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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

ET 039/2020- BR-CI-164968-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 

Item: 5 unidades de Computadores Desktops 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

 

Durante o processo de aquisição do item indicado acima, recebemos poucas propostas de Empresas 

físicas. O prazo para recebimento das propostas acabou em 12/06/20 e foi prorrogado por mais 1 semana 

(19/06/20). As cotações foram efetuadas de forma online em 24/06/20. Quando do retorno da Unidade 

Operativa em 12/08/20, optando pelo produto de menor custo, nos deparamos com alguns empecilhos. 

Primeiramente as lojas Ricardo Eletro, Shoptime e Novo Mundo já não tinham mais disponíveis na 

plataforma os mesmos produtos. Sendo assim, dentro da opção escolhida pela SEMA AM, e nos 

balizando tanto nos valores cotados anteriormente quanto no orçamento disponível, a melhor opção 

encontrada dentre as que ainda estavam disponíveis em 25/08/20 foi com a Magazine Luiza (fornecedora 

UAI Comércio Digital), no valor total de R$ 14.416,48. Os computadores foram entregues em 14/10/20. 

No ato da conferência notou-se que os bens estavam avariados, com sistema operacional inferior ao 

adquirido (Windows Pro) e sem alguns mouses e teclados. Foi elaborado por parte da UO um laudo com 

todas as pontuações sobre o problema e a Conservação Internacional executou os tramites da devolução 

em 13/11/2020 mediante repostagem para o fornecedor UAI Comércio, via Correios. Posto isso, iniciou-

se nova busca pelos equipamentos conforme a necessidade da SEMA AM, mas percebeu-se que todas 

as lojas online utilizam o mesmo fornecedor (UAI Comércio) para venda desse modelo de desktop 

especificamente. Então, entramos em contato com o fornecedor que não nos deu garantia de que o 
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produto chegaria sem problemas em uma segunda tentativa. Sendo assim, foi realizada nova cotação 

online em 16/11/20, com as Empresas descritas no quadro abaixo e o resultado do processo é o seguinte: 

 

 

1- Fornecedores avaliados 

 

Nome do Licitante 
Cotação/ Proposta 

Valor total 

SHOPTIME R$ 14.239,96 

AMERICANAS R$ 14.239,95 

CASAS BAHIA R$ 14.329,95 

 

Observações: não há 

 

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Nome do Licitante Motivo de desclassificação 

INFOSTARS Não atende a ET 

DELL COMPUTADORES Não atende a ET 

RICARDO ELETRO Item indisponível no ato da compra 

SHOPTIME Item indisponível no ato da compra 

NOVO MUNDO Item indisponível no ato da compra 

MAGAZINE LUIZA 
Itens avariados e com peças 

faltantes, devolvido. 

 

 

3- Recomendação de Adjudicação 

 

Razão social: Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital 

Valor do contrato: R$ 14.239.95 

Prazo para fornecimento dos bens: 30 dias  

Objeto: Computador EasyPC Standard+ Intel Core i5 8GB HD 1TB Monitor 19.5 Windows 10 
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Mariana Campos Parra 

Gerente de Compras e Aquisições 

Conservação Internacional – CI Brasil 


