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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Enviado em: terça-feira, 30 de julho de 2019 14:38

Para: 'administrator@performtecnologia.com.br'; 

'licitacao@performtecnologia.com.br'; 'logistica@performtecnologia.com.br'; 

ti@ilhota.sc.gov.br

Assunto: RES: RES: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019

ControleControle: Destinatário Ler

'administrator@performtecnologia.com.br'

'licitacao@performtecnologia.com.br'

'logistica@performtecnologia.com.br'

ti@ilhota.sc.gov.br

licitacao@performtecnologia.com.br Lida: 30/07/2019 14:44

Licitações - Perform Lida: 30/07/2019 14:44

Boa tarde! 

Segue abaixo resposta do responsável do Suporte Técnico da Prefeitura. 

Att. Francineide Pereira 

Pregoeira Oficial 

Coordenadora de Compras e Licitações 

 

Bom dia, tudo certo? 

Como a quantidade de células está relacionado diretamente com a autonomia da bateria, estamos 
pedindo no mínimo 40WHR - 4 células por já termos tido experiência com esse tipo de equipamento, e 
ter atendido perfeitamente às necessidades dos funcionários, que não utilizarão apenas na área 
interna da prefeitura, mas também em locais externos utilizando máximo desempenho e necessitando 
de uma duração aceitável.  

Agradeço desde já e estou disponível para eventuais dúvidas! 

Att, 

--  
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De: TI - Prefeitura de Ilhota <ti@ilhota.sc.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 30 de julho de 2019 10:43 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: Re: RES: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019 
 

Em 2019-07-30 09:17, licitacao3@ilhota.sc.gov.br escreveu: 

Bom dia! 

  

Estou encaminhando seu e-mail ao TI. 

  

Att. Franci 

  

De: Suporte Perform <administrator@performtecnologia.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 26 de julho de 2019 17:13 
Para: Licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Cc: licitacao@performtecnologia.com.br; logistica@performtecnologia.com.br 
Assunto: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019 

  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA  

Sr(a). PREGOEIRO(A) 

  

PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019

 

 

A PERFORM TECNOLOGIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
21.873.370/0001-03, com sede na Rua da Praça, 241 - Sala 914 - Edifício Office Green, Pedra Branca  Palhoça / 
SC, CEP. 88137-086 vem, respeitosamente, perante essa Administração Pública, requerer ESCLARECIMENTO 
referente ao Edital acima epigrafado. 
 
ESCLARECIMENTO:  

  

O presente edital pede-se “Notebook com bateria recarregável, mínimo 40WHR, 4 células (ions de Lítio).” 

  

Com a evolução da tecnologia de hardware e software, os fabricantes de computadores estão aperfeiçoando seus 
equipamentos para um menor consumo e menos tempo baterias com melhor aproveitamento de sua carga e espaço, 
assim não precisando colocar muitas células de bateria. 
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Assim viemos a oferecer notebooks com Bateria de 3 células (Li-Íon) -37 Wh, 4810 mAh, 7.7 V e com isso a bateria 
consegue gerar uma autonomia de até 7,5 horas, sendo que não afetaria nas horas de trabalho do funcionário que 
vier a utilizar o equipamento. 

  

Está correto o nosso entendimento?? 

  

  

  

Obrigado 

  

 

  

  

Bom dia, tudo certo? 

Como a quantidade de células está relacionado diretamente com a autonomia da bateria, estamos 
pedindo no mínimo 40WHR - 4 células por já termos tido experiência com esse tipo de equipamento, e 
ter atendido perfeitamente às necessidades dos funcionários, que não utilizarão apenas na área 
interna da prefeitura, mas também em locais externos utilizando máximo desempenho e necessitando 
de uma duração aceitável.  

Agradeço desde já e estou disponível para eventuais dúvidas! 

Att, 

--  

 


