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SOLICITAÇAO DE QUESTIONAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - 034/2020 - CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
1 mensagem

Leandro Dos Santos Vieira <leandro.svieira@telefonica.com> 24 de julho de 2020 09:12
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Prezado (a) Pregoeiro (a), bom dia!

Tudo bem?

 

Tendo em vista a intenção desta Operadora em participar do Pregão Eletrônico em referência no assunto, vimos tempestivamente, remeter nosso
pedido de questionamento  ao referido Edital, a qual solicitamos apreciação dessa Digna Comissão de Licitação

 

 

Questionamento 1 :

 

10. DAS CONDIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

_10.1.1. Valor unitário e total para cada serviço cotado, em moeda corrente nacional para o período de 30 meses;

No comprasnet cada item do grupo está com a quantidade de assinaturas, devendo ser cadastrado valor unitário que multiplicado pela
quantidade dará o valor total (tela anexo). Porém se o julgamento é pelo período de 30 meses, o valor unitário não irá bater. O correto seria que no
comprasnet tivesse a quantidade de 30 meses.

 

 

Questionamento 2:

8.12.12. Especificações em conformidade com o MIL-STD 810G

 

Existem poucos aparelhos no mercado que atendem aos demais requisitos. Pedimos que nos informe o modelo de  informe o modelo de referência que
espera.

 

 

Obrigado.

 

Atenciosamente,
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted.
el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error,
le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended
recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately
reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é
vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem
por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição
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