A Empresa ARSITEC apresentou o TERCEIRO seguinte Pedido de Esclarecimento
ao Pregão Eletrônico nº 11/2021 – CBMDF:
Questionamento 01:
1. O edital especifica para os itens 1 e 2, conforme páginas 17 e 19,
respectivamente, "Para cada equipamento deverá ser fornecido pelo menos 1
transceiver do tipo SFP+ que implementam as velocidade de 10 Gbps, fibra óptica
multimodo, em conectores tipo duplex LC, hot-swappable.". Há no mercado
transceivers SFP+ que suportam distâncias mais curtas (até 100 metros) e mais
longas (até 400 metros). Solicitamos informar, por favor, qual deve ser a distância
máxima suportada pelos transceivers SFP+ ofertados.
Questionamento 02:
2. O edital especifica para o item 3, conforme páginas 21, ""Para cada
equipamento deverá ser fornecido pelo menos 30 transceivers do tipo SFP+ que
implementam as velocidade de 10Gbps, fibra óptica multimodo, em conectores tipo
duplex LC, hot-swappable.". Há no mercado transceivers SFP+ que suportam
distâncias mais curtas (até 100 metros) e mais longas (até 400 metros).
Solicitamos informar, por favor, qual deve ser a distância máxima suportada pelos
transceivers SFP+ ofertados.

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO 01:
Para este questionamento o setor técnico responsável pelas especificações dos
produtos (DITIC/CBMDF) informou o seguinte:
O edital não especifica a distância mínima ou máxima para o alcance dos
transceivers SFP+ dos itens 1 e 2. Para o CBMDF, qualquer distância suportada
(que foi citada no esclarecimento) pelos transcerivers SFP+ será aceita, uma vez
que atenda aos requisitos do edital.
RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO 02:
Para este questionamento o setor técnico responsável pelas especificações dos
produtos (DITIC/CBMDF) informou o seguinte:
O edital não especifica a distância mínima ou máxima para o alcance dos
transceivers SFP+ do item 3. Para o CBMDF, qualquer distância suportada (que foi
citada no esclarecimento) pelos transcerivers SFP+ será aceita, uma vez que
atenda aos requisitos do edital.
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