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PROCESSO: 02.00434/2017

ORGÃO:  SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG

OBJETO: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE

COMPUTADORES  

FASE: Pública – Análise de propostas.

RELATÓRIO Nº 646/2018

O processo acima identificado, aportou nesta Assessoria Especializada em

cinco volumes, instruído e numerado até a folha nº 1.589, para análise prévia,

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

encaminhadas pelas empresas  TOPMIX LTDA, GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS

DE CONSUMO e ALESSANDRA MILLANI, que passamos a apreciar.

Preliminarmente,  destacamos  o  teor  do  tópico  8.3.3  do  Edital:  “Se  a

documentação  exigida  não  estiver  completa  e  correta,  ou  contrariar  qualquer

dispositivo deste Edital  e  seus anexos,  ou descumprir  o prazo estabelecido no

subitem 8.3.2, a  Pregoeira  considerará  a  proponente DESCLASSIFICADA”, de

outro giro, é de responsabilidade das licitantes fornecer os dados necessários à

verificação  de  compatibilidade  dos  produtos  que  oferta,  neste  sentido,

apontaremos, quando for o caso, apenas os características insertes no instrumento

convocatório  que  não  foram  atendidas,  do  contrário  afirmaremos  apenas  o

atendimento da(s) oferta(as) às exigências do instrumento supradito. Isto posto,

analisemos.    
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A TOP MIX oferece para o lote 1 o computador HP ProDesck 400 G4 Small

Form Factor  (fls.1056-1058), e monitor de vídeo  HP V22b (fls.1059-1060). Em

que pese este modelo atender o tópico  “11- Monitor  de vídeo”,  o  computador

ofertado não atende o tópico “2-Memória” e “4-Placa-mãe”, conforme apontamos a

seguir. 

 Não  pôde  ser  verificada,  a  partir  das  informações  fornecidas,  o

atendimento  aos  dispositivos  2.2  (padrão e  clock de  memória  RAM)  e  2.5

(vacância de pelos menos um slot de memória RAM), ademais, o computador em

comento não atende o constante no sub tópico 4.7, “Controladora de drive com 02

(dois) conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s)”.

Já  a  oferta  da  TOP  MIX  para  o  lote  2,  o  modelo  de  computador  HP

EliteDesk  800  G3 (fls.1125-1127),  e  monitor  HP  E243I,  não  atende  as

especificações  contidas  no  instrumento  convocatório  quanto  ao  quesito  1-

PROCESSADOR  (“1.2-Processador  de  última  geração  disponível  na  linha  de

equipamentos oferecida”), tendo em vista que foi ofertado um processador de 7ª

Geração (I7-7700), quando nesse lote a exigência é de que seja de última geração

disponível na linha de equipamentos, no caso, de 8ª Geração. Também não atende

ao quesito 4-PLACA MÃE, em relação ao mínimo de conexões USB (“4.2-Possuir

mínimo  de  8  (oito)  portas  USB”).  Referente  ao  monitor,  não  identificamos

prospecto acostado aos autos. 

A GLOBAL, a seu turno, oferece para o lote 3 o  Computador Corporativo Dell –

Optiflex 5060 SFF (fl.1233-1543), contudo, há divergência na informação concedida em

relação  ao  processador  ao  afirmar  que  este  modelo  de  computador  é  equipado  com

processador de 7ª geração Intel Core I5-8600. Note, o número “8” depois do traço indica a

geração do processador, ou seja, 8ª geração, divergindo da indicação inicial (7ª geração),
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ademais, de acordo com as convicções desta Assessoria de T.I., o processador do modelo

de computador em comento é o Intel Core i5-8500. Sendo assim, a oferta desta licitante

não atende ao edital quanto processador, especificamente à frequência mínima, de acordo

com sub item 5.1, “De geração mais recente à data de publicação do documento

(AMD, Intel ou similar), no mínimo 4 (quatro) núcleos com frequência mínima de

3.4 GHz”.

 Prosseguindo a análise percebemos também o não atendimento do quesito “6-

MEMÓRIA RAM”, notadamente do sub item 6.2, que requer no mínimo 4 (quatro) slots de

memória, que possibilite expansão para 32 GB. Já o monitor oferecido, o Dell P2219h está

em conformidade com o exigido no tópico 9-MONITOR DE VÍDEO.

Por  fim,  a  ALESSANDRA  MILLANI,  para  o  lote  4,  apresenta  o  monitor  LG

23MB35PH fls. (fls. 1545-1551) que atende as características consignadas nesse lote.

Em suma, a proposta da TOPMIX para o lote 1 não atende aos quesitos memória,

placa mãe e controladora de drive sata. Para o lote 2, a proposta não atende ao quesito

processador e  placa  mãe.  A  oferta  da  GLOBAL  para  o  lote  3  não  atende  ao  quesito

processador. Diferentemente do ocorrido com as propostas das outras duas empresas, a

oferta da ALESSANDRA MILLANI para o lote 4, atende os quesitos constantes.  

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

ciência e adoção das medidas que o caso requer.  

Porto Velho, 08 de novembro de 2018.

____________________________________
Raniéri Salomão Pereira 
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Lote 1

16.6-Apresentar   marca   e   modelo   do  computador,   monitor   e

processador   na  proposta  sob  pena  de  desclassificação;  Apresentar  catálogo

técnico completo e

original  do  fabricante  sob  pena  de desclassificação.

16.7-Toda e qualquer característica ou informação  que  possa  influenciar

na valoração  destes  “Requisitos  Mínimos Obrigatórios” deverão estar descritos,

na exata ordem em que estão dispostos nos  itens  deste  anexo,  e,  ainda,

conforme o caso, comprovada, sob pena de ser considerada como inexistente ou

não oferecida;

16.8-O mesmo se aplica aos documentos e  certificados,  que  deverão  ser

 entregues  pelo  licitante  as  vias originais,   ou  no  lugar  dessas,   cópia

autenticada dos mesmos; 

16.9-Devem  ser  atendidos  todos  os itens  deste  anexo,  sob  pena  de

desclassificação:  os  requisitos mínimos obrigatórios, a sequência dos itens e o

formato desta especificação
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lote - 2

18-CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

18.4-Catálogo  técnico  ou  documento oficial do produto, do Fabricante,

que

apresente as características técnicas em  conformidade  com  as  descritas

no Projeto Básico e seus Anexos em todos os seus itens, sem exceção, sendo que

cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim

de facilitar a identificação”

18.8-Devem acompanhar o equipamento na entrega manuais técnicos do

usuário e de referência, originais, em português do Brasil ou inglês, contendo 

todas as informações sobre os produtos e  suas  funcionalidades  com  as

instruções  para  instalação, configuração,  operação  das

funcionalidades  e  administração  do equipamento,  confeccionados  pelo

fabricante,  podendo  ser  em  meio  físico  ou  digital  (não  serão  aceitos

manuais

em  outro  idioma  traduzidos  pelo licitante,  impressão  de  páginas  de

ajuda  ou  site,  cópias  ou  qualquer outro tipo de documento que não seja

o adotado e reconhecido pelo fabricante para a comercialização do equipamento

no Brasil).

Lote 3 
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15.5-Apresentar   prospecto  (documentação   técnica)   com  as  características

técnicas detalhadas do objeto, especificando: Marca, Modelo, Código  do  produto  (Part

Number)  e outros  elementos  que  de  forma inequívoca identifiquem e constatem as

configurações  cotadas,  possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através  de

“folders”  e  demais literaturas  técnicas  editadas  pelos fabricantes.

https://www.dell.com/pt-br/work/shop/basic-dm-deals/optiplex-5060-small-
desktop/spd/optiplex-5060-desktop 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
                    Av. Carlos Gomes, Nº2776

                                                                              Bairro: São Cristóvão
                                                                   CEP – 76.804-022 - Porto Velho/Rondônia

 

https://www.dell.com/pt-br/work/shop/basic-dm-deals/optiplex-5060-small-desktop/spd/optiplex-5060-desktop
https://www.dell.com/pt-br/work/shop/basic-dm-deals/optiplex-5060-small-desktop/spd/optiplex-5060-desktop


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

https://ark.intel.com/pt-br/products/129939/Intel-Core-i5-8500-Processor-9M-Cache-up-
to-4-10-GHz- 
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