Izaias Gomes - CRCMG
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

licitacao@crcmg.org.br
terça-feira, 29 de setembro de 2020 11:46
'Microtecnica_Hibim'
'Getin - CRCMG'; 'Vinícius Rosa - CRCMG'; 'Andreza Bitarães - CRCMG'; 'Izaias
Gomes - CRCMG'
RES: ESCLARECIMENTO CRCMG - Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais (OP-4523)

Prezado licitante, bom dia!
Encaminho a resposta para seu pedido de esclarecimento.
Não está correto o entendimento. Mantém conforme edital.
Atenciosamente,
Contador Sergio Robson Mafra
Pregoeiro do CRCMG
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
www.crcmg.org.br

De: Microtecnica_Hibim <compras4@microtecnica.com.br>
Enviada em: terça-feira, 29 de setembro de 2020 09:58
Para: licitacao@crcmg.org.br
Cc: 'Microtecnica_Compras10' <compras10@microtecnica.com.br>
Assunto: ESCLARECIMENTO CRCMG - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (OP-4523)
Ao
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 151/2020
Nº DA MODALIDADE 009/2020
A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 –
Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à
vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

No Anexo I, Item 1, está sendo solicitado:
1) 8 (oito) Gbytes de Memória SDRAM DDR4 ou superior, em 02 (dois) módulos (2x4Gb) no mínimo, com
operação em 2133 MHz ou superior, expansível até 32GB.
2) 01 (uma) Interface VGA e 01 (uma) HDMI.
3) Bluetooth 5.1 ou superior integrado.
4) 2 (duas) USB 3.2 Tipo-A de 1ª geração (ou superior).
5) Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade, unidade de disco rígido e de computador ligado
(Power-on);
Nenhum notebook disponível atualmente no mercado, de nenhum fabricante, atende completamente a
especificação solicitada e uma consulta aos fabricantes pode comprovar essa informação. Para que seja
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possível a oferta de modelos de fabricantes como Dell, Lenovo, HP, etc e para evitar o fracasso da disputa por
falta de opções, entendemos que serão aceitos notebooks com as características abaixo:
1) Com 8GB de memória em módulo único e com 1 slot de memória que suporta até 16GB
2) Com 1 saída HDMI e 1 adaptador HDMI para VGA
3) Com bluetooth 5.0 integrado
4) Com 2 portas USB 3.1 tipo A geração 1
5) Sem LED indicador de atividade de disco
Nosso entendimento está correto?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para compras4@microtecnica.com.br
Telefone: (61) 3968-9902
Att
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