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Sr. Licitante, de ordem da Sra. Pregoeira deste Tribunal, informo à Vossa Senhoria que as informações prestadas por
essa empresa serão encaminhadas ao conhecimento da área técnica para análise e manifestação.
De: Cpl [mailto:cpl-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de Rogério Motta Souza
Enviada em: terça-feira, 31 de julho de 2018 16:34
Para: cpl@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] APONTAMENTOS SOBRE O PREGÃO 16/2018 - COMPRA DE PENDRIVES

Boa tarde!
Prezada Pregoeira,
Em relação ao item 01 da compra de pendrives o item ofertado não atende o item 3.1.3 do edital, taxa de
leitura e gravação 70m/s e 20mb/s, segue especificações completas, favor analisar o item 02 também sobre
essa especificação, pois entramos com o produto que atende 100% do edital, e não tivemos como ofertar o
preço dar licitantes, segue abaixo link da especificação do produto:
https://www.aldo.com.br/Produto/?c=25573&d=pen-drive-usb-3.0-kingston-DT100G3/16GB
25573-8 PEN DRIVE USB 3.0
Uma transição econômica para USB 3.0.
A unidade Flash USB DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) da Kingston é compatível com as especificações para
USB 3.0 de última geração para beneficiar-se da tecnologia presente nos novos notebooks, desktops e
dispositivos digitais. Com o DT100G3, o armazenamento e transferência de documentos, apresentações,
músicas, vídeos e outros arquivos são mais rápidas e fáceis do que nunca.
O DT100G3 apresenta um design moderno e econômico para fazer da transição para uma experiência
gratificante com USB 3.0, um investimento mínimo. Disponível nas capacidades de 8GB a 64GB, o DT100G3 é
compatível com versões anteriores USB 2.0 e tem cinco anos de garantia.
Moderno design em preto com tampa deslizante;
Dispositivo de armazenamento USB 3.0;
Velocidades em USB 3.0: Leitura até 40MB/s e Gravação até 10MB/s.
Capacidade: 16GB
Dimensões do Pen Drive (A xL x P): 1,00 x 2,12 x 6,00cm
Temperatura de Operação: 0°C a 60°C
Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C
Compatível com: Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP1, SP2), Mac OS X
v.10.6.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior.
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