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PROCESSO: 02.00026/2018

ORGÃO: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

OBJETO: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE

COMPUTADORES  

FASE: Pública - Análise de Proposta(s).

RELATÓRIO Nº 639/2018

O processo acima identificado, aportou nesta Assessoria Especializada em

três volumes, instruído e numerado até a folha nº 890 para análise, conforme

atribuições do Assessor de T.I, conferidas por meio da Lei Complementar nº 654,

de 06 de março de 2017, em seu artigo 7º, acerca das propostas encaminhas das

pelas empresas Águia Branca Comércio e Serviços de Informática Ltda. para

o lote 1,  notebook (fls. 792-823) e TC Comércio Eireli para os lotes 2 e 3,

datashow e  suporte  tripé  para  datashow (fls.  849-857),  que  passamos a

analisar.

Preliminarmente, ressaltamos o teor da exigência constante no sub tópico

19.2 (19-OUTROS REQUISITOS) do lote 1, vejamos: “19.2-Apresentar prospecto

com as características técnicas de todos os componentes do equipamento...”,  ou

seja, é ônus da proponente fornecer as informações necessárias à verificação de

compatibilidade de características dos produtos que oferta com aquelas contidas

no instrumento convocatório.   

Ato  contínuo,  conhecemos  a  proposta  enviada  pela  Águia  Branca,

oportunidade  em  que  não  foi  possível  apreciar  as  configurações  de  todos  os
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componentes contidos no equipamento ofertado (notebook ThinkPad. E480, para o

lote 1), a partir do prospecto apresentado, fl. 792.

Diante disto, restou verificado que o prospecto supra é omisso quanto à

exigências essenciais como tipos de licença do sistema operacional, quantidade de

memória RAM existente, garantia de funcionamento do produto, dentre outras. Já

o  processador  do  notebook pôde  ser  analisado,  contudo,  este  não  atende  a

exigência editalícia mínima de frequência de 2.3 Ghz.  

Ademais, outros documentos juntados pela licitante em comento, estão em

linga estrangeira,  e por  esta razão não procedemos sua análise,  com base no

tópico 6.2 (6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA) do lote 1.

Quanto  a  proposta  encaminhada  pela  Empresa  TC  Comércio  para

atendimento  do  lote  2,  podemos  atestar  que  não  preenche  alguns  requisitos

mínimos postos no quadro descritivo deste lote como: 1.2-Formato de tela: 4:3;

2.1-Lâmpada: mínimo de 190 Watt; 2.2-Modo de Lâmpada: mínimo de 4500H

(modo normal). Assim como, a oferta para o lote 3 que não atende os seguintes

subtópicos:  1.1-Plataforma superior: Aço Carbono 400x360mm; 1.2-Regulagem

de  altura  sendo  as  seguinte>mínima  de  1,20  mt  e  máx:  de  2,10  mt.;  1.3-

Capacidade: 10 Kg (na base superior).

Dito disto, devolvo os autos à Pregoeira Lidiane Sales Gama Morais para

ciência e adoção das medidas que o caso requer.  

Porto Velho, 01 de novembro, de 2018.

____________________________________
Raniéri Salomão Pereira 

Assessor Técnico de Tecnologia da Informação
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