
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04.001.239/20-48 

 

LICITAÇÃO COM LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM LOTE EXCLUSIVO 

PARA 

BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 

 

OBJETO: PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL. 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

   

DRIVE A  

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 2: 
  

No item 1.01 da tabela “Descrição / Especificação Técnica”, no ANEXO I, encontramos: 

  

“1.01 O servidor deverá ser entregue com, no mínimo, 02 (dois) processadores com 

tecnologia multicores ou superior, com dissipador e cooler apropriados. 

Para microprocessadores INTEL: 

 Tecnologia Intel Xeon Gold da 2ª Geração ou superior com no mínimo de 24 (vinte e 

quatro) núcleos por processador; 

 Frequência de operação interna, no modo normal (sem turbo máx.) de 3.00 GHz ou 

superior; 

 Quick Path Interconnect (QPI), mínimo de 9 GT/s; 

 Memória cache de 35 MB ou superior. 

(...)” 

  

E no item 1.04, na mesma tabela, encontramos: 

  

“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.” 

  

Nosso entendimento: 

  

No caso de ofertarmos processador Intel, a especificação do item 1.01 direciona para o 

processador Intel Xeon Gold 6248R, de 2ª geração, com 3Ghz, 24 núcleos, cache de 

35.75MB. 

  

A 2ª geração de processadores Intel utiliza barramento superior Ultra-Path Interconnect 

(UPI) comparado ao Quick-Path Interconnect (QPI), cujo indicador de desempenho varia 

conforme modelo, conforme afirmação do fabricante: 

 

 

 

 

 

 



“Nº de links de UPI - Os links da Interconexão Intel® Ultra-Path (UPI) 

representam um barramento de alta velocidade e de interconexão ponto a ponto 

entre os processadores, aumentando a largura de banda e o desempenho em 

relação ao produto Intel® 

QPI.” Referência: https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/199351/in

tel-xeon-gold-6248r-processor-35-75m-cache-3-00-ghz.html (necessário clicar no 

link “Nº de links de UPI”) 

A despeito dessas características, conforme documentação do fabricante (link acima), este 

processador apresenta um limite de endereçamento de memória de até 1TB. Significa que 

dois processadores do modelo mencionado conseguem endereçar no máximo 2TB de 

memória RAM, não atendendo ao requerido pelo item 1.04 do instrumento convocatório 

que exige capacidade de endereçamento de 4TB de memória RAM para a placa-mãe 

(motherboard). 

  

Assim, compreendemos que a exigência de mínimo de 4TB disposta no item 1.04 

prejudica a concorrência ao limitar o número de modelos disponíveis mercado que 

atendam ao requerido, e forçosamente levando os ofertantes a proporem modelos de 

servidores mais dispendiosos, prejudicando o interesse público do certame. 

  

Nosso entendimento é que se trata também de questão similar à abordada no pedido de 

esclarecimento respondido pela Sra. Pregoeira Márcia Maria Martins e para a empresa 

INFO2001 no Pregão Eletrônico Nº 002/2020 / Processo Administrativo Nº 04-

000.301/20-84, também da PRODABEL, no qual houve o aceite do limite de placa-mãe 

com suporte até máximo de 3TB (três terabytes) proposto pelo ofertante: 

  

RESPOSTA [da PRODABEL]: 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. 

  

Perguntamos: 

  

Entendemos que podemos ofertar um par de processadores que suportam até o máximo de 

2TB (dois terabytes) de memória RAM em uma motherboard com suporte até 3TB 

(três terabytes) de memória, satisfazendo o máximo de requisitos do instrumento 

convocatório. Também entendemos legítima a oferta de processador com a tecnologia Intel 

Ultra-Path Interconnect (UPI) (característica da 2ª geração) em substituição vantajosa da 

tecnologia Intel Quick-Path Interconnect (QPI). 

  

Está correto nosso entendimento? 

 

R:  Não, o entendimento não está correto. A placa mãe ofertada deve suportar, no mínimo, 

04 TB (quatro Terabytes) de memória. As aquisições são planejadas para utilização por 

longo período de tempo, e consideram, inclusive, eventuais necessidades de upgrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/199351/intel-xeon-gold-6248r-processor-35-75m-cache-3-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/199351/intel-xeon-gold-6248r-processor-35-75m-cache-3-00-ghz.html


PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 3: 
  

No item 2.01 da tabela “Descrição / Especificação Técnica”, no ANEXO I, encontramos: 

  

“2.01 O servidor deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) controladora SAS ou superior, 

cache mínimo de 4GB, suportando o mínimo de 8 (oito) dispositivos internos, 

acompanhada de cabos de conexão. Deverá oferecer, no mínimo, suporte a RAID 0, 1 e 5. 

Poderão ser ofertados componentes com configuração e desempenho superior.” 

  

Perguntamos: 

  

Identificamos que a capacidade de cache mínima exigida de 4GB (quatro gigabytes), como 

mencionado, para a controladora SAS, restringe o fornecimento do objeto licitado para 

modelo de servidor de um fabricante específico, reduzindo o caráter competitivo e 

prejudicando o interesse público do certame. Por esse motivo, entendemos que podemos 

ofertar controladora SAS para o item 2.01 com cache mínimo de 2GB (dois gigabytes) que 

é o atual padrão de mercado. 

  

Está correto nosso entendimento? 

 

R: Não, o entendimento não está correto. O equipamento ofertado deve possuir, no 

mínimo, 01 (uma) controladora SAS ou superior, cache mínimo de 4GB e suportar o 

mínimo de 8 (oito) dispositivos internos. A opção da PRODABEL foi baseada estritamente 

nas necessidades de alta performance e com base na destinação dos equipamentos que 

serão adquiridos. 

  

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 4: 
  

Nos itens 3, 12.5.2 e 21.3 do instrumento convocatório encontramos: 

  

“3. Certificado ou documentação ou declaração informando a compatibilidade do 

hardware (todo o conjunto) do modelo do equipamento ofertado e também com os 

sistemas operacionais: 

(...) 

b) Microsoft® Windows Server 2012 e versões superiores; 

(...) 

  

12.5.2. Certificado ou documentação ou declaração informando a compatibilidade do 

hardware (todo o conjunto) do modelo do equipamento ofertado e também com os 

sistemas operacionais: 

(...) 

b) Microsoft® Windows Server 2012 e versões superiores; 

(...) 

  

21.3. O proponente deverá apresentar, na proposta, certificado ou documentação ou 

declaração informando a compatibilidade do hardware (todo o conjunto) do modelo do 

equipamento ofertado e também com os sistemas operacionais: 

(...) 

 Microsoft® Windows Server 2012 e versões superiores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Perguntamos: 

  

Sabendo que a Microsoft já determinou o fim do ciclo de vida do Windows Server 2012 

(conforme informa o fabricante em https://docs.microsoft.com/pt-

br/lifecycle/products/windows-server-2012), muitos fabricantes de hardware já não 

produzem nem suportam drivers de equipamentos compatíveis para esta versão de sistema 

operacional. Entendemos que para os itens 3, 12.5.2 e 21.3 do instrumento convocatório 

podemos considerar a versão Windows Server 2016 como o mínimo exigido em lugar de 

Windows Server 2012. 

  

Está correto nosso entendimento? 

 

R: Sim, o entendimento está correto.   

 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 5: 
  

Nos itens 6, 12.5.5, 12.5.5.1 e 21.6 do instrumento convocatório encontramos exigências de 

comprovação de certificação em regulamento de segurança ISO/IEC-60950 ou equivalentes, 

emitidas por entidades credenciadoras, como disposto a seguir: 

  

“6. Declaração ou certificado que comprove a segurança física e elétrica de operação do 

equipamento ofertado, conforme estabelecido pelo INMETRO/UC, com referência à norma 

ISO IEC-60950 (segurança elétrica) ou equivalente Underwrites Laboratories (UL) ou 

normas equivalentes de entidades credenciadas e habilitadas para tal. Também será aceito 

documentação que comprove que o equipamento ofertado foi devidamente auditado e possui 

compatibilidade/aderência com a norma ISO IEC 60950 (segurança elétrica) ou normas 

equivalentes;” 

  

“12.5.5. Declaração ou certificado que comprove a segurança física e elétrica de operação 

do equipamento ofertado, conforme estabelecido pelo INMETRO/UC, com referência à 

norma ISO IEC-60950 (segurança elétrica) ou equivalente Underwrites Laboratories (UL) 

ou normas equivalentes de entidades credenciadas e habilitadas para tal.” 

  

“12.5.5.1. Também será aceito documentação que comprove que o equipamento ofertado 

foi devidamente auditado e possui compatibilidade/aderência com a norma ISO IEC 60950 

(segurança elétrica) ou normas equivalentes;” 

  

“21.6. O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração ou certificado que 

comprove a segurança física e elétrica de operação do equipamento ofertado, conforme 

estabelecido pelo INMETRO/UC, com referência à norma ISO IEC-60950 (segurança 

elétrica) ou equivalente Underwrites Laboratories (UL) ou normas equivalentes de 

entidades credenciadas e habilitadas para tal. Também será aceito documentação que 

comprove que o equipamento ofertado foi devidamente auditado e possui 

compatibilidade/aderência com a norma ISO IEC 60950 (segurança elétrica) ou normas 

equivalentes” 

  
Perguntamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.microsoft.com/pt-br/lifecycle/products/windows-server-2012
https://docs.microsoft.com/pt-br/lifecycle/products/windows-server-2012


Os servidores que pretendemos ofertar são certificados como aderentes à norma EN-60950 

emitida pelo CLC/CENELEC - Comitê Europeu de Normalização Eletrotécnica, que por 

sua vez tem por base a norma IEC 60950. Entendemos que ofertando produtos certificados 

conforme a norma EN-60950, com a apresentação de certificado/declaração 

comprobatória, atenderemos a todos os requisitos exigidos no instrumento convocatório, 

nos seus itens 6, 12.5.5, 12.5.5.1 e 21.6. 

  

Está correto nosso entendimento? 

 

R: A Contratada deverá seguir estritamente o que é solicitado no edital. 

  

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 6: 
  

No item 14.8 do instrumento convocatório encontramos as seguintes condições exigidas de 

garantia e suporte técnicos: 

  

“14.8. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 4 (quatro) horas para realizar o 

atendimento e 8 (oito) horas para reparo definitivo do defeito reclamado, incluindo finais 

de semana e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia. Este prazo começa a contar a 

partir do horário de abertura do chamado técnico.” 

  

Perguntamos: 

  

Entendemos que os serviços de suporte e de manutenção técnica dos equipamentos 

deverão ser prestados pelo próprio fabricante do hardware com tempo de solução de até 8 

horas para incidentes de hardware, a partir do registro do chamado na central do fabricante. 

  

Está correto nosso entendimento? 

 

 

    R:  A Contratada deverá seguir estritamente o que é solicitado no edital. 

 

 

 

 

Belo horizonte, 31 de março de 2021. 

 

 

 

Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara  

 


