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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01: Conforme solicitação no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, no tópico 

Descritivo Detalhado, item Gabinete da CPU, é solicitado:  

 

Duas fontes internas de alimentação, redundantes e hot swap, com potência mínima de 750 

W, capaz de suportar a configuração de expansão máxima do servidor, para operar em uma 

tensão de 230/115 V, com chaveamento automático de tensão, se necessário. As fontes de 

alimentação deverão ser Platinum hot-swap. 

 

Para suportar a configuração de expansão máxima do servidor, é necessário utilizar 

fontes de alimentação de 1600W. Essas fontes por sua vez operam exclusivamente em 200v - 

240v. Sendo assim, entendemos que devemos considerar fontes de alimentação de 1600W, 

mesmo não cumprindo com o solicitado de 230/115v. Estamos corretos em nosso entendimento? 

 

RESPOSTA 01: Como a configuração de expansão máxima do servidor depende do modelo e 

fabricante, e considerando ainda que em alguns modelos estudados, todos se concentram com a 

tensão na faixa de 240/110 V, entende-se que alguns fabricantes, por motivos de segurança, 

coloquem restrições. Portanto, o entendimento colocado na pergunta está de acordo com relação 

à fonte de alimentação. 

 

PERGUNTA 02: Em relação ao PE 3.0147/2020 – Processo 20799/2020, solicitamos os 

esclarecimentos abaixo: 

 1) No "ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO" no quadro de especificações é solicitado: 

"SERVIDOR ALTA PERFORMANCE GPU MICROPROCESSADOR X86-64 02 

PROCESSADORES INTEL SEE4.2 INTEL AVX AVX2 15TB 512GB RAM DDR4 C/WINDOWS 

SERVER", dando entendimento que o mesmo deverá ser fornecido com sistema operacional 

Windows Server. 

Mas no "Descritivo detalhado" diz apenas que "O equipamento deverá ser compatível com os 

sistemas operacionais Windows Server 2016", mas não é mencionado que o mesmo deverá ser 

fornecido com o sistema operacional. 
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Será necessário o fornecimento do sistema operacional junto com o servidor? Caso sim, deverá 

ser a versão Standard ou Data Center? 

 2) No "ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO" em "Descritivo detalhado" item 

"Armazenamento" é solicitado: "Possuir instalado 04 (quatro) discos SSD 6G de 3,84 TB cada". 

Esses discos devem ser padrão SATA 6G ou SAS 6G? 

 3) Provavelmente esse equipamento ficará acima do valor de referência. Qual a data da cotação 

para abertura deste edital? Devido à alta do dólar, esse equipamento deve chegar a R$ 

219.000,00. 

 

RESPOSTA 02: Sobre o questionamento nº 01, não será necessário o fornecimento do sistema 

operacional junto com o servidor, uma vez que a especificação exige apenas que seja compatível 

com os sistemas operacionais Windows Server 2016. 

Quanto ao questionamento nº 02, os discos SSD devem ser SATA 6G. 

Por fim, em relação ao questionamento nº 03, informamos que pesquisa de preços que formou o 

valor máximo estimado é recente, realizada em abril de 2020. Como o edital foi publicado em 

11/05/2020, o orçamento estimado está atualizado e reflete a realidade do mercado atual. 

  

 

Curitiba, 14 de maio de 2020. 
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