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Re: SSP-DF - PE 28-2021 - Esclarecimentos

De : CPL Comiss�o Permanente de
<licitacoes@ssp.df.gov.br>

qui, 02 de dez de 2021 11:25

Assunto : Re: SSP-DF - PE 28-2021 - Esclarecimentos
Para : Alexandre Nunes Calazans
<alexandre.nunes@atelecom.com.br>
Bom dia Senhor Fornecedor.
Em relação ao questionamento solicitado por V.Sa.,seguem os esclarecimentos da área
técnica desta Secretaria.
Questionamento 1: O Edital de Pregão Eletrônico n° 28/2021 determina em seu item 5.1 SWITCH FC DE PELO
MENOS 48 PORTAS COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 8/16/32 GBPS. Considerando
que os equipamentos que atendem os requisitos técnicos do pregão possuem a opção de &#64258;uxo de ar:
back to front (de trás para a frente) e front to back (de frente para trás), qual é o modelo que melhor se adequa
as características do Data center aonde estes equipamentos serão instalados? Resposta: O modelo back to
front (de trás para a frente) é o que mais se adequa as caracteríscas sicas do Datacenter, entretanto este
requisito técnico não está sendo considerado neste pregão.
Resposta: O modelo back to front (de trás para a frente) é o que mais se adequa as características fisicas do
Datacenter, entretanto este requisito técnico não está sendo considerado neste pregão.

ATT.
Maristela Rodrigues Freire
Pregoeira

De: "Alexandre Nunes Calazans" <alexandre.nunes@atelecom.com.br>
Para: licitacoes@ssp.df.gov.br
Cc: "Contratos" <contratos@atelecom.com.br>, "André Santa Rosa"
<andre.santarosa@atelecom.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 11:53:11
Assunto: SSP-DF - PE 28-2021 - Esclarecimentos
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A
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO número: 28/2021
Processo Nº: 00050-00036732/2020-11
Prezados Senhores,
Fazendo uso da prerrogativa que nos é concedida pelo Edital em epígrafe, apresentamos
solicitação de esclarecimentos aos termos do referido Edital.
Favor confirmar o recebimento desta mensagem.
Atenciosamente,
Alexandre Nunes
Área Comercial

Sala Pessoal Webex
T: +55 (61) 3316-4048

W: atelecom.com.br
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