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Errata N.º 01 ao Edital de Licitação nº 84/2022

Processo nº SEI-270128/000064/2022

ERRATA Nº 001
AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 84/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL torna público aos interessados a presente ERRATA
ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 84/2022, Proc. N.º SEI-270128/000064/2022, que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EQUIPAMENTOS DE TV LED SMART 4K - 65"
POLEGADAS, conforme especificação do Termo de Referência, em conformidade com a Lei Federal nº
10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 44.857, de 27 de junho de 2014, com
aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais aplicáveis
e do disposto no presente edital, normas estas que os licitantes declaram conhecer e às quais aderem
incondicional e irrestritamente, da seguinte forma:
 
1. FICA ALTERADO O ITEM 4 DO EDITAL
 
Onde se lê:
4. DA ABERTURA
 
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro
designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital,
conforme indicado abaixo:
 
 

Posição Dia Mês Ano Horário

Início acolhimento das propostas 17 11 2022 09h

Limite acolhimento das propostas 29 11 2022 08h14min

Data de abertura das propostas 29 11 2022 08h15min

Data da realização do Pregão 29 11 2022 08h30min
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Tipo Menor Preço Por Item

Prazo para impugnação até 02 (dois) dias úteis

Data da publicação xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Portal www.compras.rj.gov.br

 
[…]
Leia-se:
4. DA ABERTURA
 
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro
designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital,
conforme indicado abaixo:
 

Posição Dia Mês Ano Horário

Início acolhimento das propostas 26 12 2022 09h

Limite acolhimento das propostas 06 01 2023 08h59min

Data de abertura das propostas 06 01 2023 09h

Data da realização do Pregão 06 01 2023 09h30min

Processo nº SEI-270128/000064/2022

Tipo Menor Preço Por Item

Prazo para impugnação até 02 (dois) dias úteis

Data da publicação xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Portal www.compras.rj.gov.br

Número da licitação no portal  

[...]
 
2. FICA ALTERADO O ITEM 15.5 DO EDITAL
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Onde se lê:

15.5 QualificaçãoTécnica

15.1.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser apresentado(s) 0(s)
seguinte(s) documento(s): Será exigido a apresentaçao de 01(um) atestado de capacidade
Técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades
com o objeto em lide. Os atestados devem indicar nome, função, endereço e o telefone de contato
do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio para eventual contato pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

15.5.1.1 Para fins de comprovação da qualidade e capacidade técnica, o licitante esteja
prestando ou tenha prestado serviços compatíveis com o objeto desta licitação, correspondente a,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) ao quantitativo de maior relevância.

Leia-se:

15.5 QualificaçãoTécnica

15.1.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser apresentado(s) 0(s)
seguinte(s) documento(s): Será exigido a apresentaçao de atestado de capacidade Técnico-
operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre aptidão
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, especificações, prazos
e qualidades com o objeto em lide. Os atestados devem indicar nome, função, endereço e o
telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio para eventual contato pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR.

 

3. FICA ALTERADO O ITEM 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA
 
Onde se lê:
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo indicado no item 05, e local indicados no item 10,
pela Administração, em estrita observância das especificações do item 03 deste T.R., acompanhado da
respectiva Nota Fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, quantidade, modelo,
tipo, procedência e prazo de garantia, para cada item a ser adquirido;
Será exigido a apresentação de 01(um) atestado de capacidade Técnico-operacional, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que demonstre aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características e quantidades com o objeto em lide.
Conforme orientação do enunciado nº 39/2018 da PGE (Procuradoria Geral do Estado), para fins de
comprovação da qualidade e capacidade técnica, o licitante esteja prestando ou tenha prestado serviços
compatíveis com o objeto desta licitação, correspondente a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) ao
quantitativo de maior relevância.
Justificativa: Fora solicitado a apresentação de atestado de capacidade Técnico-Operacional a fim de garantir
que a empresa vencedora tenha aptidão técnica para entregar o produto.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com
avarias ou defeitos, desde que a contratada se manifeste nesse sentido em até 05 (cinco) dias úteis após ser
notificada pela administração;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
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Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato;
Atender a administração no que tange a garantia do produto conforme especificado no item 12 deste termo de
referência.
Indicar um PREPOSTO, para que o mesmo seja um meio de contato mais ágil entre a administração e a
contratada, a fim de esclarecer eventuais dúvidas e esclarecimentos.

 
Leia-se:
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo indicado no item 05, e local indicados no item 10,
pela Administração, em estrita observância das especificações do item 03 deste T.R., acompanhado da
respectiva Nota Fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, quantidade, modelo,
tipo, procedência e prazo de garantia, para cada item a ser adquirido;
Será exigido a apresentação de atestado de capacidade Técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que demonstre aptidão para desempenho de atividade, pertinente e compatível em
características, especificações, prazos e qualidades com o objeto em lide.
Conforme orientação do enunciado nº 39/2018 da PGE (Procuradoria Geral do Estado), para fins de
comprovação da qualidade e capacidade técnica, o licitante esteja prestando ou tenha prestado serviços
compatíveis com o objeto desta licitação, de forma satisfatória, mediante a apresentação de atestado de
capacidade técnica;
Justificativa: Fora solicitado a apresentação de atestado de capacidade Técnico-Operacional a fim de garantir
que a empresa vencedora tenha aptidão técnica para entregar o produto, evitando assim que o poder público
contrate pessoas jurídicas desqualificadas. Assim sendo, por se tratar de um item de natureza comum, há
exigência mínima compatível ao objeto, não podendo ser dispensada, sem comprometer a qualidade na
execução do objeto licitado, e principalmente, não implicando na restrição do caráter competitivo do certame.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com
avarias ou defeitos, desde que a contratada se manifeste nesse sentido em até 05 (cinco) dias úteis após ser
notificada pela administração;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
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taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato;
Atender a administração no que tange a garantia do produto conforme especificado no item 12 deste termo de
referência.
Indicar um PREPOSTO, para que o mesmo seja um meio de contato mais ágil entre a administração e a
contratada, a fim de esclarecer eventuais dúvidas e esclarecimentos.
 
 
4. AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO EDITAL PERMANECEM INALTERADAS.

 

 

RAFAEL PAIVA VIEIRA - CEL BM
Respondendo pela Diretoria Geral de Administração e Finanças da SEDEC

Id. Funcional 2653154-2

Documento assinado eletronicamente por Rafael Paiva Vieira, Superintendente, em
20/12/2022, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
44475568 e o código CRC 8845893E.

 

Referência: Proces s o nº SEI-270128/000064/2022 SEI nº 44475568
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