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PERGUNTA
Boa tarde,
Viemos por meio deste formalizar questionamentos que seguem abaixo descritos:
Questionamento 1:
Referente ao item 1:
4.1.1.1 Deve possuir 1(um) processador Intel Xeon Silver 4309Y (8 núcleos) ou AMD EPYC
7232P (8 núcleos) ou apresentar, para o equipamento ofertado, processadores com índice igualou
superior a 55.0 pontos Baseline, medido pelo índice SPECint_rate2017 (baseline) do Standard
Performance Evaluation Corporation – www.spec.org.
4.1.4.1 O servidor tipo 1 deve ter altura máxima de 1U (uma unidade de rack);
4.3.2.8 O servidor deve possuir 2 (dois) slots PCIe 3.0 x8 livres.
Visto a requisição de apenas um processador e 1U de altura, há a diminuição de slots PCIe
disponibilizados nos equipamentos, desse modo, visando validar o entendimento quanto a esses
slots e ampliar a disputa considerando a utilização também do padrão OCP (Open Computer
Standard) amplamente difundido nas gerações mais recentes de hardware, questionamos:
Será aceito equipamentos com 1 processador instalado que forneça 1 slot OCP 3.0 Gen3/4 x8 e 1
slot PCIe Gen3/4 x8, sendo apenas esse último livre e com possibilidade de habilitar e expandir as
portas através da inclusão do segundo processador e riser .Está correto nosso entendimento?
Questionamento 2:
Referente ao item 1:
4.3.6.1 Possuir ventiladores redundantes do tipo Hot Plug ou Hot Swap com capacidade
suficiente para manter o equipamento em funcionamento pleno em sua configuração máxima;
Ao ofertarmos equipamento com 3 ventiladores instalados de alta performance , que permitem o
funcionamento pleno em sua configuração máxima , limitada a um processador solicitado e a
quantidade de memórias e discos compatíveis com a utilização de um único processador
atenderemos ao solicitado no edital. Está correto nosso entendimento ?
Atenciosamente,
André Bellaver | Ger. de Vendas | 54.2628-8306 | 54.99138-0038
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RESPOSTA
A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, responde o esclarecimento conforme manifestação
da área técnica:
Resposta ao Questionamento 1:
Não está correto o entendimento. Exigimos o item 4.3.2.8 do Termo de Referência para futura
expansão do equipamento.
Resposta ao Questionamento 2:
Não está correto o entendimento. O equipamento deve ser entregue com ventilação suficiente para
suportar a capacidade máxima de processadores, memória e discos que o modelo cotado suporte.
Assim, caso seja necessária uma futura expansão, a ventilação será capaz de suportar a ampliação
da carga térmica.
Att.
Rosana Adolfo,
Pregoeira.

