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RE: ENC: Questionamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020

ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Qua, 11/03/2020 16:13
Para:  Alex Rogerio Bernardes <arbernardes@simpress.com.br>

Prezado Alex, boa tarde

Conforme reposta da área, segue abaixo a reposta quanto aos ques�onamentos abordados no processo de seleção de fornecedores para locação de
computadores, notebooks e periféricos: 
                    "[...]  Em atenção ao Parecer SEI-GDF n.º 116/2020 - IGESDF/DIPRE/GAPRE/ASJUR 36886633, concluí-se que não há impedimentos técnicos ou
legais que jus�fique qualquer alteração no Elemento Técnico ou demais andamentos do processo (grifo meu).   
                    Dessa forma, sugere-se, s.m.j., o encaminhamento do mesmo à Gerencia de Compras e Contratos,  para conhecimento e providencias no que
couber."

--
Atenciosamente,
  
Erick Lima
Coordenação de Compras
IGESDF - Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
(61) 3550-8900 - Ramais: 8849 / 9112 / 9113 / 9117

De: Alex Rogerio Bernardes <arbernardes@simpress.com.br>
Enviado: quarta-feira, 11 de março de 2020 10:50
Para: Carlos Orlando Gaglionone Filho <cofilho@simpress.com.br>; ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Assunto: RES: ENC: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Erick, bom dia, tudo bem?
 
Gostaria de saber se nosso úl�mo ques�onamento mesmo que tenha sido para o mesmo item ques�onado anteriormente, será respondido?
 
Obrigado,
 
Alex Rogerio Bernardes
GERENTE COMERCIAL DF 
COMERCIAL CORPORATE - DF 
Tel.: +55 61 3327-9660 | Ramal: 9660 
Cel.: +55 61 98116-3317 
E-mail: arbernardes@simpress.com.br 
Site: www.simpress.com.br 
SIG Quadra 01 - Lotes 985, A 1055 - Zona Industrial 
70610-410 - Brasilia - DF - Brasil

“Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informa�vo e não cons�tui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você não for o des�natário ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela con�das, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor,
avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração". 
->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

 
 
De: Alex Rogerio Bernardes 
Enviada em: terça-feira, 10 de março de 2020 11:05
Para: Carlos Orlando Gaglionone Filho <cofilho@simpress.com.br>; ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Assunto: RES: ENC: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Erick, bom dia!
 
Apenas como complemento das informações enviadas ontem e ainda como forma de alerta a esta coordenação de compras, veja a Licitação da mesma modalidade que
ocorreu no final do ano passado, �nhamos também nesta licitação um item restri�vo para a par�cipação da HP, ques�onamos e conseguimos par�cipar, veja a quan�dade
de empresas:
 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43101922&id_procedimento_atual=33887577&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110023706&infra_hash=7df4f3ccca8ee56e2c171ec3e6b822a2925dc1d7f4acde09407e85d45e1a30a4
mailto:arbernardes@simpress.com.br
http://www.simpress.com.br/
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Apenas duas empresas, sendo que uma delas com DELL, e nós como fabricantes com HP.
 
Posso afirmar que se a especificação não for flexibilizada uma empresa Mul�marcas como é o caso da MICROCITY irá sagrar-se vencedora do processo com equipamentos
DELL para o item NOTEBOOK, isso é chamado mapeamento de mercado e infelizmente cada dia mais comum neste mercado, uma empresa mul�marcas faz o registro da
oportunidade e vários fabricantes e acaba de alguma forma “direcionando” os itens para que um ou outro fabricante não atenda, com isso ela consegue par�cipar
pra�camente sozinha no processo, fazendo o preço que ela bem entender e restringindo quase que por completo a compe��vidade.
 
Acaba que com o cenário apresentado acima vocês acabam por adquirir a solução pretendida neste caso locação de devices por um preço muito mais alto que o pra�ca
no mercado.
 
Com todos os novos fatos apresentados nestes dois e-mails aguardamos um posicionamento final e defini�vo desta I. Coordenação.
 
Cordialmente,
 
Alex Rogerio Bernardes
GERENTE COMERCIAL DF 
COMERCIAL CORPORATE - DF 
Tel.: +55 61 3327-9660 | Ramal: 9660 
Cel.: +55 61 98116-3317 
E-mail: arbernardes@simpress.com.br 
Site: www.simpress.com.br 
SIG Quadra 01 - Lotes 985, A 1055 - Zona Industrial 
70610-410 - Brasilia - DF - Brasil

“Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informa�vo e não cons�tui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você não for o des�natário ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela con�das, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor,
avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração". 
->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

 
 
De: Alex Rogerio Bernardes 
Enviada em: segunda-feira, 9 de março de 2020 18:37
Para: Carlos Orlando Gaglionone Filho <cofilho@simpress.com.br>; ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Assunto: RES: ENC: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Erik, boa tarde!
 
1 - Apenas para colaborar com o exposto pelo Carlos, os equipamentos mencionados por vocês na resposta abaixo, não são equipamentos corpora�vos, são
equipamentos para o consumidor final, menor autonomia, menor condição de arrefecimento do processador, chassi com qualidade inferior, dentro outras tantas
diferenças.
 
2 – A HP possui em outros países os equipamentos com monitor de 15” polegadas, para o Brasil não existe em seu LineUp, como vocês sabem não é possível vender um
equipamento importado sem que antes passe por todas as rigorosas cer�ficações e tropicalização necessárias, ou seja, a HP BRASIL está fora do processo de vocês caso a
decisão seja man�da.
 
3 – Nosso pedido não pela alteração e sim para que o IGES-DF permita também a entrega do equipamento com monitor de 14” Polegadas, ou seja, quem �ver de 15”
polegadas poderá entregar sem problemas, com essa ação vocês acabam por permi�r um maior número de par�cipantes e tendo a disputa de preços ainda maior que é
obje�vo final do processo.
 
4 – Caso mesmo com todos os argumentos e musculatura necessária para as alterações no processo o nosso pedido seja negado, deixamos aqui um novo pedido, que os
lotes sejam separados, assim a HP BRASIL terá condições de par�cipar de pelo menos um dos lotes deste processo.
 
Por fim, deixamos mais uma vez nosso pedido:
 
Que seja permi�do também a entrega de NOTEBOOKS com monitor de 14” polegadas para o processo em tela - Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Caso a resposta do pedido acimado seja nega�va, solicitamos que os lotes possam ser separados, assim as empresas que não tenham condições técnicas de atender os
dois lotes poderão entrar nos lotes que atendam plenamente.
 
Agradecemos aos prés�mos deste I. Coordenação de compras.
 
 
Cordialmente,

mailto:arbernardes@simpress.com.br
http://www.simpress.com.br/
mailto:cofilho@simpress.com.br
mailto:erick.rodrigues@igesdf.org.br
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Alex Rogerio Bernardes
GERENTE COMERCIAL DF 
COMERCIAL CORPORATE - DF 
Tel.: +55 61 3327-9660 | Ramal: 9660 
Cel.: +55 61 98116-3317 
E-mail: arbernardes@simpress.com.br 
Site: www.simpress.com.br 
SIG Quadra 01 - Lotes 985, A 1055 - Zona Industrial 
70610-410 - Brasilia - DF - Brasil

“Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informa�vo e não cons�tui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você não for o des�natário ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela con�das, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor,
avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração". 
->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

 
 
De: Carlos Orlando Gaglionone Filho <cofilho@simpress.com.br> 
Enviada em: segunda-feira, 9 de março de 2020 18:10
Para: ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Cc: Alex Rogerio Bernardes <arbernardes@simpress.com.br>
Assunto: RE: ENC: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Boa Tarde Erick,
 
As informações colocadas pela Mara tem fundamento quando estamos falando dos equipamentos chamados B2C que são fornecidos por "magazines" como sites do
extra, submarino, magazine Luiza e etc, que entregam direto para o consumidor final e não para o edital em questão onde se faz necessário atendimento a um ambiente e
clientes corpora�vos.
 
Peço novamente que seja revisto o item pois entendo que na haja razão para deixar fora do certame o maior fornecedor de computadores do mundo, pois traria
bene�cios apenas aos outros fornecedores e não ao IGES DF.
 
Volto a ressaltar que temos muito interesse em par�cipar do projeto e por isso estamos insis�ndo tanto.
 
Caso seja novamente negado enviaremos pedido de impugnação ao edital bem como acionando os Órgãos de controle.
 
Peço que entenda que meu único interesse é em par�cipar do certame e não atrapalhar o andamento do processo.
 
Abs., 
 
Carlos Gaglionone 
 
 
 
Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.
 
 
 
-------- Mensagem original --------
De : ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Data: 09/03/2020 17:02 (GMT-03:00)
Para: Carlos Orlando Gaglionone Filho <cofilho@simpress.com.br>
Assunto: ENC: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
ATENÇA� O: Este e-mail é um e-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, exceto se você reconheça quem enviou e saiba que os conteúdos do links ou do anexo são
seguros.
Prezado Carlos,
 
Segue abaixo resposta da área inerente ao seu ques�onamento.
--
Atenciosamente,
  
Erick Lima
Coordenação de Compras
IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
(61) 3550-8900 - Ramais: 8849 / 9112 / 9113 / 9117

De: EDILMARA ALBINO DATO <mara.dato@igesdf.org.br>
Enviado: segunda-feira, 9 de março de 2020 14:12
Para: ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Cc: LUANA FERREIRA DE SOUSA <luana.sousa@igesdf.org.br>; MARCOS FLAVIO DE SOUZA <flavio.souza@igesdf.org.br>
Assunto: RES: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Boa tarde Erick
 

mailto:arbernardes@simpress.com.br
http://www.simpress.com.br/
mailto:cofilho@simpress.com.br
mailto:erick.rodrigues@igesdf.org.br
mailto:arbernardes@simpress.com.br
mailto:erick.rodrigues@igesdf.org.br
mailto:cofilho@simpress.com.br
mailto:mara.dato@igesdf.org.br
mailto:erick.rodrigues@igesdf.org.br
mailto:luana.sousa@igesdf.org.br
mailto:flavio.souza@igesdf.org.br
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Quanto ao ques�onamento, informo que não procede. Existe sim várias outras marcas que atendem as especificações. Além de DELL e Lenovo, temos Sony Vaio, Acer,
Samsung conforme links abaixo:
 
h�ps://www.magazineluiza.com.br/notebook-samsung-expert-x30-intel-core-i5-8gb-1tb-156-windows-10/p/224019900/in/note/?
&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=789961039186&ad_group_id=66665424
636&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0ujW3ktB8MVbalFTDejZQdlTywZ7YfWRkZvWK_ckIpmGPj9eVVyc24aArCUEALw_wcB
 
h�ps://www.magazineluiza.com.br/notebook-acer-aspire-3-a315-53-57g3-intel-core-i5-8gb-1tb-156-linux/p/224106900/in/nota/?
utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&v=1&product_group_id=305630794257&ad_group_id=66665
424636&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0uA0V4vYSViYgK8fo98x9Pxhw3-bevl_-ZyqJz_BwcLyw0ubYaN1PgaAv4qEALw_wcB
 
h�ps://www.magazineluiza.com.br/notebook-vaio-fit-15s-intel-core-i5-8gb-1tb-156-windows-10/p/217301300/in/note/?
&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=320285090761&ad_group_id=12602793
504&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0sHySE--4cdXCUa5OUWVFPHOL6sYDpxseBRj_tZ5DqcF3HDc�W_R8aAlYdEALw_wcB
               
Aproveitando o contexto, �rei o Silva Neto de cópia do e-mail, visto que este processo é de infraestrutura, não fazendo parte do contexto da gerência de sistemas de
informação.
 
Obrigada.
 
Atenciosamente,
 
 
 

 Mara Dato
Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação
Superintendência de Tecnologia da Informação
61 3315-1806
* mara.dato@igesdf.org.br

 
 
De: ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br> 
Enviada em: sexta-feira, 6 de março de 2020 16:39
Para: EDILMARA ALBINO DATO <mara.dato@igesdf.org.br>
Cc: LUANA FERREIRA DE SOUSA <luana.sousa@igesdf.org.br>; SEVERINO FERREIRA DA SILVA NETO <silva.neto@igesdf.org.br>
Assunto: ENC: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Segue Pedido de esclarecimentos quanto ao processo de locação de computadores.
 
--
Atenciosamente,
  
Erick Lima
Coordenação de Compras
IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
(61) 3550-8900 - Ramais: 8849 / 9112 / 9113 / 9117

De: Carlos Orlando Gaglionone Filho <cofilho@simpress.com.br>
Enviado: sexta-feira, 6 de março de 2020 16:16
Para: ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Cc: Alex Rogerio Bernardes <arbernardes@simpress.com.br>; Nilson Soares De Souza Filho <nssfilho@simpress.com.br>
Assunto: RES: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Prezado Erick,
 
Agradecemos o retorno quanto a nossos ques�onamentos. Novamente, gostaria de deixar claro que todos nossos ques�onamentos visam, única e exclusivamente deixar
claro para todos os fornecedores entrarem em igualdade de condições do certame, pois dessa forma aconteceria uma disputa maior e consequentemente um preço
melhor seria contratado pelo IGES DF.
 
Diante ao exposto, se faz necessário, uma atenção maior ao item abaixo, vejamos:
 
Item 2 - Notebooks
Tela: LCD com no mínimo de 15”;
Pergunta: Uma vez que a maioria dos notebooks corpora vos disponíveis no mercado brasileiro possuem display LCD de 14”, e visando a
possibilidade de par�cipação de outros fabricantes
no certame, como a HP Inc, reconhecida por sua tecnologia e indiscu�vel qualidade de seus produtos, entendemos que o órgão referiu-se a ‘Tela:
LCD com no mínimo de 14”’. Nosso entendimento está correto?
R: A definição é Tela LCD com no mínimo 15’’
 
A exigência de:  Tela LCD com no mínimo de 15” além de não trazer nenhum diferencial frente aos notebooks de 14”, tal exigência  é altamente
restritiva, pois impossibilita, por exemplo, a participação do maior fornecedor de notebooks no mundo, a HP, dando clara vantagem no certame a
fornecedores como DELL e Lenovo.
 
Diante ao exposto, vimos solicitar através deste, que seja aceito para esse certame, também, os notebooks de 14” ou até mesmo que os lotes de
notebook e PC sejam separados. Tal ação trará enorme economicidade a contratação devido a maior competitividade entre os fornecedores.
 
Certos de que o objetivo dessa respeitosa comissão de licitações é buscar a melhor proposta/ fornecedor para o IGES DF, aguardamos a análise do
nosso pleito para que tenhamos condições de participar de um certame tão importante como o em tela.
 
Atenciosamente,

https://www.magazineluiza.com.br/notebook-samsung-expert-x30-intel-core-i5-8gb-1tb-156-windows-10/p/224019900/in/note/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=789961039186&ad_group_id=66665424636&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0ujW3ktB8MVbalFTDejZQdlTywZ7YfWRkZvWK_ckIpmGPj9eVVyc24aArCUEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/notebook-acer-aspire-3-a315-53-57g3-intel-core-i5-8gb-1tb-156-linux/p/224106900/in/nota/?utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&v=1&product_group_id=305630794257&ad_group_id=66665424636&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0uA0V4vYSViYgK8fo98x9Pxhw3-bevl_-ZyqJz_BwcLyw0ubYaN1PgaAv4qEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/notebook-vaio-fit-15s-intel-core-i5-8gb-1tb-156-windows-10/p/217301300/in/note/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=320285090761&ad_group_id=12602793504&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0sHySE--4cdXCUa5OUWVFPHOL6sYDpxseBRj_tZ5DqcF3HDcttW_R8aAlYdEALw_wcB
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Carlos Orlando Gaglionone Filho
EXECUTIVO CONTAS II 
COMERCIAL CORPORATE - DF 
Tel.: +55 61 3327-9660 | Ramal: 9660 
Cel.: +55 61 99204-5874 
E-mail: cofilho@simpress.com.br 
Site: www.simpress.com.br 
SIG Quadra 01 - Lotes 985, A 1055 - Zona Industrial 
70610-410 - Brasilia - DF - Brasil

“Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informa�vo e não cons�tui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você não for o des�natário ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela con�das, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor,
avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração". 
->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

 
 
De: ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br> 
Enviada em: quinta-feira, 5 de março de 2020 15:38
Para: Carlos Orlando Gaglionone Filho <cofilho@simpress.com.br>
Assunto: RE: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
ATENÇA� O: Este e-mail é um e-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, exceto se você reconheça quem enviou e saiba que os conteúdos do links ou do anexo são
seguros.
 
Boa tarde, Carlos
 
 
Segue anexo as respostas quanto ao seu pedido de esclarecimentos.
--
Atenciosamente,
  
Erick Lima
Coordenação de Compras
IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
(61) 3550-8900 - Ramais: 8849 / 9112 / 9113 / 9117

 

De: Carlos Orlando Gaglionone Filho <cofilho@simpress.com.br>
Enviado: quarta-feira, 4 de março de 2020 12:24
Para: CX - COMPRAS SERVICOS <compras.servicos@igesdf.org.br>
Cc: Alex Rogerio Bernardes <arbernardes@simpress.com.br>; Nilson Soares De Souza Filho <nssfilho@simpress.com.br>
Assunto: Ques�onamentos ao Edital IGES DF - Ato Convocatório 018/2020
 
Boa Tarde Erick,
 
Conforme falamos hj cedo, temos muito interesse em par�cipar do seu processo, porém, para que tenhamos condições de fazer parte do certame precisamos esclarecer
alguns pontos conforme abaixo:
 
Item 1 - Desktops

Tipo do Gabinete: Mini, slim ou micro;
Pergunta: Entendemos que o órgão está se referindo a qualquer tipo de gabinete disponível atualmente para Desktops, incluindo os formatos SFF (Small Form Factor) e
MT (Micro Tower). Nosso entendimento está correto?

 
Porta Serial: 01;

Pergunta: Entendemos que o órgão está ao par de que a evolução da tecnologia tornou essa interface obsoleta, sendo raro encontrar este �po de porta em Desktops
atuais. Entretanto, esta interface pode ser disponibilizada através de adaptadores (externos) para portas USB. Nosso entendimento está correto em relação à
aceitação do órgão para esta alterna�va de oferta?
 

Unidade de leitura óp�ca CD/DVD;
Pergunta: Na hipótese de a resposta para o �po de Gabinete não estar de acordo com nosso entendimento, isto é, o órgão está se referindo a Desktops do �po Mini
ou Micro, os quais não possibilitam a instalação interna de drives de CD/DVD devido às suas dimensões reduzidas, entendemos que esta unidade poderá ser aceita
como acessório (externo) com conexão USB. Nosso entendimento está correto?

           
Item 2 - Notebooks

Tela: LCD com no mínimo de 15”;
Pergunta: Uma vez que a maioria dos notebooks corpora�vos disponíveis no mercado brasileiro possuem display LCD de 14”, e visando a possibilidade de par�cipação
de outros fabricantes no certame, como a HP Inc, reconhecida por sua tecnologia e indiscu�vel qualidade de seus produtos, entendemos que o órgão referiu-se a
‘Tela: LCD com no mínimo de 14”’. Nosso entendimento está correto?

 
Veja que todos nossos ques�onamentos visam, única e exclusivamente, nos possibilitar de par�cipar do processo, e isso trará maior compe��vidade ao certame e
consequentemente uma melhor contratação para o IGESDF.
 
Desde já agradeço a atenção e aguardo, se possível, sua disponibilidade para falarmos pessoalmente.
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Abs.,
 
Carlos Orlando Gaglionone Filho
EXECUTIVO CONTAS II 
COMERCIAL CORPORATE - DF 
Tel.: +55 61 3327-9660 | Ramal: 9660 
Cel.: +55 61 99204-5874 
E-mail: cofilho@simpress.com.br 
Site: www.simpress.com.br 
SIG Quadra 01 - Lotes 985, A 1055 - Zona Industrial 
70610-410 - Brasilia - DF - Brasil

“Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informa�vo e não cons�tui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se você não for o des�natário ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela con�das, ou ainda tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor,
avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração". 
->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.
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