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De: Igor Santana <analise_1@daten.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de maio de 2022 14:51
Para: licitacao@brazopolis.mg.gov.br
Cc: Franklin Mota; Josiane Santana
Assunto: (PID - 0560-22) PM DE BRAZOPOLIS - PE Nº 7/2022 - Solicitação de 

Esclarecimentos (TELA)

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Categorias: Categoria Vermelha

(PID - 0560-22) PM DE BRAZOPOLIS - PE Nº 7/2022 - Solicitação de Esclarecimentos (TELA) 
 
Prezados (as) Senhores (as), 
   
Boa tarde. 
 
Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação requer, resposta aos 
questionamentos abaixo: 
 
QUESTIONAMENTO 01: Para o tela do notebook: “Tela LED de 15 HD (1366x720)”” 
Notebooks desenvolvidos para o mercado corporativos sempre visam a mobilidade do usuário, priorizando assim, que 
os produtos sejam leves e finos, resultando em notebooks com telas de 13 a 14”. Esse formato mais compacto permite 
que o usuário utilize o notebook em diversos locais com pouco espaço, como poltrona de aviões, aeroportos, cafés, 
além de facilitar o transporte do produto, diferente dos projetos para usuário doméstico com tela de 15” e não 
possuem como prioridade a mobilidade constante do produto que um usuário corporativo necessita. Sendo assim, no 
sentido de fornecer notebooks corporativo entendemos que serão aceitos equipamentos com tela de LED IPS de 14”, 
atendendo as demais exigências do Edital. Está correto nosso entendimento? 
 
QUESTIONAMENTO 02: Conforme Art. 21, parágrafo 4º da Lei 8.666/93 “A licitação é pública e toda e qualquer 
informação a respeito dela também deve ser pública.” E ainda no mesmo artigo “Qualquer modificação no edital exige 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” Diante do exposto solicitamos os 
seguintes esclarecimentos: 
Entendemos que as respostas de esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no edital serão 
publicadas no site http://comprasnet.gov.br/. Nosso entendimento está correto? 
 
QUESTIONAMENTO 03: Caso o entendimento acima esteja incorreto, solicitamos que todos os esclarecimentos e 
sejam enviados para os E-mails analise_1@daten.com.br, ascom@daten.com.br e analise@daten.com.br. 
 
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 



2

 
 


