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Solicitação de esclarecimento EDITAL - PE 05/2021 - REPUBLICADO

Alessandro - Hexa Soft do Brasil <comercial@hexasoft.com.br>
Qua, 27/10/2021 03:53
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>
Cc:  'Contato Êxito Licitações' <contato@exitolicitacoes.com.br>

Bom dia!
 
No Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021/CIGA – REPUBLICADO, constou:

 
Porém, ao observarmos o Edital que foi publicado anteriormente, percebemos que foi alterada justamente a
descrição do item 1.2. Onde constava “1.2. Chromebook Tipo 2 - 2 em 1 com tela sensível ao toque, resistente
a quedas e a derramamento de líquidos”, no Edital atual REPUBLICADO, passou a constar: “1.2. Chromebook
Tipo 2 - Tela sensível ao toque, resistente a quedas e a derramamento de líquidos”. Ou seja, a alteração foi
realizada justamente para que o chromebook �po 2 buscado no item 1.2 fosse com a abertura simples
(clamshell), porém com tela Touch. Re�rando a exigência de que deva ser 2 em 1 (que vira tablet). Sendo
assim entendemos que a expressão “2 em 1” que con�nuou constando no item 1.2.6 foi apenas um equívoco
de digitação ou revisão. E que, ao ofertar Chromebook clamshell com tela Touch estaremos atendendo
plenamente a referida especificação. Nosso entendimento está correto?
 
Certo da atenção e breve resposta, agradecemos.
Obrigado.
 
A�.,
 
Alessandro Rodrigues da Silva
Commercial Department
HEXA SOFT DO BRASIL
Fone: +55 51 99912.6936  |  51 3453.4646
E-mail: comercial@hexaso�.com.br 
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destinatário desta comunicação ou pessoa autorizada a receber esta mensagem, observe que qualquer divulgação, distribuição ou
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This message may contain confidential and / or privileged information and is for the exclusive use of the recipient (s) (s). If you are not the

intended recipient of this communication or authorized to receive this message, please note that any dissemination, distribution or

reproduction is strictly prohibited, subjecting the violator to legal sanctions. If you have received this message in error, please immediately

advise the sender by reply email and then delete it. Thanks for cooperation. All Rights reserved.

 


