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Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS) PE Nº 85/2018 - PM DE PORTO VELHO - Lote - 1. (PID - 0445-18).

 

Prezados (as) Senhores (as),

 

Boa Tarde.

                                                                                                           

Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação requer, respostas aos
questionamentos abaixo:

 

Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais:

 

Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, temos por padrão o envio de 10% das mídias
repetidas para cada lote de fornecimento. Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual
das mídias, já que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica. Dentre estas mídias
incluem-se as de reinstalação/recuperação do sistema operacional, aplicativos e drivers de dispositivos. Entendemos
que esta instituição está de acordo com o fornecimento desta forma, assegurando que, caso seja necessário o envio
de mídias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto?

 

 

Atenciosamente,
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Bom dia, enviaremos o seu questionamento para o setor responsável pelo objeto ora licitado, portanto peço que
aguarde as devidas respostas.
 
Atenciosamente,
 
Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML.
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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