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Prezado, se necessário o licitante vencedor poderá pedir prorrogação de prazo conforme o item 21.3 Em caso de possível atraso na
entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias
úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por até igual período. Caso a
Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia ú�l, quando
será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e multa previstas no edital em conformidade com a Lei
Federal n. º 8.666/93 e alterações vigentes.
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Prezado, segue resposta aos ques�onamentos abaixo: 1 - Ok, pois a resolução WUXGA é maior que o FHD+ descrito, o equipamento de
referência da planilha, também suporta essa resolução. 2 - Ok, pois os novos equipamentos vem como conexão o USB Tipo-C que
realmente suporta maiores velocidades. 3 - Realmente algumas fábricas estão deixando de colocar os fones de ouvido, não só pelo meio
ambiente, mas também por terem inúmeras opções de fones de ouvidos, que podem ser adquiridos posteriormente. Porém os fones não
poderão vir sem microfone e nem serem de outras marcas. Por serem indispensáveis, podem até serem fornecidos separadamente, desde
que sejam da mesma marca e com microfone. 4 - Ok, pois é mesmo caso acima, a resolução WXGA é superior que a descrita na planilha. 5
- Serão aceitos somente conforme o descri�vo. 6 - Serão aceitos somente conforme o descri�vo. Atenciosamente,
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