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PRODABEL 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçaras – Telefone: (31) 3277-8334 

CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO  

DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.301/20-84 

OBJETO: Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Servidores, 
Switches e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas e anexos deste 
edital. 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
EMPRESA: INFO2001 

1 - Esclarecer quanto as memórias solicitadas nos servidores. 

Sabe-se que dentre os vários tipos de memória nem todos possibilitam atingir 4TB, ou seja dependendo do 
tipo de memória adotado pode-se ou não atingir-se 4TB ainda que a placa mãe tenha suporte para outro 
padrão, assim sendo perguntamos: 

O padrão das memórias ofertadas  deve permitir suporte aos 4TB ou podemos ofertar memórias que 
possibilitem até 3TB? 

Por exemplo: 

16 pentes de LRDIMM atendem aos 2TB porem não permitem suporte a 4TB 

Memory  One of the following depending on model. 

Maximum capacity (LRDIMM) 3.0 TB  24 x 128 GB LRDIMM @ 2933 MT/s 
 
Maximum capacity (RDIMM) 1.54 TB  24 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s 
 
Maximum capacity (Persistent Memory)  6.0 TB 12 X 512 GB Memory Modules @ 2666 MT/s 
 
Maximum capacity (NVDIMM)  192 GB  12 x 16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s 
 
1.04 A placa mãe (Motherboard) deverá possuir a tecnologia DDR4 ou superior para as memórias e 
suportar, no mínimo, a instalação de 24 (vinte quatro) módulos de memória. A placa mãe deverá suportar, 
no mínimo, 04 TB (quatro Terabytes) de memória. 

1.05 O servidor deverá ser entregue com, no mínimo 2TB (dois Terabytes) de memória RAM, com 
correção de erros Error-Correcting Code memory – Advanced ECC ou similar, DDR-4 (2.400 MHz, do 
tipo R-DIMM ou LR-DIMM,) ou superior, instalada em módulos de 32GB ou superior. Os tipos de pentes 
de memória RAM instalados no servidor devem ser iguais. 

RESPOSTA: Poderá ser oferecido qualquer tipo de memória que atenda as especificações técnicas e NÃO 
é obrigatório que as memórias suportem a capacidade mínima de 4TB da especificação técnica da placa mãe 
uma vez que isto também poderá impactar no modelo do processador. 

 

Atenciosamente, 

 

Márcia Maria Martins 
           Pregoeira 


