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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00050/2021
Às 11:23 horas do dia 06 de maio de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00050/2021, referente ao Processo
nº 00153785362020, o pregoeiro, Sr(a) IZAURA TAUFMANN FERREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: GABINETE PARA COMPUTADOR
Descrição Complementar: 1.1. Descrição Geral 1.1.1 Microcomputador do tipo notebook, teclado e dispositivo
apontador integrados, que possa funcionar ligado diretamente na tomada elétrica ou por meio de baterias. 1.1.2 Os
microcomputadores ultrafinos, objeto da presente aquisição, serão de modelo corporativo, aqui definidos como aqueles
pertencentes à atual linha de produção dos fabricantes e destinados ao mercado de grandes corporações, privilegiando
essencialmente a facilidade de manutenção, a segurança, a resistência, o uso em rede e o gerenciamento remoto via
hardware. 1.1.3 Sistema Operacional: Windows 10 Professional Edition versão 64 bits ou superior 1.2 Quanto à Placa
Principal 1.2.1 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado; 1.2.2 O chipset deverá ser do
mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no
mínimo, 8 GT/s; [...] DESCRIÇÃO COMPLETA DE ACORDO COM O ITEM 2.1.1 DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 170
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.080.479,2000
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado no
julgamento

06/05/2021
10:56:32

Observações
Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item,
conforme registrado no chat mensagem.
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