
Assunto: Fwd: Orcamentos �tanio e suporte niquel
De: Tiago Rodrigues <trodrigues.ufabc@gmail.com>
Data: 09/04/2017 18:34
Para: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

   Prezada Priscila,
   Favor incluir esse encaminhamento da Direção para a CALGP considerar para a u�lização da
RTI.
   Obrigado.
   Tiago

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Ronei Mio� o <ronei.mio�o@ufabc.edu.br>
Data: 6 de abril de 2017 08:21
Assunto: Fwd: Orcamentos �tanio e suporte niquel
Para: Tiago Rodrigues <trodrigues.ufabc@gmail.com>, Paula Homem de Mello
<paulahmello@gmail.com>

Caro Tiago,

Em conversa com a Marcela e com o Herculano, eles indicaram que a demanda de hpc será
indicada como uma das prioridades sugeridas pela propes. A Marcela sinalizou usar os 10% da
propes para esse fim e pediu se podemos contribuir com mais um pouco. Como a demanda
completa não havia sido apresentada pelo Maurício, pedi a ele que renviasse a proposta para
avaliação da CALGP, incluindo todas as demandas, priorizando as questões mais relevantes e
indicando possíveis alterna�vas. 

[]'s

Ronei

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Mauricio Cou�nho <mdcou�nho@gmail.com>
Data: 5 de abril de 2017 18:24
Assunto: Orcamentos �tanio e suporte niquel
Para: Ronei Mio�o <ronei.mio�o@ufabc.edu.br>, Paula Homem de Mello
<paulahmello@gmail.com>

Caros,

segue os dados que mencionei. Desculpem a  demora.

Consegui junto a SGI uma proposta fa�ada de contratacao de garan�a:
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pagamos o que podemos. OS valores estao abaixo de acordo com a ordem
que considero prioridade:

- Suporte de Head Nodes e Switch - 36.722,94 ou 17 mil somente os Head nodes
- Suporte de So�are - 21 Mil da Titanio
- Suporte de So�ware - 18 mil da Niquel
- Suporte de NFS nodes R$ 13.761,30
- suporte de Service nodes R$ 4.733,39
- Suporte de Hardware Storage Titanio - 79.104,00

Total : Cerca de R$ 176 mil

Os valores sao anuais. Podemos ficar sem alguns destes e assumir
riscos desde que haja o compromisso de comprar as partes caso algo
quebre. O que nao creio que da pra ficar e sem o suporte de so� ware e
Head nodes. O Mais logico pelo valor mas nao pelo risco seria �rar a
Storage e assumir o risco caso quebre. Considero que temos as
seguintes opcoes:

-Valor minimo com reducao de risco da maquina parar
Head nodes - R$ 37.000
Storage - R$  79000
Suporte - 21 mil

Total de 137 mil.

Outra opcao é contratar todo o resto e �rar a storage. O valor fica
proximo dos cerca de 90 mil que temos.

Vou falar com o Gabriel e ver alguns detalhes a mais sobre as peças.

Em anexo estao as quotacoes da SGI e do suporte de so�ware.

M.

Mauricio D. Cou�nho Neto
+55 -11 - 4996 0167
+55 - 11 - 4996 0090 FAX
Room 1018
CCNH - UFABC - Universidade Federal do ABC.
Avenida dos Estados, 5001
Santo André - SP - Brasil. CEP 09210-580.

--
Prof. Dr. Tiago Rodrigues
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Professor Associado
Coordenador do Núcleo de Nanomedicina
UFABC - CCNH - Santo André/SP
e-mail: �ago.rodrigues@ufabc.edu.br
tel: (11) 4996-8371 / 99891-5973

Anexos:

proposta (UFABC CT1338685_1 FEV17).pdf 247KB

Proposta_UFABC_20170303.pdf 328KB
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