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

Prezado,

Segue resposta da área técnica ao pedido de esclarecimento dessa empresa.

Att.

Rodrigo Pina Medeiros
CPL/ESMPU

>>> Douglas Rafael de Castro Aguiar 18/01/2019 15:24 >>>
Prezado Pregoeiro,

Segue a resposta do questionamento:

QUESTIONAMENTO 1:
Entendimento incorreto. De acordo com o subitem 3.1.2.2.2, os equipamentos especificados no item 
01 (servidores) deverão ser fornecidos com fontes de alimentação que suportem e operem nas faixas 
de tensão de 100-240 VAC em 60Hz. Tal especificação se faz necessária devido à dinâmica da ESMPU, 
que possui vários centros de apoio espalhados pelo país, está construindo uma nova sede em Brasília 
e a perspectiva que a Escola tem de montar site backup para implementar uma política de 
contingência no armazenamento de dados, conforme subitem 2.1 que trata da necessidade da 
contratação.
Já o equipamento especificado no item 03 (tape library), conforme 3.3.12, deve possuir capacidade de 
trabalhar com tensão de 220 Volts com corrente alternada (60Hz AC). Portanto, para este 
equipamento, esta é a especificação mínima exigida. Mas isso não impede que o equipamento 
ofertado para este item também opere na faixa de tensão de 110VAC.

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 18/01/2019 14:55 >>>

>>> <wladimir@altasnet.com.br> 18/01/2019 14:50 >>>
Boa tarde Ilmo(a) Sr(a). Pregoeiro(a). 

De: Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU
Para: allan.oliveira@altasnet.com.br
Data: 18/01/2019 15:29
Assunto: Re: RES: ALTASNET: Pedido de Esclarecimento | PE 11/2018
CO: caroline.serra@altasnet.com.br;  wladimir@altasnet.com.br
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Algum retorno sobre o questionamento abaixo ? 

Atenciosamente,

De: Allan Oliveira <allan.oliveira@altasnet.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 15:26
Para: cpl@escola.mpu.mp.br
Cc: wladimir@altasnet.com.br; caroline.serra@altasnet.com.br
Assunto: ALTASNET: Pedido de Esclarecimento | PE 11/2018

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 subitem 3.1.2.2.2 do item 1 é exigido que as fontes de alimentação dos servidores devem suportar e 
operar nas faixas de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz; 
No subitem  3.3.12. do item 3 é exigido que as fontes de alimentação da Tape Library deve ter a capacidade 
de trabalhar com tensão de 220 Volts com corrente alternada (60Hz AC);

Wladimir Salles
Executivo de Negócios
+55 31 3449-4515 – Fixo
+55 31 99576-7298 – Celular 
wladimir@altasnet.com.br
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Entendemos que os Servidores e a Tape Library serão instaladas em um mesmo ambiente e terão 
interoperabilidade, assim sendo, se fornecemos Servidores e Tape Library que suportem e operem nas 
faixas de tensão de entrada de 200-240 VAC a 60 Hz, 
estaremos atendendo ao solicitado.
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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