
 
A 
Fundação Hospitalar de Feira de Santana 
Comissão de Pregão Eletrônico – FHFS/BA 
EDITAL NA FORMA PRESENCIAL PR/021/2020 
 
No Anexo I, Termo de referência, Lote 07, item 24, pede o seguinte: 
1) Slots de expansão: 4 slots PCIe 3.0: x16/x16; x16/x4; x1/x1; x1/x1 (extremidade aberta). 
Entendemos que também serão aceitos servidores com 5 slots PCIe 3.0 sendo: x16/x16, x8/x8, 
x8/x8, x4/x4 e x4/x4. Nosso entendimento está correto? 
2) Portas: 8 USB 3.0 (2 frontais; 6 traseiras) 
  
Entendemos que também serão aceitas as seguintes disposições:  
1x USB 3.0 frontal, 1x USB 2.0 Frontal, 4x USB 2.0 traseiras, 2x USB 3.0 traseiras, 1x USB 3.0 
interna, nosso entendimento está correto? 
3) 3 áudio (mic/lineout/line in). 
Entendemos que essa exigência não é obrigatória visto que áudio não disponível em servidores 
dessa categoria.  
  
Nosso entendimento está correto? 
  
No Anexo I, Termo de referência, Lote 04, itens 20 e 21, pede o seguinte: 
  
1) Memória cachê do tipo L2, no mínimo, 03 MB; 
  
Acreditamos que houve um erro de digitação, uma vez que nenhum Processador i3 possui 
cache L2 desse tamanho. Dessa forma entendemos que o correto é cache L3. Nosso 
entendimento está correto? 
  
No Anexo I, Termo de referência, Lote 04, item 21, pede o seguinte: 
  
1) Processador: O processador ofertado deverá possuir no mínimo 02 (dois) núcleos de 
processamento, padrão x64; 2.9 GHz até 4.1 GHz, cache de 9MB, hepta-core 
Acreditamos que houve um erro de digitação, uma vez que nenhum Processador i5 atende o 
solicitado. Dessa forma entendemos que serão aceitas as seguintes características: 

1. processador: O processador ofertado deverá possuir no mínimo 06 (seis) núcleos de 
processamento, padrão x64; 2.9 GHz até 4.1 GHz, cache de 9MB, hexa-core 

  
Nosso entendimento está correto? 
  
No Anexo I, Termo de referência, Lote 8, item 25, pede o seguinte: 



  
1) Conexões 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 / Type C*1 / 1x RJ45 Giga / 1x Micro SD / 1x HDMI; 
Para permitir a participação de mais fabricantes, entendemos que serão aceitas as seguintes 
conexões: 

1. Conexões 2x USB 3.1 / 2x USB 2.0 / 1x RJ45 Giga / 1x HDMI; 
  

Nosso entendimento está correto? 
  
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer 
dúvida. 
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento. 
Gentileza responder para compras3@microtecnica.com.br 
Telefone: (61) 3968-9867 / 99117-2684 
  
 
 
 
 


