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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

ET 17/2021 - BR-CI-251176-GO-RFQ  

Relatório e Recomendação de Adjudicação 
 
Comprador: Conservação Internacional – CI Brasil 

Endereço: SCN Q1 N85 Ed Brasília Trade Center, Salas 1105 e 1106 – Asa Norte – Brasília/DF. 

CEP 70.711-902 

Itens: aquisição de trinta e sete (37) kit de notebooks 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

 

O processo de aquisição de trinta e sete (37) kits notebooks, foi publicado inicialmente como “aquisição 

de 27 (vinte e sete) tablets e 27 (vinte e sete) notebooks”  em 02/09/21 com recebimento de proposta até 

02/10/22. Até o prazo estimado recebemos propostas da DELL, RD EQUIPAMENTOS, iPLACE 

(apenas para tablets)  e HT SOLUTIONS (somente computadores). Apenas RD EQUIPAMENTOS 

atendeu a solicitação, porém sua proposta excedeu o valor previsto. Diante disso a Unidade Operativa 

SEDAM solicitou um reajuste de ET desistindo da aquisição dos 27 (vinte e sete) tablets em 23/12/21. 

Novas buscas foram efetuadas a fim de atenderem a nova Especificação Técnica, e uma nova Empresa 

– ONLY ONE encaminhou proposta. HT SOLUTIONS decidiu não seguir com a concorrência. As 

propostas foram ajustas pelos fornecedores, reencaminhadas para a área de Compras e um novo Mapa 

Comparativo foi enviado para análise da UO em 20/01/21. Obtivemos retorno da UO apenas em 

07/02/21 e sob a alegaçao de que os equipamentos oferecidos pela DELL seriam os mais próximos do 

esperado, mas não atendiam totalmente às especificações técnicas, foi agendada uma reunião entre UO 

e DELL para alinhamentos a respeito. Após reunião, a DELL atualizou sua proposta, porém, esta chegou 

com um aumento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) acima do previsto. Novamente, a UO solicitou 

correção na ET e alterou o quantitativo de notes para 37 (trinta e sete) unidades, sendo então validado 

pela Gestão do Projeto. As propostas foram novamente atualizadas em 28/07/22, e a Empresa DELL 

passou a atender mais especificamente quanto ao equipamento solicitado. Após verificações sobre 

questões de remanejamento que duraram até 07/10/22 e após alinhamento entre UO e CI, bem como, 

baseando-se na necessidade  dessa aquisição para cumprimento das atividades aos quais estão 

designados, Rodrigo Schoenacher – Diretor Sênior de Operações CI-Brasil - autorizou a aquisição após 
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Elenice Duran – Coordenadora de Unidade de Conservação – CUC – encaminhar os devidos 

remanejamentos. Dessa forma, o critério de escolha para aquisição dos 37 notes para a UO SEDAM não 

foi menos proposta, mas qualidade do bem conforme necessidade para realização das atividades 

previstas. Abaixo o resultado do processo: 

 

1- Fornecedores avaliados 

Nome do Licitante  Valor 

Dell Computadores 

Opção 1 R$ 603.690,52 

Opção 2 R$ 778.054,13 

Opção 3 R$ 872.878,45 

Only One 

Opção 1 R$ 327.265,00 

Opção 2 R$ 384.763,00 

Opção 3 R$ 564.583,00 

Opção 4 R$ 589.595,00 

RD Equipamentos Opção 1 R$ 404.669,00 

 

 

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Não houve. 

 

3- Recomendação de Adjudicação 

 

Razão social: DELL COMPUTADORES DO BRASIL 

Valor total do contrato: R$ 603.690,52 

Prazo para fornecimento do serviço: 30 DIAS 

Objeto: aquisição de 37 kits de notebooks 
 

 

 
Cintia Segadas 

Gerente de Compras e Ativos, Contratos e Grants 

Conservação Internacional – CI Brasil 
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