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ESCLARECIMENTO 01
Data do Questionamento: 21/10/2019
No lote 3 foi solicitado memória de 256 GB 2666Mhz em 4 x 64GB.
Pergunta
01

A tecnologia e arquitetura do Hardware HP Z4 G4, trabalha com pentes máximos
de 32GB, porém, a capacidade máxima solicitada no edital será atendida (8 x
32GB DDR4 2666Mhz ECC), isto é, 256 GB. Sendo assim, serão aceitos
equipamentos com 8 x 32GB totalizando o exigido no edital?

Resposta Será aceito desde que mantém as características técnicas da memória e não
01

afete a qualidade do processamento.
No lote 4 foi solicitado memória de 768GB 2666Mhz em 12 x 64 GB e dois
processadores Intel Xeon Gold 6152.
O processador solicitado não suporta operar com pentes de memória de 64GB,

Pergunta
02

deste modo iremos ofertar o equipamentos HP Z8 G4 com 768 GB DDR4
2666Mhz ECC em 24 x 32GB atendendo a capacidade máxima exigida no edital.
Sendo assim, serão aceitos equipamentos com 24 x 32 GB totalizando o exigido
no edital.
Segue exemplo extraído do catálogo da Z8 G4 com o processador solicitado
(catálogo: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05527763.pdf).

Resposta Será aceito desde que mantém as características técnicas da memória e não
02

afete a qualidade do processamento.
No termo de referência, item 11.2, diz que a garantia deve ser assistência técnica
no local, e o suporte técnico deverá ocorrer em no máximo 2 dias úteis pelo
fabricante ou fornecedor.
Os equipamentos que serão ofertados neste edital, são do fabricante HP e

Pergunta possuem garantia padrão de fábrica de 3 anos on site NDB (atendimento no local
03

no próximo dia útil.
Além disso será entregue uma declaração do fabricante em nome de nossa
empresa, citando que irá prestar suporte durante todo o período da contratação.
Será então aceito serviço / suporte prestado diretamente pelo fabricante do
equipamento?

Resposta
03

Será aceito.
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