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

Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU

Para:

allan.oliveira@altasnet.com.br

Data:

18/01/2019 14:26

Assunto: Re: ALTASNET: Pedido de Esclarecimento | 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 17/01/2019 14:19 >>>
Prezado Pregoeiro,
Seguem as respostas aos questionamentos:

QUESTIONAMENTO 1:
Entendimento correto. Os serviços de instalação, implementação e configuração serão
realizados por técnicos da ESMPU que, em caso de dúvidas ou necessidade de auxílio,
poderão acionar a garantia/suporte técnico.
QUESTIONAMENTO 2:
Entendimento correto. É facultado ao proponente visita técnica para dimensionamento da
solução ofertada. Ela não é obrigatória.
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 17/01/2019 14:04 >>>
Flávia Tegoshi
Presidente da CPL
Pregoeira da Escola Superior do MPU
SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23
Fone 3313-5311
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Brasília - DF
CEP: 70200-640

>>> "Allan Oliveira" <allan.oliveira@altasnet.com.br> 17/01/2019 09:37 >>>

À
Escola Superior do Ministério Público da União - ESMPU
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 objeto da contração do edital informa a aquisição solução de infraestrutura de servidores e backup,
serviços de instalação, implementação, configuração e garantia para atender as necessidades desta Escola
Superior do Ministério Público - ESMPU,
Porém o edital não apresenta de forma clara as especificações para atendimento dos serviços de
instalação, implementação, configuração; Entende-se que serão apenas o fornecimento dos produtos.
Está correto nosso entendimento ?

QUESTIONAMENTO 2:
No subitem 9.1 do Anexo I, informa: Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o
licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de fornecimento, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 12 horas às 19 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (61) 3313-5389 ou 5229; Entende-se que essa informação não é uma exigência obrigatória,
ficando à critério da licitante.
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Está correto nosso entendimento ?

Certos de que seremos atendidos em nossa solicitação.
Agradecemos sua atenção ficando no aguardo de breve resposta.
Atenciosamente,
Allan Oliveira
Assistente Comercial
ALTASNET
+55 (31) 3449-4501
allan.oliveira@altasnet.com.br
Skype: allaanoliveiraa
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