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KAMILA ALVES CHIANCA

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Daniel da Silva Landim [dlandim@tre-
df.gov.br]

Enviado em: segunda-feira, 27 de agosto de 2018 15:08
Para: 'Daniel da Silva Landim'; 'CPL'; carlosmenezes@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] RES: Manifestação técnica - P.E SRP 24/2018 (Pen Drive)
Anexos: image001.jpg; ATT00075.txt

Boa tarde a todos, 
 
                Por desatenção da minha parte, solicito desconsiderar a informação anterior pois o produto ofertado 
possui sim, segundo o fabricante, interface 3.0 (compatível com as versões anteriores) e que a velocidade de leitura 
chega a 130 MB/s. 
                Peço desculpas pelo transtorno e reconsidero a informação afirmando que atende sim às especificações do 
edital. 
                É o que tenho a informar, 
 
 
 

 

   Daniel da Silva Landim 
   Tribunal Regional Eleitoral do DF 
   Seção de Produção e Apoio ao Usuário 
   : (61) 3048-4145 
 : dlandim@tre-df.jus.br 

 
 
 
 
De: Daniel da Silva Landim [mailto:dlandim@tre-df.gov.br]  
Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2018 14:46 
Para: 'CPL'; 'carlosmenezes@tre-df.gov.br' 
Assunto: RES: Manifestação técnica - P.E SRP 24/2018 (Pen Drive)  
 
Boa tarde, 
 

A proposta da empresa BWA Tec não atende às especificações 
solicitadas no edital no item: 3.1.2 Possuir interface USB 3.0, (compatível com 
padrões anteriores USB 2.0 e USB 1.1);  

 
O produto ofertado possui apenas interface 2.0. e não há nenhuma apresentação da 

fabricante com relação à velocidades de leitura e gravação. 
É o que tenho a informar. 
 

 

 

   Daniel da Silva Landim 
   Tribunal Regional Eleitoral do DF 
   Seção de Produção e Apoio ao Usuário 
   : (61) 3048-4145 
 : dlandim@tre-df.jus.br 
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De: CPL [mailto:cpl@tre-df.gov.br]  
Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2018 13:52 
Para: dlandim@tre-df.gov.br; carlosmenezes@tre-df.gov.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: Manifestação técnica - P.E SRP 24/2018 (Pen Drive)  
 
À SEAUP, 
 
Aos cuidados de Daniel da Silva Landim, 
 
De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Paulo Tadeu Moreira Saldanha, encaminho a Vossa 
Senhoria, em anexo, Proposta de Preços e Catálogo enviados pela empresa , referente ao Pregão 
Eletrônico SRP nº 24/2018 (Pen Drive), cujo Edital também consta em anexo, para análise e manifestação 
dessa unidade com a maior brevidade possível. 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Alves 
Comissão de Licitações – CL 
 
 


