Ao
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais

Ref.: Esclarecimentos:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2016
OBJETO:
Aquisição de servidor e upgrade de licenciamento vmware incluindo instalação.
Prezados Senhores,
Tendo em vista a elaboração de uma melhor oferta comercial, necessitamos de
esclarecimentos em relação aos termos estabelecidos no Pregão Eletrônico
supracitado.
Ao Sr. Pregoeiro,
ESCLARECIMENTO 01

Foi solicitado no Anexo VII, Item:
“3.1 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” subitem
3.1.1 COMPUTADOR SERVIDOR x86 COM DOIS PROCESSADORES
A) TIPO DE SERVIDOR
A.1 Servidor de arquitetura x86 com 02 processadores físicos INTEL de 06
núcleos ou superior. (O processador deverá ser INTEL em função de
compatibilidade do cluster Vmware do TJMMG que possui outros 2(dois)
servidores que já contam com processadores INTEL. A necessidade principal é a
plena utilização do recurso Vmotion - os atuais servidores têm o processador
IntelXeon Six Core X5690 3,46 Ghz, portanto deverá ser ofertado servidor com
processador compatível para utilização do recurso citado) ”
Informamos que a compatibilidade solicitada para o recurso da VMware chamado
VMotion, não será possível de ser realizada entre o processador existente no
ambiente atual do cliente Intel Xeon X5690 e a família dos novos processadores Intel
Xeon E5-2600v4 (Broadwell Generation). Isso acontece por que os processadores
Intel Xeon X5690 utilizados nos servidores atuais do Tribunal de Justiça Militar – MG,
pertencem a uma família de processadores da Intel muito antiga. Posteriormente à
geração dos processadores Intel Xeon X5690 mais de 3 novas gerações já foram
lançadas pela Intel. Isso pode ser comprovado fazendo uma rápida consulta no site da
VMware
(https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=cpu),
onde os resultados de compatibilidade são obtidos apenas com as gerações Intel®

Merom Generation, Intel® Penryn Generation, Intel® Nehalem Generation e a Intel®
Westmere Generation. Inclusive, essas gerações citadas já estão todas
descontinuadas.
Dessa forma entendemos que não é necessário entregar a compatibilidade solicitada,
uma vez que a mesma não é possível com a família de processadores comercializada
atualmente.
Está correto o nosso entendimento?

ESCLARECIMENTO 02
Foi solicitado no Anexo VII, Item:
“3.1 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” subitem
3.1.1 COMPUTADOR SERVIDOR x86 COM DOIS PROCESSADORES
P) GERENCIAMENTO FÍSICO
“P.1 Disponibilização da tela gráfica remota de cada lâmina sem a intervenção
do sistema operacional;
Entendemos que ao citar “cada lâmina” na solicitação acima, o cliente se refere ao
servidor de rack solicitado no LOTE 1 desse edital.
Está correto o nosso entendimento?
ESCLARECIMENTO 03
Foi solicitado no Anexo VII, Item:
“3.1 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” subitem
3.1.1 COMPUTADOR SERVIDOR x86 COM DOIS PROCESSADORES
Q) CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADES
“Q.5
O servidor ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade
com as normas CISPR2 ou FCC, para assegurar níveis de emissão
eletromagnética.”
Entendemos que a norma a qual o texto se refere é a “CISPR 22” e não “CISPR2”, e
que ao apresentarmos documentação do fabricante do equipamento onde esteja
constando a conformidade com as normas CISPR 22 ou FCC, estaremos de acordo
com o solicitado no edital. Está correto o nosso entendimento?
ESCLARECIMENTO 04
Foi solicitado no Anexo VII, Item:
“3.1 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” subitem
3.1.1 COMPUTADOR SERVIDOR x86 COM DOIS PROCESSADORES

R) DA ENTREGA
“R.1 Todos os equipamentos fornecidos e seus componentes serão novos, de
primeiro uso e deverão estar acondicionados adequadamente em caixa lacrada
de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;
e
U.1 Não serão aceitos equipamentos ou componentes descontinuados pelo
fabricante até a data da abertura das propostas; ”
Entendemos que todos os equipamentos e componentes ofertados, como o modelo do
servidor, processadores e os módulos de memória, deverão estar em linha de
produção, sem previsão para serem descontinuados e equipados sempre com a
versão mais recente disponível no mercado.
Está correto o nosso entendimento?
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Belo Horizonte, 08 de agosto de 2016
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