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Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU - Re: Enc.: ALTASNET: Pedido de
Esclarecimentos | PE 11/2018
De:

Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU

Para:

allan.oliveira@altasnet.com.br

Data:

17/01/2019 14:07

Assunto: Re: Enc.: ALTASNET: Pedido de Esclarecimentos | PE 11/2018
CC:

caroline.serra@altasnet.com.br; wladimir@altasnet.com.br

Prezado,
Segue resposta da área técnica ao pedido de esclarecimento dessa empresa.
Att.
Rodrigo Pina Medeiros
CPL/ESMPU
>>> Douglas Rafael de Castro Aguiar 16/01/2019 14:29 >>>
Senhor Pregoeiro,
Seguem as respostas dos questionamentos:

QUESTIONAMENTO 1:
Entendimento incorreto. As fontes deverão ser fornecidas com potência de, no mínimo,
1000W. Além disso, deverão ter eficiência energética de, no mínimo, 94% quando em carga
de 50%.
QUESTIONAMENTO 2:
Entendimento incorreto. Os servidores deverão ser fornecidos com, no mínimo, 1 (uma) porta de
vídeo VGA padrão DB-15.

Att,
Douglas Rafael de C. Aguiar
Analista do MPU - Suporte Técnico e Infraestrutura
NUREDES/STI/ESMPU
(61) 3313-5229

>>> Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU 16/01/2019 14:03 >>>

>>> "Allan Oliveira" <allan.oliveira@altasnet.com.br> 15/01/2019 14:24 >>>

À
Escola Superior do Ministério Público da União - ESMPU
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Ilmo(a) Sr(a). Pregoeiro(a)
Brasília/DF
Ref. Pregão Eletrônico nº 11/2018
PROCESSO Nº. 0.01.000.004155/2018-87
Objeto: (...) Registro de preço para eventual aquisição de solução de infraestrutura de servidores e
backup, serviço de instalação, implementação, configuração e garantia para atender as
necessidades desta Escola Superior do Ministério Público - ESMPU, conforme condições, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Prezado(a) Senhor(a),
A empresa Altas Networks e Telecom Ltda, inscrita no CNPJ Nº 05.407.609/0001-01, situada em
Belo Horizonte/MG, vem tempestivamente através deste, solicitar esclarecimento à vista do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 no que diz respeito a dúvidas pertinentes ao item, elencado
abaixo:
QUESTIONAMENTO 1:
No subitem 3.1.2.2.1 é exigido que cada fonte tenha eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus
Platinum) quando em carga de 50%, com potência mínima de 1000W, suficientes para operação do
servidor em sua configuração máxima;
Entendemos que o fornecimento de cada fonte do servidor com 800W de potência e eficiência energética
de 94% (80Plus Platinum) suportando a operação do servidor em sua configuração máxima, atende ao
exigido nesse item, uma vez que as fontes dos servidores suportam a máxima configuração e ainda
consomem menos energia, gerando economia.
Está correto nosso entendimento?

QUESTIONAMENTO 2:
No subitem 3.1.8.1.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15;
Devido a evolução tecnológica, os servidores são fornecidos atualmente com interface de vídeo DisplayPort
que entrega mais qualidade de vídeo.
Diante do exposto, entendemos que serão aceitos servidores com interfaces de vídeo DisplayPort.
Está correto nosso entendimento?

Certos de que seremos atendidos em nossa solicitação.
Agradecemos sua atenção ficando no aguardo de breve resposta.
Atenciosamente,
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Allan Oliveira
Assistente Comercial
ALTASNET
+55 (31) 3449-4521
allan.oliveira@altasnet.com.br
Skype: allaanoliveiraa
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