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Exmos. Srs.:

Na sequência da primeira análise efetuada às proposta das empresas concorrentes

constatou-se que a proposta da V/ empresa evidencia, no "Computador Portátil Tipo I -

ACER Aspire 7" e no "Computador Portátil Tipo II - ACER Aspire 5", nas imagens dos links

remetidos, imagens dos teclados onde não se consegue identificar o layout de "teclado

português", nomeadamente com o não conseguir identificar da tecla do "ç".

Face ao exposto, e dada a possibilidade de solicitação de esclarecimentos justificativos

relativos aos elementos constitutivos da proposta, para efeitos da sua análise e avaliação,

de acordo com o previsto nos termos do artigo 72.º, do novo Código dos Contratos

Públicos, somos a solicitar que a V/ empresa possa apresentar, até às 17h00m do dia 15 de

maio de 2019, os esclarecimentos que tiverem por convenientes, sobre o facto constatado.

Com os melhores cumprimentos.

O Júri do Procedimento.

Exmos. Senhores,

Em resposta ao Vosso pedido de esclarecimentos, a proposta da ConfigBit indica link's que

referem genéricamente, por parte dos respectivos fabricantes, as caracteristicas dos modelos

propostos; no entanto àque esclarecer em concreto que os modelos propostos "Computador

Portátil Tipo I - ACER Aspire 7" e no "Computador Portátil Tipo II - ACER Aspire 5" têm ambos

teclado com layout em português.

As imagens dos modelos presentes nesses links são colocadas por parte do fabricante de uma

forma genérica referente aos modelos em causa, pelo que neste caso não se pode ter em conta o

layout do teclado visivel nessas imagens, pois trata-se de algo que varia consoante cada país de

encomenda; pelo que nestes casos ambos os modelos propostos pela ConfigBit tem teclado com

layout em português, conforme éindicado nas caracteristicas descritas na proposta.

Essa indicação está presente na proposta da ConfigBit (ficheiro: ConfigBit-Proposta2019_603 -

CM_CANTANHEDE.pdf) através da expressão "- Teclado português" no modelo de Computador

Portátil Tipo I - ACER Aspire 7, bem como no modelo de Computador Portátil Tipo II - ACER

Aspire 5.

Assim, conforme éindicado na proposta nos detalhes de caracteristicas dos modelos propostos,

os equipamentos que integram a proposta da ConfigBit cumprem totalmente todos os requisitos

técnicos solicitados, inclusivé nesse pormenor do "Computador Portátil Tipo I - ACER Aspire 7" e
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do "Computador Portátil Tipo II - ACER Aspire 5" terem ambos teclado com layout em português.

Estamos disponivies para quaisquer esclrecimentos adicionais.

Atentamente,

CONFIGBIT, LDA.
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