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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018 / 2008 
 
 

REGISTRO DE PREÇOS - RP PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através do CENTRO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ, Autarquia 
Estadual vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, com sede na Av. Nilo Peçanha nº 
175/22º andar – Centro - Rio de Janeiro – RJ, torna público que, devidamente autorizado pelo seu 
Ordenador de Despesas, Vice-Presidente, na forma do disposto no processo administrativo nº E-
12/661663/2008, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste Edital, será realizada a 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, buscando-se o maior 
desconto percentual ofertado sobre esse valor, sendo este também aplicado de forma linear para 
cada item constante na Planilha de Preços de Referência (Anexo VII), que se regerá pela Lei 
Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelos Decretos Estaduais nºs 31.863 e 31.864, de 16 de 
setembro de 2002; Decretos Estaduais nºs 40.497, de 01 de janeiro de 2007; nº 40.873, de 02 de 
agosto de 2007; e nº 41.135, de 21 de janeiro de 2008, com aplicação subsidiária da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro 
de 1979, e do Decreto Estadual nº 3.149, de 28 de abril de 1980, e respectivas alterações, além 
das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital. 
 
1.2 As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 
obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diário Oficial do Estado e divulgadas na 
página eletrônica www.proderj.rj.gov.br , sendo comunicadas aos adquirentes do Edital por 
correio ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 
 
1.3 O Edital e seus anexos encontram–se disponíveis nos endereços eletrônicos 
www.proderj.rj.gov.br e www.licitacoes-e.com.br , podendo, alternativamente, ser obtida uma 
via impressa mediante a permuta de 01 (uma) resma de papel A-4, 75g/m2, a apresentação do 
carimbo do CNPJ, o número de telefone, fax e o endereço eletrônico (e-mail), na Av. Nilo Peçanha 
nº 175/23º andar (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) – Centro - Rio de Janeiro - RJ, de segunda a 
sexta-feira nos horários de 10:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 18:00 horas, até 24 horas antes da 
data marcada para a realização do certame.  
 
1.4 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto 
deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, até 02 (dois) dias úteis 
anteriores à data do início da licitação, no endereço acima citado, de 10:00 às 18:00 horas, pelo 
telefax nº (21) 2299-4428 ou através do e-mail: cdl@proderj.rj.gov.br. 
 
1.5 Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desta Autarquia, responder as 
impugnações e pedidos de esclarecimentos deduzidos pelos potenciais licitantes antes da 
realização da sessão, com o encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados 
por qualquer das formas previstas no item 1.2 deste Edital. 
 
1.6 O Pregão a que se refere este Edital, poderá ser adiado, revogado, por razões de interesse 
público, ou anulado, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a indenização por esses fatos 
de acordo com o art. 229 da Lei 287/79 c/c art. 49 da Lei Federal 8666/93. 
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2 - DO OBJETO 
 
2.1 Registro de Preços por 12 (doze) meses, visando a aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) 
equipamentos Notebooks, com garantia na modalidade balcão, para atendimento aos Órgãos da 
Administração Direta e Entidades da Administração Indireta e Fundacional, contemplando toda 
logística de distribuição na Região Metropolitana e, ainda, podendo vir a ocorrer em todos os 
Municípios do Estado do Rio de Janeiro, conforme o Termo de Referência - TR (Anexo II). 
 
2.1.1 O valor da logística de distribuição deverá estar inserido no preço unitário - PU do 
equipamento, correspondendo a até 5% do PU e contemplando o espaço de armazenagem, 
seguro, segurança física, recebimento, perícia, guarda, frete, entre outros.  
 
2.2 Para a Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, já existe uma demanda inicial de 
12.000 (doze mil) Notebooks, que serão entregues nos Municípios relacionados no Anexo VIII, 
com softwares de capacitação em tecnologia, inseridos em um kit contendo bolsa de transporte, 
CD de treinamento e capacitação, carta de entrega e um mecanismo de acesso a Internet. Esses 
itens serão fornecidos pela própria SEEDUC. 
 
2.3 A quantidade dos equipamentos prevista no subitem 2.1, refere-se a uma estimativa, a qual 
não implica em obrigatoriedade de contratação pela Administração Pública durante a vigência do 
Registro de Preços, servindo apenas como referencial para a elaboração das propostas das 
licitantes. 
 
3 – DA ABERTURA 
 
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser 
realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado 
abaixo: 
 
DATA DA ABERTURA: 07/11/2008 
HORA: 16:00 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
 
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão por conta da Natureza 
da Despesa e do Programa de Trabalho próprio de cada Órgão Aderente. 
 
5 – DO TIPO DE LICITAÇÃO 
 
5.1 O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
 
5.2 O valor unitário do Registro de Preços, máximo aceitável, para esta contratação será de 
R$2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais). 
 
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 Poderão participar do certame as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de 
atividade compatível com o objeto licitado, inscritas ou não no Registro Central de Fornecedores 
do Estado - RCF, mantido pela Subsecretaria de Recursos Logísticos e Patrimônio da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. 
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6.2 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública 
Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 
6.3 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 
mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.  
 
7 – DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1 Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico os licitantes devidamente credenciados 
junto ao provedor do Sistema na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br devendo o 
credenciamento ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data marcada no item 
3.1, conforme previsto no art. 5º, parágrafo 2º do Decreto nº 31.864/2002. 
 
7.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico. 
 
7.2.1 Para o credenciamento será necessário o comparecimento do representante legal da 
sociedade licitante, a estabelecimento indicado pelo provedor do Sistema, para o fornecimento de 
cópia do Contrato Social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios, bem como a 
assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento (de utilização do Sistema), a assinatura de 
Termo de Nomeação de Representante, que habilitará a pessoa indicada a realizar negócios em 
nome da pessoa jurídica credenciada. 
 
7.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema ou ao Órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 
 
7.4 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
7.5 O credenciamento do licitante junto ao provedor do Sistema implica na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das operações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
7.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº. 123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 
capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões 
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, 
à sua firma ou denominação, conforme o caso. 
 
7.6.1 Caso o proponente já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua 
firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, 
deverá dirigir-se a qualquer agência do BANCO, provedor do sistema. 
 
8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 Observado o disposto no item 6 deste Edital, a participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á 
por meio da conexão da licitante ao Sistema Eletrônico, pela digitação de sua senha privativa e 
subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do referido 
Sistema, que se dará até às 15:00 h (horário de Brasília) do dia da licitação, cujo tempo normal de 
disputa acontecerá no horário compreendido entre 16:00 h e 16:30 h (horário de Brasília) da data 
estabelecida no item 3.1. 
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8.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
8.3 Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob as 
penas da lei, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital. 
 
8.4 Incumbirá, ainda, ao 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. 
 
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1 A Proposta de Preços (Anexo I) deverá ser elaborada e enviada, pelo licitante vencedor, 
juntamente com a documentação de habilitação, no layout e conteúdo descritivo conforme o 
impresso padronizado, em formato A-4, no modelo fornecido pela Administração ou modelo 
idêntico, a qual deverá ser corretamente preenchida. 
 
9.2 A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto, bem como os 
respectivos custos diretos e indiretos (incluindo o transporte para as entregas), tributos, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do 
objeto desta Licitação. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de 
preços será considerada. 
 
9.3 Serão desclassificadas as Propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
 
9.4 A Proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 
 
9.5 O licitante, cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá 
apresentar Proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ Nº 
26/2003 e a Resolução SER Nº 047/2003, com alteração introduzida pela Resolução SER Nº 
121/2004 sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação. 
 
10 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
10.1 A partir do horário previsto no item 3.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, podendo os licitantes encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema 
Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
 
10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos. 
 
10.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último registrado no Sistema. 
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
 
10.4 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance, vedada a identificação do detentor do lance.  
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10.5 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
10.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 
através de mensagem eletrônica no chat mensagens do endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br divulgando data e hora para a reabertura da sessão.  
 
10.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  
 
10.8 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação. 
 
11 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
11.1 O julgamento obedecerá ao CRITÉRIO DE MENOR PREÇO UNITÁRIO, na forma do item 
5.1. 
 
11.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor 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 do lance de menor valor. 
 
11.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
11.3.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.3 deste Edital, o Pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 
 
11.4 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 
11.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 
05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 
 
11.4.2 Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput 
desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
11.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no caput desta Condição, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
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11.4.4 O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
11.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 
11.6 Da sessão, o Sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br . 
 
11.6.1 Após a homologação do Pregão, será lavrada Ata de Registro de Preços (Anexo III) que 
depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas neste Registro de Preços, que será assinada pelo Ordenador de 
Despesas do PRODERJ e o licitante vencedor do certame. 
 
11.6.2 Na Ata de Registro de Preços constarão as condições gerais para contratação do objeto 
licitado e na Minuta de Contrato (Anexo IX) todos os direitos e obrigações que deverão ser 
observados e devidamente cumpridos por parte dos Órgãos Aderentes ao Registro de Preços. 
 
11.7 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 
contados da data da sua entrega. 
 
11.7.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do PRODERJ este 
poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual período. 
 
12 - DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10 deste Edital, o licitante detentor da 
proposta ou do lance de menor valor deverá encaminhar à Comissão de Licitação, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados do encerramento da etapa de lances da sessão pública, 
a documentação de habilitação prevista no item 12.2 e a Proposta de Preços (Anexo I), com os 
respectivos preços unitário e total, readequados, para o seguinte endereço: Av. Nilo Peçanha nº 
175/23º andar – sala 2302 – Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP 20020-900. 
 
12.2 Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar do 
presente certame: 
 
12.2.1 Habilitação Jurídica
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
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12.2.2 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 licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c) Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante com apresentação das seguintes certidões: 

c 1) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio de certidão de 
conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda, na forma 
do que dispõe a regulamentação federal sobre a matéria.  

c 2) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da 
certidão negativa do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e certidão da Dívida Ativa para fins 
de licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, bem como as 
respectivas certidões de regularidade com a Fazenda do Estado onde o licitante tenha sede ou 
domicílio, se distinto do Estado do Rio de Janeiro, ou ainda, certidão comprobatória de que o 
licitante, pelo respectivo objeto, está isento de Inscrição Estadual. 

c 3) A Prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita mediante a apresentação de 
certidão negativa de Imposto Sobre Serviço (ISS) de qualquer natureza. 

d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (CND) e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

12.2.3 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. O Balanço Patrimonial deverá apresentar Índice de Liquidez Geral (ILG) e 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 e Índice de Endividamento (IE) 
menor ou igual do que 1,00. 
 
a.1)  ILG = Ativo Circulante + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO > ou = 1 

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

PASSIVO CIRCULANTE 
 
a.3) Os índices contábeis serão calculados pelo licitante e confirmados pelo responsável da 
contabilidade mediante assinatura e a indicação de seu nome e do número de registro no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
 
b) Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Os licitantes sediados em outros municípios, que não a capital, ou outros Estados 
da Federação deverão apresentar, juntamente com as Certidões Negativas exigidas, declaração 
oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 
controlam a distribuição de Falências e Recuperação Judicial. As Certidões deverão ter sido 
expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do item 3.1 para a realização da Licitação. 
 
c) Comprovação de ser dotado de capital social ou de patrimônio líquido mínimo igual ou superior 
a R$ 6.000.000,00. 
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12.2.4 Qualificação Técnica
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 
atestado de capacidade técnica devidamente registrado na entidade profissional competente, 
conforme legislação em vigor, 
 
b) Possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, profissionais da equipe técnica que 
reúnam a seguinte experiência e capacitação: diploma/certificado de treinamento oficial na 
plataforma Microsoft Windows (MCP e MCSE) e diploma/certificado de treinamento oficial na 
plataforma Red Hat Linux 9. A comprovação será feita por meio de apresentação de cópia da 
CTPS ou da folha do livro de registro, em caso de empregado, ou estatuto/contrato social, em 
caso de sócio. 
 
c) Possuir site na internet e central telefônica 0800 para abertura de chamado técnico, 
comprovando com as respectivas cópias do site da empresa na internet e do contrato celebrado 
com a operadora (companhia telefônica). 
 
d) Apresentar declaração se responsabilizando pela garantia do produto ofertado de acordo com 
as normas exigidas (incluindo troca de equipamento defeituoso e assistência técnica). 
 
e) Apresentar declaração comprovando que os componentes dos equipamentos são novos, sem 
uso, reforma ou recondicionamento. 
 
f) Apresentar declaração de que o licitante possui sede ou filial no Estado do Rio de Janeiro, com 
Laboratório Próprio de Assistência Técnica, em condições de atender aos chamados técnicos. O 
Laboratório será inspecionado, durante a fase de homologação do equipamento descrita na alínea 
abaixo. 
 
g) O licitante classificado com o menor preço entregará para testes visando à homologação e 
conseqüente aceitação, 01 (uma) unidade do notebook, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a 
aceitação da documentação de habilitação. 
 
h) O equipamento ofertado pelo licitante deverá ser compatível com o Linux Debian Etch 4.0 R.0 
Kernel 2.6.18, comprovado através de parecer técnico emitido pelo mesmo. 
 
i) A empresa que não for fabricante dos equipamentos deverá apresentar declaração do 
respectivo fabricante, onde conste que é solidário em relação à garantia ofertada, 
responsabilizando-se por essa garantia, de acordo com as normas exigidas (inclui troca de 
equipamentos defeituosos e assistência técnica). Ambas as empresas / instituições deverão ter 
ISO 9001.    
 
j) Comprovação de Vistoria, para atender a demanda do subitem 2.2 - O Atestado de Vistoria 
(Anexo IV) será entregue a empresa licitante, por intermédio de seu representante legal, após 
tomar conhecimento de todas as informações e das condições dos locais da relação do Anexo V, 
para o cumprimento das obrigações do objeto. A vistoria deverá ocorrer até 01 (um) dia antes da 
data da licitação, em dia e hora previamente marcados pelo telefone nº (21) 2299-3657 com a Sra. 
Ana Christina, representante da SEEDUC, nos horários de 10:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 
horas. A formalização dessa vistoria será registrada em 02 (duas) vias de igual teor, ambas 
assinadas por representantes da licitante e da SEEDUC, ficando uma via para ser anexada ao 
processo administrativo e a outra com o representante da licitante. 
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12.3 Declaração do licitante (Anexo VI) de que não possui em seu quadro funcional nenhum 
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal. 
 
12.3.1 Os licitantes poderão optar por apresentar a Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas 
emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior. 
 
12.4 Declaração do licitante (Anexo VII), na forma do disposto no Decreto Estadual nº 33.925 de 
18.09.2003, de que preenche em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários 
de Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte 
proporção: 
 

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

 
12.4.1 A empresa com menos de 100 (cem) empregados está isenta do cumprimento do Decreto 
supramencionado, porém deverá, também, apresentar declaração relativa a quantidade existente 
em seu quadro funcional. 
 
12.4.2 Poderá o ordenador de despesas, a seu critério, encaminhar a declaração apresentada 
pelo licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização e 
cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência. 
 
12.6 O Certificado de Inscrição no Registro Central de Fornecedores - RCF do Estado do Rio de 
Janeiro, mantido pela Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, poderá ser apresentado em 
substituição aos documentos previstos no artigo 27, incisos I, III e IV da Lei nº 8.666/93. 
 
12.6.1 A empresa que, no ato licitatório, concorrer com o Certificado de Inscrição no Registro 
Central de Fornecedores - RCF, com quaisquer documentos constantes do verso com prazos 
expirados, deverá entrega-los à Comissão no mesmo ato, em original ou cópia autenticada, com 
as novas datas de validade. 
 
12.7 Todos os documentos entregues à Comissão de Licitação devem estar em completa 
concordância com as Portarias SUPRIM nº 118, de 08/07/2005 e nº 120, de 18/05/2006. 
 
12.8 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em 
cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
12.9 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
12.10 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hipótese de 
inexistência de recursos. 
 
12.11 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
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13 – DOS RECURSOS 
 
13.1 O interesse do licitante em interpor recurso deverá ser manifestado, através do Sistema 
Eletrônico, após a declaração do vencedor do Pregão, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados a apresentarem contra-razões em igual prazo que correrá a partir do término do prazo 
do recorrente. 
 
13.2 As razões e contra-razões de recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o e-mail 
cdl@proderj.rj.gov.br  ou para o fax (21) 2299-4428, com posterior envio do original no prazo de 
03 (três) dias úteis, contado a partir da data de encaminhamento do fax ou do e-mail. 
 
13.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.5 Os recursos serão dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, dando entrada pelo 
Protocolo do PRODERJ. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o 
Pregoeiro encaminhará o recurso ao Ordenador de Despesa do PRODERJ, que a ratificará ou 
não, de forma fundamentada. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA CONTRATAÇÃO E DA GARANTIA 
 
14.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Presidente do PRODERJ. Havendo 
interposição de recurso, após o julgamento, o Presidente do PRODERJ adjudicará e homologará 
o procedimento. 
 
14.2 Uma vez homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços (Anexo III), com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas.  
 
14.3 Estabelecido o Registro de Preços, através da publicação da Ata do RP, caberá ao Órgão 
Aderente, oportunamente, celebrar Contrato ou outro instrumento similar com o vencedor, 
conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.4 Deixando o adjudicatário de assinar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado, poderá o 
Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, examinar as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
14.5 O licitante vencedor deverá encaminhar planilha detalhada dos custos envolvidos quanto à 
logística de distribuição descrita no subitem 2.1.1, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir da adjudicação do objeto. 
 
14.6 Exigir-se-á do licitante vencedor, no momento da assinatura do Contrato, uma garantia, a ser 
prestada em qualquer das modalidades de que trata o § 1º do art. 56, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução 
satisfatória. 
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14.7 A garantia prestada não poderá se vincular à outras contratações, salvo após sua liberação. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
15.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no subitem 19.3. 
 
15.2 Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 
 
15.3 Receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO nas formas definidas. 
 
15.4 Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 
15.5 Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-
lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
15.6 Responder pelas conseqüências de suas ações ou omissões. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
16.1 Assinar a Ata de Registro de Preço, no prazo e condições previstos no subitem 14.2. 
 
16.2 Garantir, sem ônus, a manutenção corretiva dos notebooks, com a substituição de peças 
com defeito de fabricação, pelo período de 12 (doze) meses, no mínimo, contados a partir do 
recebimento definitivo dos equipamentos, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional 
oferecida pelo fabricante. 
 
16.3 Prover o atendimento técnico, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a partir do 
recebimento do chamado, sendo este o tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento. 
 
16.3.1 Não sendo concluído o reparo do equipamento no prazo estabelecido acima, e a critério do 
Contratante, a utilização do equipamento se tornará inviável. Neste caso, o mesmo deverá ser 
substituído no prazo de 72 (setenta e duas) horas, por outro com características e capacidades 
iguais ou superiores. 
 
16.4 Prover o atendimento em horário comercial, na modalidade balcão, sendo prestado no 
Laboratório da Contratada, que será inspecionado na fase de homologação, conforme letra f) do 
subitem 12.2.4. 
 
16.5 Manter, durante vigência do CONTRATO, em observância às obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 
 
16.6 Efetuar a entrega do objeto nas condições estabelecidas no Termo de Referência, a contar 
da data do recebimento da Nota de Empenho ou da autorização de fornecimento pelos Órgãos 
Aderentes. 
 
16.7 Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto do CONTRATO e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pelo 
órgão CONTRATANTE. 
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16.8 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações demandas, decorrentes de 
danos, por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, 
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham ser 
exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do CONTRATO. 
 
16.9 Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
16.10 - Sujeitar-se à fiscalização do órgão CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do 
cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem 
como atendendo às reclamações consideradas procedentes. 
 
16.11 - Responder por perdas e danos que vier a sofrer o órgão CONTRATANTE ou terceiros, em 
razão de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos 
da legislação aplicável. 
 
17 - DA REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DO REGISTRO 
 
17.1 Durante a sua vigência, o Registro de Preços poderá ser revogado ou suspenso pelo Órgão 
Gerenciador temporariamente, por período não superior a 30 (trinta) dias consecutivos, uma única 
vez ou 45 (quarenta e cinco) dias interpolados, através de Edital, quando for por ela julgado que o 
beneficiário do registro esteja definitivamente ou temporariamente impossibilitado de cumprir as 
exigências do Registro de Preços ou pela não observância das normas legais, ou ainda, por 
interesse público, devidamente justificado, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a 
data da decisão, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.2 O Contratado poderá requerer a suspensão ou o cancelamento do Registro de Preços, 
mediante requerimento por escrito, sujeito à aprovação do Órgão Gerenciador, quando ficar 
comprovada a impossibilidade temporária ou definitiva, de cumprir as exigências do Registro de 
Preços. 
 
18 – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 
 
18.1 Executado o Contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei Federal 
nº 8.666/93, e na cláusula 7º da Minuta de Contrato (Anexo IX), dispensado o recebimento 
provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei. 
 
18.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Edital não exclui a responsabilidade civil a 
ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução. 
 
18.3 O prazo de entrega do objeto será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
nota de empenho ou da efetiva formalização contratual pelos Órgãos Aderentes. 
 
19 – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 
 
19.1 Os pagamentos serão efetuados, preferencialmente, através do crédito em conta corrente do 
Banco ITAÚ, cujo número e a agência deverão ser informados pelo adjudicatário, após a 
homologação do resultado do certame. 
 
19.2 No caso do Contratado estar estabelecido em localidade que não possua agência do ITAÚ, o 
pagamento poderá ser efetuado no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, cujo número e a 
agência deverão ser informados pelo adjudicatário, após a homologação do resultado do certame. 
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19.3 O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 
adimplemento do objeto. 
 
19.4 Considera-se adimplemento o cumprimento da entrega do objeto, sendo a documentação 
fiscal devidamente atestada por dois servidores que não o Ordenador de Despesas, designados 
para a fiscalização do Contrato. 
 
19.5 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da Contratada, o 
prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da 
respectiva reapresentação. 
 
19.6 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou 
fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – INPC e juros moratórios de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido 
neste Edital serão feitos mediante desconto de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês pro 
rata die. 
 
19.7 O contratado, sediado no Estado do Rio de Janeiro, deverá emitir a Nota Fiscal na forma do 
§ 1º, alíneas a, b, c, e d, do art. 2º da Resolução SER Nº 047/2003, mencionada no subitem 9.5 
deste Edital. 
 
20 – DAS PENALIDADES 
 
20.1 Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades 
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
observadas as disposições da cláusula décima terceira da Minuta do Contrato. 
 
20.2 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o contratado à 
multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor de 
Nota de Empenho, ou do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação das sanções 
previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada. 
 
21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 É facultada ao Pregoeiro ou à Presidente do PRODERJ, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 
 
21.2 A critério do Pregoeiro poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 
resultem prejuízos para o entendimento das propostas. 
 
21.3 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei Estadual nº 287/79 c/c o art. 
49 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o direito de prévia defesa sobre os motivos 
apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação. 
 
21.4 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 
apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos. 
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21.5 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. 
 
21.7 Acompanham este Edital os seguintes anexos: 
 
 Anexo I – Proposta de Preços; 
 Anexo II – Termo de Referência; 
 Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
 Anexo IV – Atestado de Vistoria; 
 Anexo V – Locais de Vistoria; 
 Anexo VI – Declaração de Inexistência de Irregularidades Quanto ao Trabalho do Menor; 
 Anexo VII - Declaração em Atendimento ao Decreto Estadual nº 33.925/2003; 
 Anexo VIII – Locais de Entrega; e 
 Anexo IX – Minuta de Contrato. 

 
21.8 Os anexos I, VI ao VII poderão ser reproduzidos em meio eletrônico, para o seu 
preenchimento, observando o layout e o conteúdo dos anexos. 
 
21.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
21.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da Comissão. 
 
21.11 O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir quaisquer 
controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes. 
 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2008. 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE GITAHY 
Vice-Presidente 

Ordenador de Despesas / Matrícula 293.647-4 
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ANEXO VI 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO 
MENOR 

Pregão Eletrônico - RP nº 018/2008 

_______________________________________________________________________ 
(Nome da Empresa) 

 
sediada na ______________________________________________________________ 

(Endereço Completo) 
 

inscrita no CNPJ/MF sob o número ________________________, declara, sob as penas da lei, 

que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, do art. 7º, inciso XXXIII, a saber: 

                                                                         “(...) proibição de trabalho noturno ou insalubre a 

menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz a partir de quatorze anos”. 

 
______________________________, em ______ de ____________ de 2008. 

 

(Assinatura do Declarante) 

 
(Nome Completo do Declarante) 

 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO VII 
 

 
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 33.925/2003 

Pregão Eletrônico – RP nº 018/2008 

_______________________________________________________________________ 
(Nome da Empresa) 

 
sediada na ______________________________________________________________ 

(Endereço Completo) 
 

inscrita no CNPJ/MF sob o número ________________________, declara, sob as penas da lei, 

que atende às exigências impostas pelo Decreto Estadual nº 33.925 de 18/09/2003 que preenche 

em seus quadros,  o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social 

reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, conforme os dados a seguir: nº 

total de empregados ________; nº total de empregados reabilitados e/ou deficientes 

___________. 

 
 

______________________________, em ______ de ____________ de 2008. 

 

(Assinatura do Declarante) 

 
(Nome Completo do Declarante) 

 
(Carimbo da Empresa) 
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	1.2 As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diário Oficial do Estado e divulgadas na página eletrônica www.proderj.rj.gov.br , sendo comunicadas aos adquirentes do Edital por correio ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 
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