
       

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
PROCESSO Nº 52/2019
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Trata-se de respostas aos PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS apresentados por empresas
interessadas em participar da licitação.

QUESTIONAMENTO 1:

ITEM 8
Descrição: SERVIDOR TIPO I

• 2.1 PERFORMANCE

a) O servidor ofertado deverá ter Índice SPECint_rate_base2006 auditado, de no mínimo
346 para um processador com tecnologia mínima de 10 Core.
b)  Caso  o  servidor  ofertado  não  esteja  auditado  com a mesma frequência  de  clock
ofertado,  será  aceito  sem  penalidades,  índice  estimado  de  SPECint_rate_base2006,
desde  que  seja  utilizado  para  cálculo,  índice  auditado  de  SPECint_rate_base2006 do
mesmo  modelo  do  servidor  ofertado,  porém as  características  técnicas  idênticas  ou
superiores em core’s e frequência de clock em relação ao ofertado. Para este caso deverá
ser aplicada a fórmula:
Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados pelo Standard
Performance Evaluation – SPEC, resultados obtidos com a atualização de servidores em
cluster,  bem  como  estimativas  em  resultados  inferiores  ao  mínimo  solicitado  nesta
configuração.

 Para o item 2.1 PERFORMANCE, como vemos acima é solicitado que o processador seja
auditado pelo site spec.org, e que tenha pontuação exigida no subitem “a”, contudo a
BASE solicitada de 2006 e a pontuação mínima exigida é referente a processadores que
já  saíram  ou  estão  saindo  de  produção.  O  Equipamento  que  será  proposto  pela
(xxxxxxxxx) será entregue já com a última família de processadores XEON, com isso
como citado acima por não se tratar de processadores antigos e tão pouco com previsão
de EOL, estes processadores não estão auditados na BASE solicitada de 2016 contudo é
nitidamente  superior  as  características  mínimas  exigidas  neste  termo  de  referência,
abaixo segue características do processador a ser ofertado:
Processador Intel® Xeon® Silver 4214 Processor
Cores – 12
Threads – 24
Processador Base Frequency – 2.20 a 3.20
Cache – 16.5
Com base no fato de que a auditoria solicitada não atende a processadores de última
geração e que a (xxxxxxxx) estará entregando processadores não só mais recentes como
superiores aos solicitados, entendemos que serão aceitos processadores Intel Xeon Silver
4214 para os equipamentos do ITEM 08. Está correto?
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RESPOSTA: 

2.1 PERFAMANCE

Está correto o vosso entendimento, iremos sim aceitar processadores de última geração
em escala de produção, bem como com características técnicas superiores ao solicitado
no edital. Só não serão aceitos processadores inferiores ao solicitado.

QUESTIONAMENTO 2:

ITEM 8
Descrição: SERVIDOR TIPO I

• 2.7 INTERFACES DE REDE
a) Possuir  04 (quatro) interfaces de rede RJ-45 através de controladoras integradas,
sendo 2 delas portas LC short wave para rede SAN Fibre Channel.

É de claro entendimento que interfaces de rede do tipo RJ-45 não são compatíveis com
fibre  channel,  entendemos que no subitem “a”  houve um erro  de digitação  e que o
correto seria:
“POSSUIR 4 INTERFACES DE REDE, SENDO 4 (quatro) RJ-45 10/100/100 e 4 (quatro)
delas FIBRE CHANNEL POR MEIO DE PCI-e”. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA: 

• 2.7 INTERFACES DE REDE

Está  correto  vosso  entendimento  iremos  sim  aceitar  equipamentos  contendo  04
interfaces de Rede RJ45 10/100/100 e mais 04 interfaces Fiber Channel sendo PCIe.

QUESTIONAMENTO 3

ITEM: 10
Descrição: Storage de Armazenamento

• 5.0 Requisitos
5.19.2 Volumetria bruta mínima de 2TB em discos sólidos 12G SAS SSD, sendo discos
individualmente com capacidade máxima de 400GB;
5.19.2.1 Em caso de impossibilidade de utilização de discos SAS 15k RPM, deverão ser
considerados discos tipo SSD;

Para o item 5.0 Requisitos, subitem 5.19.2 é solicitado uma volumetria mínima de 2TB
entendendo que será aceita uma volumetria superior a solicitada, contudo é solicitada
neste mesmo subitem uma capacidade máxima de 400GB para os discos individuais.
Podemos entender que estaremos atendendo ao edital com a oferta de 5 (cinco) discos
no mínimo, sendo eles superiores a 400GB. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA: 
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STORAGE DE ARMAZENAMENTO

5.0 REQUISITOS
Subitem 5.19.2

Está correto vosso entendimento iremos aceitar uma volumetria superior ao solicitado
sendo a capacidade dos discos superior a 400GB.

QUESTIONAMENTO 4

ITEM 10
Descrição: Strage de Armazenamento 

• 5.0 Requisitos
5.19.3 Cada tipo de disco deverá ser agrupado em RAID, sendo estas nos níveis 1, 5, 6
ou 10;

Para o  item 5.0 Requisitos,  subitem 5.19.3 é solicitado  que cada tipo  de disco  seja
agrupado em RAID nos níveis 1, 5, 6 ou 10, é entendido que por ser solicitado 2 grupos
de discos um para o subitem 5.19.1 e outro para o subitem 5.19.2, os mesmos tem de
ser entregues nas quantidades mínimas para que possa ser montada qualquer uma das
classes de RAID solicitadas no subitem 5.19.3. Está correto o nosso entendimento?  

RESPOSTA:

• 5.0 requisitos
Subitem 5.19.3

Está correto o vosso entendimento, iremos aceitar equipamentos com que os grupos dos
discos ofertados permitam a configuração do RAID nos níveis 1, 5, 6 ou 10,; estando
dentro da capacidade total não sendo inferior ao subitem 5.19.4.

Pariquera-Açu, 04 de setembro de 2019.

ELI BRAZ
Pregoeira/CONSAÚDE
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