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Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>

Esclarecimentos Pregão Eletrônico 20/2020 - Processo 23343.002032.2020-16 
2 mensagens

Alexandre Júnior <alexandre@sistemainformatica.com.br> 4 de novembro de 2020 09:05
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br
Cc: Eduardo Piva <eduardo@sistemainformatica.com.br>, ast@sistemainformatica.com.br

Prezados, bom dia!

 

Segue abaixo pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 20/2020 - Processo 23343.002032.2020-16.

 

1) No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, itens 08, 11, 72, 75, é indicado que:

“O teclado deve ser a prova de derramamento de líquidos.”

“Modelo Referência: Notebook Novo Dell Vostro 14 5000”

Informamos que após consulta ao datasheet do equipamento utilizado como referência, denominado Dell Vostro 14
5000, foi possível verificar que tal equipamento não possui teclado a prova de derramamento de líquidos.

Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência Dell Vostro 14 5000, o qual não possui teclado
resistente a derramamento de líquidos, o mesmo será aceito.

Nosso entendimento está correto?

 

2) No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, itens 12 e 76, é indicado que:

“O teclado deve ser a prova de derramamento de líquidos.”

“Modelo Referência: Notebook Dell G3 15”

Informamos que após consulta ao datasheet do equipamento utilizado como referência, denominado Dell G3 15, foi
possível verificar que tal equipamento não possui teclado a prova de derramamento de líquidos.

Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência Dell G3 15, o qual não possui teclado resistente a
derramamento de líquidos, o mesmo será aceito.

Nosso entendimento está correto?

 

Atenciosamente,

 

Alexandre Júnior

Sistema Informática

Mobile: (35) 99712-9193
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E-mail: alexandre@sistemainformatica.com.br

 

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 4 de novembro de 2020 18:15
Para: Alexandre Júnior <alexandre@sistemainformatica.com.br>
Cc: Eduardo Piva <eduardo@sistemainformatica.com.br>, Alexandre | Sistema Informática
<ast@sistemainformatica.com.br>

Prezado Sr. fornecedor, boa tarde!

Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): 
"Bom dia, em atenção aos questionamentos nos termos do email abaixo informamos que os entendimentos da licitante
estão corretos". 

O pedido de esclarecimento quanto esta resposta estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de
Compras do Governo Federal para consulta. 

À disposição.
Atenciosamente,
Ronaldo Z. Costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Coordenadoria-Geral de Contratações Públicas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria

Avenida Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre
Pouso Alegre - MG CEP: 37.553-465

Fone: 55(35) 3449-6150

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito aos destinatários. Caso você tenha recebido esta mensagem por
engano, queira por favor apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é
expressamente proibido, e passível de ações e indenizações judiciais cabíveis. 

mailto:alexandre@sistemainformatica.com.br
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Esclarecimento 04/11/2020 18:12:07
 
Prezados, bom dia! Segue abaixo pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 20/2020 - Processo
23343.002032.2020-16. 1) No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, itens 08, 11, 72, 75, é indicado que: “O teclado deve ser a
prova de derramamento de líquidos.” “Modelo Referência: Notebook Novo Dell Vostro 14 5000” Informamos que após consulta
ao datasheet do equipamento utilizado como referência, denominado Dell Vostro 14 5000, foi possível verificar que tal
equipamento não possui teclado a prova de derramamento de líquidos. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de
referência Dell Vostro 14 5000, o qual não possui teclado resistente a derramamento de líquidos, o mesmo será aceito. Nosso
entendimento está correto? 2) No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, itens 12 e 76, é indicado que: “O teclado deve ser a
prova de derramamento de líquidos.” “Modelo Referência: Notebook Dell G3 15” Informamos que após consulta ao datasheet do
equipamento utilizado como referência, denominado Dell G3 15, foi possível verificar que tal equipamento não possui teclado a
prova de derramamento de líquidos. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência Dell G3 15, o qual não
possui teclado resistente a derramamento de líquidos, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

Fechar
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Resposta 04/11/2020 18:12:07
 
Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): ´Bom dia, em atenção aos questionamentos nos
termos do email abaixo informamos que os entendimentos da licitante estão corretos". O pedido de esclarecimento quanto esta
resposta estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta. À disposição.

Fechar


