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RUBRICA : 
 

   

 
 

Assunto: Registro de Preços –  RP, por 12 meses, de Notebooks  e 
Netbooks.  

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 004/2011 

 
 
 

PARECER DA PREGOEIRA 
 

 
Trata-se de Impugnação ao Edital em referência, apresentada tempestivamente pela 
empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (“HP”).  
 
Primeiramente gostaríamos de esclarecer que os documentos do certame são 
padronizados pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE: Edital, 
Minuta de Contrato e Documentos de Habilitação. Ademais, o Edital é claro e detalha 
os itens necessários à Administração Pública, conforme o art. 3º, da Lei 8.666/93, “... 
da vinculação ao instrumento convocatório ....”.  
 
Quanto às questões levantadas devemos apresentar as seguintes informações: 
 
 
1 – EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS APRESENTADOS NO 
DECRETO ESTADUAL 33925/2003.  A previsão do subitem 12.3 somente será 
exigida do licitante vencedor, conforme exposto no Edital, não interferindo, portanto, 
na competição do certame. Além disso, o subitem 12.3 encontra-se em consonância 
com a minuta-padrão da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e com o 
Decreto Estadual nº 33.925/2003, que, frise-se, são de observância obrigatória para 
os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 
 
2 – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A 
EMPRESA DE TELEFONIA. O subitem 12.2.4, alínea “b” deve ser interpretado em 
conjunto com os subitens 12.1 e 12.3, todos do Edital, uma vez que o atendimento 
desta exigência caberá somente ao licitante detentor da proposta ou do lance de 
menor valor, não existindo qualquer ilegalidade. 
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3 – SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A cláusula décima segunda, subitem 12.1, 
alínea “c” do Contrato abrange toda a Administração Pública Estadual, estando em 
consonância com o enunciado nº 21 e com a minuta-padrão da Procuradoria Geral do 
Estado do Rio de Janeiro, que, frise-se, são de observância obrigatória para os 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.  
 
4 – PENALIDADE ILIMITADA. A cláusula décima segunda, subitem 12.6 do Contrato 
deve ser interpretada em conjunto com o subitem 19.2 do Edital, ou seja, a multa 
respeitará os limites da lei civil, sem prejuízos das demais penalidades.  
 
Diante das argumentações apresentadas concluímos pelo INDEFERIMENTO da 
impugnação ora interposta. 
 
 
Em, 06 de junho de 2011 
 

 
 
Eliana Rodrigues d´Almeida 
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