Recife, 08 de março de 2018.

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2018.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para as unidades do SENAI/PE,
conforme especificações do ANEXO I, do edital.

01 - QUESTIONAMENTO

Por favor, esclareçam se serão aceitos discos de 7.2K para os discos de 1TB ou deveremos
usar discos de outra capacidade em 15K rpm, reiterando que discos de 1TB SAS existem
somente em 7200rpm
at.

--

Resposta: No lote 4 item armazenamento, o conjunto de HDs SAS 15k, configurados em RAID

1, devem apresentar espaço total igual ou superior a 1 TB, por isso, serão aceitos as
seguintes configurações:
- Discos de 600 GB SAS 15k (2 pares em RAID 1);
- Discos de 450 GB SAS 15k (3 pares em RAID 1).
02 - QUESTIONAMENTO
É solicitado nos itens – Termo de referência, as seguintes informações transcritas abaixo:


Processador Intel i7(superior ou similar), com clock mínimo de 2,6 Ghz com suporte à tecnologia
de 64 bits;
Pergunta 01 – Existem no mercado dois fabricantes de processadores para desktops (Intel e AMD),
trabalhamos com os dois fabricantes, e entendemos que se ofertarmos o processador AMD A12-9800 de
sétima geração que possui 12 núcleos, sendo (4 CPU + 8 GPU) e clock base de 3,8 GHz,

atenderíamos ao exigido no edital já que a exigência é um processador intel i7 que
também possui 4 núcleos e 8 threads e o clock base de 2,6 Ghz . Nosso entendimento
está correto?

Resposta: Sim, o entendimento está correto.

O processador AMD A12-9800 atende ao termo de referência pois é solicitado que o processador tenha
desempenho similar ou superior ao Intel i7 com clock mínimo de 2,6 GHz.
Para a análise das propostas adotaremos como referência a base de dados Passmark CPU Mark
disponível no site: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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