURP é atribuição da Diretoria da CDURP.
13.1 PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS
A admissão de novos funcionários no quadro permanente da CDURP ocorrerá mediante
aprovação em concurso público de provas e/ou de provas e títulos, a ser realizado de acordo
com a legislação vigente, sendo obedecida a ordem de classificação obtida no concurso para o
preenchimento das vagas.
A admissão de novos funcionários comissionados ocorrerá com a deliberação da Diretoria e
materializados com portaria específica.
Todas as admissões serão efetuadas no nível inicial “A” da respectiva Faixa Salarial à qual o
cargo pertence, sendo efetivada mediante contrato de experiência de 45 (quarenta e cinco)
dias, prorrogáveis por mais 45 (quarenta e cinco) dias (nos termos do art. 443, parágrafo 2º, c,
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).
14. PROGRESSÃO SALARIAL
A Progressão Salarial é a elevação do salário do funcionário para o nível salarial em até dois
níveis superiores, dentro da faixa salarial do seu cargo.
A Diretoria poderá movimentar as faixas salariais da própria área, com a condição de não
haver aumento orçamentário.
A elevação do salário ocorrerá conforme avaliação do nível hierárquico superior por
merecimento baseada em avaliação de desempenho ou por antiguidade sempre que
encerrado cada ciclo de cinco anos da última progressão, obedecendo à amplitude da faixa
salarial na qual está enquadrado e diante da possibilidade orçamentária.
Nos casos em que o empregado estiver posicionado no último nível da respectiva classe, o
mesmo não será elegível à progressão por antiguidade, ocasião em que a ascensão na carreira
ocorrerá apenas por promoção.
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Cada diretor terá disponibilidade orçamentária no valor de 3% (três por cento) do orçamento
de pessoal da Diretoria para as progressões funcionais de sua área, ficando reservados para o
próximo período os percentuais não utilizados. Na determinação no número de colaboradores
elegíveis a progressão por merecimento, será utilizado como critério de premiação, maior
tempo sem movimentação salarial.
A progressão superior ao estabelecido acima depende de aprovação em Diretoria submetida
ao Conselho de Administração.
14.1. Critério de Progressão - Merecimento
Requisitos:
a) Existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira no Orçamento CDURP;
b) O funcionário deverá ter resultado médio superior a 85% no Programa de Avaliação de
Desempenho cujas regras gerais serão estipuladas em instrumento próprio a ser divulgado
pela DAF;
c) Ter intervalo mínimo de 12 (doze) meses da última progressão;
d) O funcionário não poderá ter punição e faltas não justificadas nos últimos 12 (doze) meses;
e) Não ter havido suspensão do contrato de trabalho durante o período estipulado para
concessão da promoção, salvaguardando casos de reintegração;
Os Funcionários enquadrados no último nível de sua classe salarial não estão sujeitos à
Progressão Funcional. Seus aumentos salariais serão somente por Acordo Coletivo, promoção
vertical e/ou liberalidade do Conselho de Administração da CDURP.
14.2. Critério de Progressão - Antiguidade
Requisitos:
a) A progressão por antiguidade será aplicada a cada ciclo de 5(cinco) anos;
b) Para o funcionário que tenha recebido alguma promoção por mérito, recomeçará a
contagem do prazo para promoção por antiguidade;
c) O funcionário não poderá ter punição e faltas não justificadas nos últimos 12 (doze) meses;
d) Não estar afastado por licença não remunerada;
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e) Não estar no último nível da classe.
15. UNIFICAÇÃO DOS CARGOS
Com o objetivo de racionalização e atualização dos cargos integrantes do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários, será promovida a unificação dos cargos com denominações distintas, mas
de atribuições semelhantes e com mesmo nível de escolaridade.
As alterações de nomenclatura de cargos, quando necessário, não devem gerar mudanças de
atribuições. Isto para que a descrição de cada cargo fique em compatibilidade com as
atribuições definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Classificação Brasileira
de Ocupações – CBO.
A transposição aos respectivos cargos, e inclusão dos funcionários na nova situação, obedecerá
à correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo
que for enquadrado conforme o anexo I deste documento.
16. O ENQUADRAMENTO
Considera-se enquadramento a transposição dos atuais Funcionários para um dos cargos e
nível salarial previsto no PCCS.
O procedimento adotado para enquadramento seguirá os seguintes critérios:
16.1. Verificação na Tabela de Correlação dos Cargos (Anexo I) a equivalência do cargo
anteriormente ocupado para o cargo definido no PCCS, onde será considerada a natureza das
atribuições relacionadas à sua área de atuação e às atividades que estão definidas na descrição
do novo cargo.
16.2. Após definido o cargo do funcionário, será efetuado posicionamento do salário do
funcionário em nível igual ou imediatamente superior ao do salário percebido anteriormente
observando-se ainda:
16.2.1 Se o salário do cargo de carreira anterior for inferior ao 1º nível da Faixa Salarial do
Grupo Funcional no qual seu novo cargo pertence, o enquadramento dar-se-á no 1º nível da
mesma Faixa.
16.2.2 Se o salário do cargo de carreira anterior for superior ao último nível da classe salarial
do novo cargo, o funcionário permanecerá com o mesmo salário, sendo seu enquadramento
considerado fora da faixa e sem possibilidade de progressão.
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17. BENEFÍCIOS
Além dos benefícios, vantagens e adicionais definidos em legislação específica e acordos
coletivos de trabalho, a CDURP concederá, em conformidade com o estabelecido em normas
internas próprias os seguintes benefícios, vantagens e adicionais:

Assistência Médica – Consiste na assistência e preservação da saúde e tratamento médicohospitalar do empregado, mediante plano associativista, com cobertura padrão sem ônus aos
colaboradores. Caso o colaborador que deseje ampliar a cobertura do seu plano/seguro saúde,
poderá solicitar o upgrade, sendo a variação em relação ao preço do plano contratado pela
CDURP descontado em folha de pagamento. Em caso de dependentes, a empresa arca com
100% para cônjuge e filhos, até o fim do ano calendário em que o filho(a) completar 24 (vinte e
quatro) anos, caso comprove matrícula em estabelecimento de ensino superior. O uso do
plano poderá ser estendido em idade superior a 24 (vinte e quatro anos), desde que o valor
integral da despesa seja custeado pelo colaborador e desde que atenda as regras de
dependentes da operadora de saúde.
a)

Transporte – Concessão de transporte ao empregado, no percurso de ida e volta ao
trabalho, em transporte público, no valor de sua passagem sendo descontado até o
valor de 6% (seis por cento) do salário base, conforme legislação específica em vigor.

b)

Vale Refeição e/ou Alimentação - Vale-refeição é o termo utilizado para o benefício
dado aos empregados para que eles se alimentem no período de trabalho em
restaurantes, lanchonetes e padarias que façam parte da rede da empresa responsável
pelo repasse do dinheiro. Vale-alimentação destina-se para compras realizadas em
supermercados. No caso da CDURP, o funcionário pode optar por um e/ou por outro
observado o valor teto do benefício. No mês de dezembro de cada ano é concedido a
Cesta Natalina para todos os funcionários.

c)

Auxilio Idioma – Valor de reembolso mensal para cursos de Idiomas desde que haja
dotação orçamentária.

d)

Auxilio Educacional - Reembolso de até 60% ou a utilização do mesmo valor teto de
reembolso aplicado ao benefício de idiomas, para realização de cursos de graduação e
pós-graduação lato sensu e stricto sensu afim à área de atuação do funcionário.

e)

Cesta Natalina – Valor adicional de recarga no cartão alimentação/refeição efetuado
em dezembro como carga extra na modalidade alimentação ou refeição.
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f)

Bônus de Desempenho – Até 2 salários extras concedidos no ano seguinte para
trabalhadores com exercício de no mínimo ¾ do período, condicionado ao atingimento
das metas estabelecidas pelo Conselho de Administração.

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano de Cargos e Salários pretende ser a resposta eficaz ao pleno emprego e satisfação
profissional do corpo funcional. As expectativas de progressão funcional e de reconhecimento
de mérito dos empregados serão expressas neste instrumento e nos normativos decorrentes.
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ANEXO I
Tabela salarial
TABELA SALARIAL PROPOSTA

GRUPOS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

A

B

C

D

E

Agente Administrativo Jr

Cargos

Nível
1

R$

3.056,31 R$

3.239,66 R$

3.434,06 R$

3.640,10 R$

3.858,52

Agente Administrativo Pl

2

R$

4.090,02 R$

4.335,43 R$

4.595,55 R$

4.871,29 R$

5.163,57

Agente Administrativo Sr

3

R$

5.473,38 R$

5.801,78 R$

6.149,89 R$

6.278,94 R$

6.631,34

Desenhista Cadista Jr

4

R$

3.820,39 R$

4.049,61 R$

4.292,59 R$

4.550,14 R$

4.823,14

Desenhista Cadista Pl

5

R$

5.112,53 R$

5.419,28 R$

5.744,44 R$

6.089,11 R$

6.452,92

Desenhista Cadista Sr

6

R$

6.814,84 R$

7.198,50 R$

7.605,16 R$

8.036,23 R$

8.493,17

Engenheiro Jr

13

R$

8.275,72 R$

8.747,02 R$

9.246,60 R$

9.776,15 R$ 10.337,48

Engenheiro Pl

14

R$ 10.417,99 R$

11.017,82 R$ 11.653,65 R$

12.327,63 R$ 13.042,04

Engenheiro Sr

15

R$ 13.799,32 R$

14.602,04 R$ 15.452,92 R$

16.354,84 R$ 17.310,90

Assistente

16

R$

2.701,05 R$

2.863,12 R$

3.034,90 R$

3.217,00 R$

3.410,02

Secretária de Diretoria

17

R$

5.170,99 R$

5.481,26 R$

5.850,75 R$

6.176,55 R$

6.521,90

Assessor III

18

R$

4.095,91 R$

4.341,66 R$

4.602,16 R$

4.878,29 R$

5.170,99

Assessor II

19

R$

5.481,26 R$

5.850,75 R$

6.176,55 R$

6.521,90 R$

6.934,21

Assessor I

20

R$

7.276,01 R$

7.590,19 R$

8.123,32 R$

8.476,33 R$

8.959,68

Assessor Técnico

21

R$ 10.645,74 R$

11.263,67 R$ 11.914,38 R$

12.604,36 R$ 13.334,99

Assessor Executivo

22

R$ 14.109,84 R$

14.956,43 R$ 15.853,82 R$

16.805,05 R$ 17.813,35

Encarregado

23

R$

3.614,62 R$

3.831,50 R$

4.061,39 R$

4.305,07 R$

4.563,37

Supervisor

24

R$

4.837,17 R$

5.127,40 R$

5.435,04 R$

5.761,14 R$

6.106,81

Coordenador II

25

R$

9.174,12 R$

9.703,89 R$ 10.260,76 R$

10.851,30 R$ 11.477,14

Coordenador I

26

R$ 12.140,53 R$

12.843,71 R$ 13.589,09 R$

14.379,19 R$ 15.216,70

Gerente II

27

R$ 15.230,70 R$

16.114,20 R$ 17.055,81 R$

18.053,91 R$ 19.111,90

Gerente I

28

R$ 20.203,11 R$

21.390,04 R$ 22.550,84 R$

23.893,78 R$ 25.274,85
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ANEXO II
Parte Técnica
Avaliação dos Cargos
1. Avaliação dos cargos
É a determinação do valor relativo dos cargos na CDURP, segundo fatores pré-determinados
com a pontuação definida. Neste sentido, na implantação do PCCS realizada em 2012, foi
utilizado o Sistema Analítico de Pontos para disciplinar as relações entre os valores atribuídos,
compensar financeiramente de forma equitativa e, principalmente, oferecer parâmetros
uniformes para necessidades futuras de valoração de novos cargos.
Os Fatores utilizados para a avaliação e valoração dos cargos do PCS atendem às seguintes
condições básicas:
a) ADEQUABILIDADE: os fatores foram adequados ao tipo de cargo a ser avaliado e ainda
coerente com as atividades da CDURP;
b) OBJETIVIDADE: cada fator relaciona-se com os cargos e não com seus ocupantes;
c) DEFINIÇÃO: os fatores são susceptíveis de definição clara e objetiva, bem como ter
seus graus de intensidade com as mesmas características.

As funções foram avaliadas na seguinte escala:

FATORES
COMPETÊNCIA: É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para o desempenho de uma
função.
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL: Mede as exigências do cargo em termos de escolaridade e tempo de experiência
necessária ao bom desempenho.
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COMPETÊNCIA GERENCIAL: Mede as exigências para integrar e harmonizar atividades, funções, objetivos e
resultados.

LIDERANÇA: Este fator mede a aplicação de competência no comando de pessoas ou de tarefas.

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Mede a habilidade requerida no trato com pessoas para obter os resultados
esperados.

ESTRUTURAÇÃO DAS TAREFAS: Avalia as dificuldades das tarefas, considerando a criatividade exigida e a
intangibilidade dos problemas a resolver. Além de avaliar a liberdade de o cargo agir, considerando os controles e
restrições por parte de pessoas, normas e instruções.

TOMADA E QUALIDADE DA DECISÃO: Este fator mede os resultados do cargo em termos de decisões e ações, bem
como as exigências de análise e raciocínio para encontrar soluções. E representa o resultado dos cargos em
termos de liberdade de pensamento para realizar estudos, análises e pesquisa.

DECISÃO TÉCNICA: Mede as decisões técnicas tomadas pelo cargo considerado e as limitações referentes a essas
decisões. Classificação da decisão técnica dentro da rotina, norma, política ou livre, e se afeta somente a sua área
ou outras áreas. Se as decisões técnicas afetam outras áreas da empresa ou somente a do cargo avaliado.

RESPONSABILIDADE: Este fator representa a responsabilidade do cargo medido em valores e sua influência.

Para a avaliação dos cargos do PCCS foram escolhidos os fatores constantes do Quadro 2
abaixo e atribuídos valores e assim distribuídos os pontos aos graus de cada fator.
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Tabela de Pontuação por Fator de Avaliação
COMPETÊNCIA
Competências básicas, a serem desenvolvidas.

15 Grau 1

Competências intermediárias

27 Grau 2

Competências desenvolvidas

47 Grau 3

Competências maturadas

150 Grau 4
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL

Ensino Médio Completo, sem experiência.

23 Grau 1

Ensino Médio Completo, até 1 ano de experiência.

33 Grau 2

Superior Completo, sem experiência.

48 Grau 3

Superior Completo, até 1 ano de experiência.

71 Grau 4

Superior Completo, até 5 anos de experiência.

104 Grau 5

Pós Graduação, até 1 ano de experiência.

153 Grau 6

Pós Graduação, até 5 anos de experiência.

225 Grau 7

COMPETÊNCIA GERENCIAL
Execução ou supervisão de algumas ou todas as tarefas de uma sub-função.

15 Grau 1

Coordenação e integração das diversas sub-funções ou setores correlatos de uma área
funcional, geralmente um departamento, importante no contexto da estrutura organizacional; ou
coordenação de uma sub-função especializada e de significativa importância.

27 Grau 2

Coordenação e integração de mais de uma área funcional de relativa importância na estrutura
da organização; ou coordenação de uma área funcional em diversas unidades operacionais.

47 Grau 3

Coordenação e integração de diferentes unidades operacionais ou centros de lucros,
representando operações separadas, com suas próprias estruturas administrativas e
operacionais; ou coordenação de uma função estratégica que tenha impacto significativo.

150 Grau 4

LIDERANÇA

Em grupos de trabalho, catalisar as necessidades decorrentes das rotinas dos processos, de
modo a direcionar e motivar as pessoas para o alcance de resultados, estimulando a
participação e valorizando a contribuição individual e grupal.

15 Grau 1

Em grupos de trabalho, catalisar as necessidades organizacionais promovendo conhecimento
necessário ao desenvolvimento das pessoas e mobilizando os participantes para cumprimento
de metas.

32 Grau 2

Catalisa as necessidades organizacionais, de modo a promover a visão sistêmica e facilitar a
articulação de diferentes equipes e o desenvolvimento de novas competências necessárias
para a consecução de resultados.

70 Grau 3

Provê visão estratégica e dissemina valores e princípios que mobilizem a organização enquanto
agente de mudanças sociais para o alcance de patamares superiores de desenvolvimento e
resultados a médio e longo prazo.
150 Grau 4
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RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
Contatos para fornecer ou obter esclarecimentos sobre aspectos relativos ao desempenho de
suas responsabilidades.

15 Grau 1

Contatos objetivando orientar, guiar, fornecer orientações técnicas, com o propósito de treinar
ou esclarecer dúvidas sobre assuntos de sua especialidade.

27 Grau 2

Contatos objetivando a resolução de problemas que requeiram tato, diplomacia e persuasão.
Contatos objetivando assegurar compreensão, cooperação ou concordância quando for
necessário mais do que tato, diplomacia, negociação e persuasão.

47 Grau 3
84 Grau 4

ESTRUTURAÇÃO DAS TAREFAS
Situações idênticas, que se repetem constantemente, com grau de atenção reduzido.

23 Grau 1

Situações semelhantes, em que os problemas podem ser resolvidos através de uma escolha
atenta num universo reduzido de alternativas já conhecidas.

40 Grau 2

Situações diferentes, em que os problemas exigem a busca de soluções específicas. Exigem
uma escolha cuidadosa num universo maior e diversificado de alternativas disponíveis.

71 Grau 3

Situações variáveis, exigindo raciocínio analítico, interpretativo, avaliativo e/ou construtivo. As
situações exigem reflexão para abordagem e enunciação do problema, definição de alternativas
e planejamento da ação necessária.
127 Grau 4
Situações novas, não repetitivas e sem precedentes, que exigem o desenvolvimento de
conceitos originais através de uma abordagem inventiva. São situações inéditas e que fazem
parte do contexto de atuação do cargo.

127 Grau 5

TOMADA E QUALIDADE DA DECISÃO

Capacidade de tomar pequenas decisões conforme orientação da chefia imediata
Capacidade de tomar decisões simples, para resolver problemas do dia-a-dia.
Capacidade de tomar decisões apropriadas, conforme problemas apresentado.
Capacidade de tomar decisões complexas para resolver problemas diversos

15 Grau 1
27 Grau 2
47 Grau 3
150 Grau 4

DECISÃO TÉCNICA

Não há. As tarefas são pré-definidas, fornecendo respostas diretas para tarefas cotidianas.

15 Grau 1

Baixa. Conexão e acumulação de informações que propiciem respostas para o funcionamento
de determinado sistema ou área.

27 Grau 2

Média. Identificação de relações entre diferentes sistemas e/ou áreas, identificando relações e
vínculos, identificando relações e vínculos, tomando decisões a partir da percepção destas
realidades.

47 Grau 3

Elevada. Interpreta e molda as decisões prevendo futuros para reverter situações inesperadas
de ameaças e/ou oportunidades.

84 Grau 4

RESPONSABILIDADE
Resultados estabelecidos, com impacto indireto e remoto nos resultados gerais.
Pequena parcela de responsabilidade pelos resultados estabelecidos, contribuindo com outros
que tem influência direta nos resultados gerais.
Média responsabilidade pelos resultados estabelecidos, com influência direta nos resultados
gerais.
Grande responsabilidade pelos resultados estabelecidos com influência direta nos resultados
gerais

15 Grau 1
27 Grau 2
47 Grau 3
84 Grau 4
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2 – Resumo

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 494/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

20 | P á g i n a

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
1.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A avaliação de desempenho é uma atividade essencial à gestão de pessoas, porque dela
decorrem consequências importantes para a motivação e progressão na carreira dos
funcionários.
O processo de avaliação pressupõe que o desempenho de uma Unidade/Órgão ou de uma
estrutura organizacional depende do desempenho de cada pessoa e da atuação dessa pessoa
na equipe.
Da avaliação de desempenho resultam três consequências principais: a identificação de
necessidades de qualificação, a determinação de potencial e a gestão de remuneração do
funcionário.
2.

RESPONSABILIDADE

Caberá à DAF o controle e envio do Formulário de Avaliação de Desempenho para todos os
funcionários.
Serão de responsabilidade dos Gestores de cada área o preenchimento dos formulários e o
feedback ao funcionário avaliado sobre os resultados da avaliação bem como a devolução do
formulário dentro do prazo constante para DAF poder mensurar a Avaliação de Desempenho e
criar o plano de ação para desenvolvimento dos funcionários da CDURP.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Qualquer avaliação fundamentada em fatores comportamentais é essencialmente subjetiva.
O que será avaliado é o desempenho do funcionário, a partir da análise de alguns fatores
relativos às habilidades e atitudes. Para o propósito dessa análise, o que importa é o que o
funcionário faz em prol da empresa. As orientações a seguir ajudarão o avaliador a exercer o
seu melhor senso crítico, ao analisar o desempenho das equipes e dos indivíduos:
a. Tente identificar as diferenças de desempenho das equipes e dos indivíduos. Um dos
objetivos do sistema de avaliação é justamente melhorar o senso crítico e a capacidade de
discernimento dos profissionais, para a melhoria da prestação de serviços à CDURP.
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b. O importante na avaliação é o padrão de desempenho do funcionário, no período que está
sendo considerado. Eventualmente, fatos isolados (positivos ou negativos), que claramente
não representam o padrão de desempenho do funcionário, não devem ser considerados.
c. O que importa é a qualidade final da sua avaliação, portanto, em caso de dúvida, o avaliador
poderá trocar ideias com outras pessoas que conheçam bem o desempenho do funcionário.
Quanto melhor for a sua avaliação, melhor será a qualidade da informação sobre as equipes,
os funcionários e o direcionamento desse processo para aprimorar os resultados na sua
Unidade/Área.
d. Os fatores de avaliação devem ser entendidos como um processo para se conhecer melhor
o perfil das equipes e dos funcionários. Na prática, não há avaliações finais “boas” ou “más”,
respostas “certas” ou “erradas”. O que há são informações importantes que servirão para
ajudar a melhorar a forma de gerenciar pessoas no dia-a-dia. Como a avaliação é feita no
contexto de um programa formal da CDURP, seus resultados darão informações importantes
para o planejamento de treinamentos e outros programas de desenvolvimento profissional.
Formulário Anexo – Avaliação de Desempenho - Funcionários
Formulário Anexo – Avaliação de Desempenho - Líderes

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 496/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 497/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 498/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 499/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 500/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 501/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 502/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 503/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 504/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 505/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 506/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 507/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 508/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 509/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 510/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 511/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 512/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 513/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 514/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 515/534

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 516/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 517/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 518/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 519/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 520/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 521/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 522/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 523/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 524/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 525/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 526/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 527/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 528/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do
Pag. 529/534
termo de autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A CDURP
NIRE: 333.0029277-2 Protocolo: 00-2020/258458-5 Data do protocolo: 01/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2020 SOB O NÚMERO 00003978239 e demais constantes do termo de
Pag. 530/534
autenticação.
Autenticação: B797CC046D34AB186E0C206ADE0BC74D9BCBCD0407A4CC8CDE5D753F1717982D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional - 2ª Região
EXMO(A). DR(A). JUIZ(ÍZA) DA SEÇÃO/SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO DE JANEIRO
ORIENTAÇÕES PARA REGULARIZAR O DÉBITO, AO FINAL.
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL - PGFN), CNPJ nº 00.394.460/0216-53, ora
exequente, pelo(a) Procurador(a) da Fazenda Nacional, ao final assinado(a), nos termos da Lei nº 6.830
/1980 c/c Lei nº 13.105/2015, vem propor EXECUÇÃO FISCAL, consubstanciada no(s) Anexo(s) da(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa (CDA) que integra(m) esta petição inicial, contra o(s) devedor(es) e
corresponsável(is) solidário(s), ora executados(s), abaixo indicado(s):

Nome do Devedor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO
PORTO
Tipo do Devedor: PRINCIPAL
CNPJ: 11.628.243/0001-95
Endereço: SACADURA CABRAL, 133, SAUDE, RIO DE JANEIRO, RJ, 20081-261

I – FATOS E FUNDAMENTOS
A exequente é credora da importância líquida, certa e exigível, representada pela dívida
inscrita em Dívida Ativa da União (DAU) e materializada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa (CDA) anexa
(s), que traz(em) os fundamentos fáticos e jurídicos para a cobrança:
Processo Administrativo
04967 604992/2017-38

Inscrição
70 6 17 008738-05

Valor Atualizado (R$)
R$ 3.738.321,43

Porém, até o momento, não foi paga nem se encontra parcelada, restando questionar por
esta via judicial.
II – PEDIDO(S)
Para tanto, a UNIÃO requer:
1. Preliminarmente, e sem dar conhecimento prévio ao(s) executado(s), nos termos do
art. 854 da Lei nº 13.105/2015, a indisponibilidade de ativos ou de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira em nome do(s) executado(s) responsáveis pelo estabelecimento matriz e
suas filiais, se for o caso, limitada ao valor consolidado da dívida inscrita em DAU e seus acréscimos
legais, indicada na presente execução fiscal, a ser efetivada por meio de sistema eletrônico gerido pelo
Banco Central do Brasil – BACENJUD;
2. A citação do(s) executado(s), por carta com aviso de recebimento, nos termos do
art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a ser remetida ao(s) endereço(s) acima indicado(s), e, alternativamente,
caso frustrada a citação pelo correio, a citação por meio de oficial de justiça, para que o(s)
executado(s) pague(m), no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida inscrita em DAU com os acréscimos legais
definido(s) na(s) CDA(s) que integra(m) a presente petição, bem como custas e demais despesas
processuais, já deduzidos os pagamentos parciais constantes do(s) Anexo(s);
3. Na hipótese de não efetivação da citação, conforme pedidos antecedentes, a citação
por edital do(s) executado(s), nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980 c/c art. 830, §2º, da Lei nº
13.105/2015;
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4. Não ocorrendo o arresto ou penhora de ativos financeiros ou não paga a dívida
inscrita nem garantida a execução, requer, observada a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da
Lei nº 6.830/1980 c/c os arts. 835 e 837 da Lei nº 13.105/2015, que o oficial cumpra a ordem de
penhora e avaliação constante do mandado de citação (art. 7º da Lei nº 6.830/1980), a recair sobre
tantos bens quanto bastem à integral satisfação da dívida inscrita em DAU e seus acréscimos
legais, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.830/1980, com ordem expressa para que o(s) executado(s)
indique(m) onde se encontram os bens sujeitos à execução, exiba(m) a prova de sua propriedade
e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abstenha(m)-se de qualquer atitude que
dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade
da justiça, ficando sujeito(s) às sanções previstas no parágrafo único do art. 774 da Lei nº 13.105/2015;

5. Na oportunidade, requer, ainda, a intimação das pessoas indicadas no art. 799 da Lei
nº 13.105/2015.
Por fim, com fundamento no art. 827 da Lei nº 13.105/2015, requer a fixação de
honorários advocatícios sobre o valor consolidado da(s) CDA(s) que, pela natureza do débito, não sofra
(m) a incidência do encargo-legal previsto no Decreto-Lei nº 1.025/1969.
A UNIÃO dá à causa o valor atualizado de R$ 3.738.321,43 (***três milhões e
setecentos e trinta e oito mil e trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos***),
consoante o disposto no art. 6º, §4º da Lei nº 6.830/1980, correspondente ao(s) valor(es) consolidado(s)
da(s) dívida(s) nesta data.
Termos em que pede deferimento.
Rio De Janeiro, 3 de fevereiro de 2020.

VINICIUS BRANDAO DE QUEIROZ
PROCURADOR(A) DA FAZENDA NACIONAL
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DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO OU PAGAMENTO
Prezado(s) devedor(es) e corresponsável(eis) solidário(s), ora executado(s),
Regularize(m) seu(s) débito(s) efetivando o pagamento ou parcelamento administrativo,
nos termos da Lei nº 10.522/2002.
A solicitação poderá ser feita pela internet da PGFN – E-CAC no endereço eletrônico:
https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/login.jsf, onde será possível realizar o requerimento
de parcelamento e/ou emissão da guia para pagamento.
Em caso de atendimento pessoal, compareça(m) a uma unidade da Receita Federal do
Brasil de sua região fiscal para atendimento presencial na Central de Atendimento ao Contribuinte
(CAC).
Antes de se dirigir(em) à unidade de atendimento presencial, verifique(m) se o serviço
pode ser prestado diretamente no sítio eletrônico da PGFN e, em caso negativo, consulte(m) as
orientações e documentação necessária e formulário para cada um dos serviços da PGFN na aba
“Cidadão” ou “Empresa”, no mesmo sítio eletrônico da PGFN antes indicado.
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Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplifcação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
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03 de dezembro de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

Secretário Geral
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