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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro
Presidência

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/2021
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES (DESKTOPS E ALL-IN-ONE) E
COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS), COM GARANTIA DE
FUNCIONAMENTO ON-SITE
O CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - PRODERJ inscrito no CNPJ sob o nº 30.121.578/0001-67, com sede situada na Rua da
Conceição nº 69 – 25º andar – Centro, Rio de Janeiro, comunica que realizará Audiência Pública, franqueada
aos interessados, com o objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições à minuta de Edital de
pregão eletrônico para registro de preços nº 001/2019, para contratação de empresas especializadas no
fornecimento de microcomputadores (desktops e all-in-one) e computadores portáteis (notebooks), com
garantia de funcionamento on-site pelo período de 60 (sessenta) meses.

O período para envio de contribuições será do dia 8 de setembro de 2021 até as 18:00 horas do dia 27 de
setembro de 2021 (horário de Brasília).

A sessão pública será realizada por videoconferência na seguinte data e horário:
Data: 28/09/2021.
Horário: das 14:00h às 18:00h (horário de Brasília).

Endereço: A sessão pública será virtual, realizada por meio de videoconferência.
O endereço eletrônico da videoconferência será divulgado até as 18:00h do dia 20 de setembro de 2021 no
site https://www.proderj.rj.gov.br/.
As informações específicas sobre a matéria, Termo de Referência, bem como as orientações acerca dos
procedimentos relacionados à realização e participação da Audiência, estarão disponíveis, na íntegra, no
sítio https://www.proderj.rj.gov.br/.
Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo endereço de email audienciapublica@proderj.rj.gov.br.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2021.
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__________________________________
JOSÉ MAURO DE FARIAS JUNIOR
Presidente do PRODERJ

Rio de Janeiro, 02 setembro de 2021
Documento assinado eletronicamente por José Mauro de Farias Junior, Presidente, em 02/09/2021,
às 16:18, 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 21735724
e o código CRC 13725FF1.
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