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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Esclarecimentos - Prefeitura Munic.de Porto Velho - Controladoria geral do
Munic. de Porto Velho - 802018 - 727851 
2 mensagens

pregoes@lfcgoverno.com.br <pregoes@lfcgoverno.com.br> 19 de julho de 2018 18:23
Para: pregoes.sml@gmail.com
Cc: Jaques LFC <jaques.silva@lfcgoverno.com.br>

Prezado pregoeiro

 

Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA., empresa com personalidade jurídica, sede e
foro na Comarca de Dois Irmãos, no estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 89.237.911/0001-40,
vem solicitar os seguintes esclarecimentos:

 

Com fulcro no item 2.3 do edital supra vimos por meio deste respeitosamente questionar e
requerer:

 

 

Referente aos item 1

 

Esclarecimento 01

Edital exige:

11- Monitor de Vídeo

11.7-Tempo de resposta de 5 ms;

 

O equipamento que pretendemos ofertar possui tecnologia IPS (In-Plane Switching) que frente
a outras tecnologias como a TN(que apresenta taxa de resposta 5ms requisitados) possui
maiores ângulos de visão, fidelidade maior às cores de qualquer ângulo e imagens mais
claras, ou seja, amplamente superior em diversos requisitos, no entanto o mesmo possui o
tempo de resposta de 6ms(seis milissegundos) entendemos que a oferta de um equipamento
(IPS) que utiliza novas tecnologias traz maiores benefícios visuais.

Diante do exposto acima  para que possam ser ofertados produtos com tecnologias recentes dos principais
fabricantes(Dell, HP, Lenovo,..), é necessário que se flexibilize minimamente o tempo de resposta do equipamento
de 5 para 6 milissegundos, entendemos que a aceitação deste questionamento trará inúmeros benefícios ao usuário,
além do órgão adquirir tecnologias mais recentes em seus equipamentos, está correto nosso entendimento?

 

Referente aos item 3

 

Esclarecimento 02

Edital exige:

9- Monitor de Vídeo
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9.1.4- Tempo de resposta de 5 ms;

 

O equipamento que pretendemos ofertar possui tecnologia IPS (In-Plane Switching) que frente
a outras tecnologias como a TN(que apresenta taxa de resposta 5ms requisitados) possui
maiores ângulos de visão, fidelidade maior às cores de qualquer ângulo e imagens mais
claras, ou seja, amplamente superior em diversos requisitos, no entanto o mesmo possui o
tempo de resposta de 6ms(seis milissegundos) entendemos que a oferta de um equipamento
(IPS) que utiliza novas tecnologias traz maiores benefícios visuais.

Diante do exposto acima  para que possam ser ofertados produtos com tecnologias recentes dos principais
fabricantes(Dell, HP, Lenovo,..), é necessário que se flexibilize minimamente o tempo de resposta do equipamento
de 5 para 6 milissegundos, entendemos que a aceitação deste questionamento trará inúmeros benefícios ao usuário,
além do órgão adquirir tecnologias mais recentes em seus equipamentos, está correto nosso entendimento?

 

Esclarecimento 03

Em relação ao suporte dos equipamentos, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, entendemos
que o atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela contratante, no qual,
com a colaboração da  equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário se  identificará o problema do
equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado
imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento?

 

Esclarecimento 04

Em relação a Garantia e Suporte, entende-se que o suporte da Garantia deva cobrir, via contato telefônico, chat e/ou
e-mail, perguntas básicas sobre como realizar a configuração do equipamento, inclusive suporte ao sistema
operacional e demais softwares instalados em fábrica. Está correto o nosso entendimento?

 

Informamos ainda que tal esclarecimento é de fundamental importância para a definição do produto a ser ofertado e
desta forma requeremos a observância ao Parágrafo 1º, Artigo 12, do Decreto Presidencial 3.555/2000, que
determina:

 

Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

        § 1º  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. (Grifo nosso)

 

 

Atenciosamente

 

 

 

Setor de Licitações

www.lfcgoverno.com.br

54 3419 5162

lfc@lfccomercial.com.br

 

http://www.lfcgoverno.com.br/
mailto:lfc@lfccomercial.com.br
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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 20 de julho de 2018 09:06
Para: pregoes@lfcgoverno.com.br

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]


