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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 702/2018 

 

O processo acima identificado, aportou nesta Assessoria Especializada em 

apenas 1(um), o volume IV, instruído e numerado até da folha nº 962 à folha 1170, 

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 LIDER NOTEBOOKS para o lote 1, fls. 964-1107, verificada 

a seguir.  

Primeiramente, ressalta-se 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.   

Verifica-se que a empresa supra encaminhou para atendimento do lote 1, o 

notebook marca/modelo Lenovo Thinkpad T480, que após análise, restou 

classificada como insuficiente para atendimento do lote pretendido, vejamos. 

Em que pese o atendimento das certificações constantes no sutópico “15-

fl. 1171 
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CERTIFICAÇÕES”, bem como praticamente todos os requisitos referentes ao 

notebook em si, a proposta em análise não preenche alguns essenciais constantes 

no “ANEXO I DO EDITAL”, qual seja a frequência mínima exigida para o processador 

(2.3Ghz) no subtópico 2, assim como, a capacidade de armazenamento (500Gb) 

constante no subtópico 6.1, que trata da unidade de armazenamento, segundo site 

do fabricante do notebook indicado. 

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

ciência e adoção das medidas que o caso requer.   

 

 

Porto Velho, 30 de novembro, de 2018. 

 

 

 

____________________________________ 
Raniéri Salomão Pereira  

Assessor Técnico de Tecnologia da Informação 
 

 

 

 

 

 

 

 


