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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 674/2018

O processo acima identificado, aportou nesta Assessoria Especializada em

três volumes, instruído e numerado até a folha nº 957 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 da proposta da empresa RADAR

TECNOLOGIA, para os lotes 1 e 2, verificada a seguir. 

Primeiramente, ressaltamos o entendimento extraído da combinação dos

seguintes dispositivos: “5.1.3.  Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá

preencher a “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados

necessários ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado”, e

“8.2. Serão desclassificadas,  ainda, as propostas que: I.  Forem elaboradas em

desacordo com os termos deste Edital  e  de seus anexos; que forem omissas,

vagas”, significa dizer que é ônus inteiramente da licitante fornecer tudo quanto

necessário  para  a  aferição  de  compatibilidade  entre  a  oferta  e  a  solicitação

editalícia.  

Procedida a análise constatou-se que a empresa supra encaminhou para

atendimento do lote 1, o notebook marca/modelo HP Probook 640 G2 e para o lote
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2, o projetor marca/modelo  Epson PowerLite S41+,  onde esta oferta atende o

solicitado e aquela não. 

Seguidamente, para maior transparência, evidencia-se os pontos em que a

oferta da licitante para o lote 1 foi incompatível com as exigências consignadas

em edital (PE 085/2018, ANEXO I), vejamos.

Os  subitens  "4.9-Possuir,  no  mínimo,  1  (uma)  Entrada  HDMI”,  o  “5.1-

Memória RAM, tipo DDR3-SDRAM ou superior,  com 8 (oito)  Gigabytes”,  o “8.1

resolução mínima de 1920 x 1080 pontos” e “8.2-Controladora de vídeo gráfica

com, no mínimo, 2GB (dois) Gigabytes de memória GDDR5 dedicada, não podendo

essa ser compartilhada com a memória do sistema”. É imperioso destacar que pela

proposta da licitante, fls. 898-901, o subtópico 5.1 (memória RAM) seria atendido,

contudo, diverge da informação (de  4gb) constante no site do fabricante para o

notebook ofertado, por esta razão, foi considerada insuficiente também neste por

menor.

Ademais,  a  documentação  enviada  não  possibilitou  a  verificação  de

atendimento do item “18-COMPATIBILIDADE”, bem como do item “20-GARANTIA”.

Quanto  a  oferta  feita  para  o  lote  2,  DATASHOW,  de  acordo  com  as

convicções desta ATESP, atende o requerido no Anexo I.

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

ciência e adoção das medidas que o caso requer.  

Porto Velho, 19 de novembro, de 2018.
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____________________________________
Raniéri Salomão Pereira 

Assessor Técnico de Tecnologia da Informação
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