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Prezados,

De acordo com a área técnica da ESMPU, segue a resposta ao questionamento:

QUESTIONAMENTO 1:
Entendimento parcialmente correto: Será considerado um limite mínimo de potência 800W, para cada fonte de alimentação, desde que validado pelo fabricante através de 
manuais, ferramentas ou declaração que comprove a suportabilidade da configuração máxima do equipamento.

Flávia Tegoshi
Presidente da CPL
Pregoeira da Escola Superior do MPU
SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23
Fone 3313-5311
Brasília - DF
CEP: 70200-640

>>> "Allan Oliveira" <allan.oliveira@altasnet.com.br> 21/01/2019 10:01 >>>
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 edital é solicitado “Suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz; à a fonte de 1600W só opera nas faixas de entrada de 200-
240 VAC”. 
O Consumo do servidor considerando todos os discos e memórias é de apenas 500W. Baseado no sizing oficial do fabricante (imagem abaixo), nossa fonte bi volt de 800W 
Platinum, atende à necessidade solicitada. 
Está correto nosso entendimento ?
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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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