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Ana Letícia

De: carlos menezes [menezes1960@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 1 de agosto de 2018 08:12
Para: Marcelo M. Gomes
Assunto: Re: ENC: Manifestação técnica - P.E SRP 16/2018 (Aquisição de 

Pen Drives)
Anexos: image001.jpg

Se não atende aos requisitos de leitura e gravação e na existência de outro fornecedor com outro 
modelo que atendendo a especificação, entendo que chamamos o próximo.  
 
 
Att 
 
 
Menezes 
 
Enviado do meu iPhone 
 
Em 31 de jul de 2018, à(s) 18:21, Marcelo M. Gomes <mmissias@tre-df.jus.br> escreveu: 

Menezes, 
  
  
Na proposta da empresa SPECOLOGIA COM IMP EXP LTDA, apesar de conter as 
informações do edital, a marca e modelo não corresponde a nenhuma produto 
comercial que possa ser confirmado se suas características técnicas correspondem 
ao solicitado, desta forma não existe condições de realização de análise de 
conformidade do item 02. 
  
  
Att, 
  
  
  
  
<image001.jpg> 
Marcelo Missias Gomes 
Seção de Adm. de Redes e Sistemas Operacionais  
Tribunal Regional Eleitoral do DF 
E-mail: mmissias@tre-df.jus.br 
 fones: 61-3048-4149 / 61-99674-5607 
  
  
De: CPL [mailto:cpl@tre-df.gov.br]  
Enviada em: terça-feira, 31 de julho de 2018 17:52 
Para: mmissias@tre-df.gov.br; carlosmenezes@tre-df.gov.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: Manifestação técnica - P.E SRP 16/2018 (Aquisição de Pen Drives) 
  
Senhores Chefes, 
  

analeticia
Realce

analeticia
Realce
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De ordem da Senhora Pregoeira deste Tribunal, Ana Letícia Braga Santos, encaminho 
a Vossas Senhorias, em anexo, Proposta de Preços da empresa SPECOLOGIA 
COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, que ofertou o menor preço para o 
Item 2  do Pregão Eletrônico nº 16/2018 (Aquisição de Pen Drives), cujo Edital 
também consta em anexo, para análise e manifestação dessa unidade com a maior 
brevidade possível. 
  
Envio também anexo a este e-mail, informação sobre especificação técnica dos Pen 
Drives, enviada por empresa concorrente alegando que o item cotado pela primeira 
colocada não atende as especificações do Edital. 
  
Atenciosamente, 
  
Kamila Chianca 
Comissão de Licitação – CL 
(61)3048-4232/4067 
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