
 

 Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR  

 
Ref. Recurso administrativo a declaração de vencedor atribuída a empresa Lume 
Tecnologia  no item único do Processo nº. 20799/2020 EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 3.0147/2020  
 
A.C.: Sra  Pregoeira  JACINTA MACEDO BIRKNER GUIMARAES 

 

boa tarde Senhores 

Vimos ora solicitar acolhimento de recurso administrativo quanto a declaração de 
vencedor atribuída   a empresa Lume Tecnologia para o item único do pregão acima 
referenciado. 

Nosso recurso fundamenta-se na impossibilidade de instalação de duas GPUs e uma 
HBA concomitantemente no modelo ofertado DL360 Gen10 pelo arrematante. 

 Conforme anteriormente relatado a solução apresentada pela empresa arrematante 
não condiz com as boas praticas do fabricante e portanto não é uma solução 
homologada pelo fabricante HPE e esclarecemos: 

Em questionamento verbal e escrito junto a HPE para amparar a questão fomos 
direcionados para o  Guia de Usuario do modelo HPE ProLiant DL360 Gen10 Server 
UserGuide 

https://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-a00019120en_us-10.pdf    
 

O manual do usuário acima em sua pagina 99 traz detalhadamente o procedimento 
para uso da GPU no riser secundário e explicita a obrigatoriedade da retirada do riser 
low profile, ou seja não permite o uso do riser low Profile para a GPU  vide pagina 99 
à 104, onde na pagina 103  item 7 solicita-se a remoção do slot low profile para 
instalação da GPU 

Trechos transcritos: 

Installing an accelerator or GPU in the secondary riser cage 

Use these instructions to install accelerator options, including GPUs, in the server.  

7. If installed, remove the low profile riser cage 



Portanto a instalação de GPU no riser low profile não é solução homologada pelo 
fabricante e sua adoção, caso funcione, tem implicações na garantia do equipamento 

Essa informação foi validada com a HPE pelo 0800 710 2029 com Sr Rafael Stefano 
dos Santos, rafael.ste.santos@hpe.com 

Ademais a argumentação abaixo do arrematante também esta equivocada pois o part 
number que substitui o PN 867890-B21 é o PN P23271-B21 conforme mostra a tabela 
e não o PN 867982-B21, sendo o PN substituto também no formato full height ou seja 
não low profile também inabilita o slot 2 do riser primario 

Argumento equivocado: 

“Na mesma página ainda é possível observar a informação de que o PN 867982-B21 (o 

qual utilizamos para nossa configuração) veio a substituir o PN 867890-B21 e habilita 

GPUs adicionais. 

Ver recorte de tela abaixo: 

 

Portanto conforme previamente dito a solução apresentada não esta em conformidade 
e não pode ser aceita. 

 

Gratos  

 

Ernesto Meirelles  
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