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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Chefia de Procedimentos Licitatorios" <cpl@seris.al.gov.br>
Para: "Genilson Vinhas Batista" <genilson.batista@oi.net.br>
Data: 08/09/2020 13:47 (04 minutos atrás)
Assunto: Re: Solicitação de Alterações do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico n.º Nº 05/2020

Anexos:
Remover anexosimage_0.jpg (9 KB)
Questionamenros_ARPSIST.pdf (240 KB)
Questionamentos_LICIDATA.pdf (288 KB)

Prezado Senhor Genilson Vinhas,

O gestor do processo informa que: " O entendimento não está correto. GIGABYTE não é uma marca e sim o
�po de "velocidade" em que o SWITCHE deve operar. Existem switches do �po FAST, os chamados /100 e
existem os switches GIGABYTE, os chamados /1000 que suportam maior tráfego de dados.".
 
Vale salientar que, a especificações constante no termo de referência, são as mínimas exigidas, podendo ser
ofertado igual ou superior.
E para melhor lhe atender, segue outros pedidos de esclarecimentos com as suas respectivas respostas.

Att. Fabiano Reis 
Chefia de Procedimentos Licitatórios - CHPL 
Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS 
Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió/AL, CEP 57052-220, Fone (82) 3315-1744 
site: www.seris.al.gov.br e email: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com

Em 08/09/2020 às 10:39 horas, "Genilson Vinhas Batista" <genilson.batista@oi.net.br> escreveu:
 
A
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL SERIS
Chefia de Procedimentos Licitatórios
Ref.: Alterações do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico n.º Nº 05/2020 Processo Administrativo nº
E:34000.0000000055/2018
A Oi Móvel S/A – EM RECUPAÇÃO JURICIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11, estabelecida ao
Setor Comercial Norte, Qd. 03, BL. A - Andar Térreo-Parte 2 ED. Estação Tel. Centro Norte, tendo em vista a
intenção de participar do certame, vêm sugerir junto a esse respeitoso órgão as seguintes alterações do
Termo de Referência conforme descrito em anexo.
 
 
 
Atenciosamente,
 
Genilson Vinhas
Vendas Corporativo Governo
Negócios B2B
(031 82) 3131-3817
(031 82) 98770 8922
Genilson.batista@oi.net.br

SOMOS UMA EMPRESA INTEGRADORA DE SOLUÇÕES  DE TECNOLOGIA
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente
 
 
Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater confidencial,
nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o destinatario ou pessoa
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autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos.
Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a
este e-mail e em seguida apague-a.


