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 Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2021. 

 

A 

Sr(a). Pregoeiro(a) 

 

REF.: PREGAO ELETRONICO No. 160/2021 

PROCESSO.: Nº 04.000.869.21.21 

 

A IT-One Tecnologia da informação S.A, inscrita sob o CNPJ nº 05.333.907/0001-96, situada 

na Rua Alberto Cintra, 161 – 6° Andar – Bairro União, Belo Horizonte/MG, visando a elaboração de 

uma proposta de forma atender à necessidade desta instituição, solicita esclarecimentos quanto aos 

itens abaixo possibilitando aumentar a competitividade e a concorrência entre os participantes do 

processo. 

 

ESCLARECIMENTO 1: 

É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, no LOTE 1, ITEM 1, subitem 1.01 “Para 

microprocessadores INTEL: 

Tecnologia Intel Xeon Gold da 2ª Geração ou superior, com no mínimo 16 (dezesseis) 

núcleos por processador; 

Frequência de operação interna, no modo normal (sem turbo máx) de no mínimo 2.30 GHz 

ou superior; 

Memória cache de 20 MB ou superior.” 

 

Entendemos que deverá ser ofertado processadores de 3ª geração ou superior com no mínimo; 

• 16 (dezesseis) núcleos por processador (sendo aceito Silver ou Gold) 

• Frequência de operação interna, no modo normal (sem turbo máx) de no mínimo 2.40 

GHz ou superior; 

• Memória cache de 24 MB ou superior. 

Nosso entendimento está correto? 

 

 

ESCLARECIMENTO 2: 
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É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, no LOTE 1, ITEM 1, subitem 1.02 “O 

equipamento deverá ter desempenho “SPECint Rate base 2017”, mínimo de 180 (cento e oitenta) a 

ser comprovado através de informações publicadas no site www.spec.org (“All SPEC CPU2017 

Results Published by SPEC” com detalhamento em “CINT2017 Result” -

http://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html em Result - Base).” 

Entendemos que o “SPECint Rate base 2019” deva possuir a pontuação de no mínimo de 250 

(duzentos e cinquenta e dois) a ser comprovado através de informações publicadas no site 

www.spec.org (“All SPEC CPU2017 Results Published by SPEC” com detalhamento em “

CINT2017 Result” -http://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html em Result - Base). 

Nosso entendimento está correto? 

 

ESCLARECIMENTO 3: 

É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, no LOTE 1, ITEM 1, subitem 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, 03 

TB (três Terabytes) de memória.” 

 

Entendemos que a placa mãe (Motherboard) deverá possuir a tecnologia DDR4 ou superior para 

as memórias e suportar, no mínimo, a instalação de 32 (trinta e dois) módulos de memória. A placa 

mãe deverá suportar, no mínimo, 05 TB (cinco Terabytes) de memória. 

 

Nosso entendimento está correto? 

 

ESCLARECIMENTO 4: 

É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, no LOTE 1, ITEM 1, subitem 4.04 “O servidor 

deverá ser fornecido com no mínimo 02 (duas) placas Host Bus Adapter (HBA) Fibre channel, sendo 

que cada placa HBA deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface (single-port), velocidade mínima 

de 16Gbps com conector LC. Totalizando, no mínimo 02 (duas) interfaces de 16Gbps.” 

 

Garantindo a alta disponibilidade de portas entendemos que será aceito também, 1 (uma) 

interface HBA velocidade mínima de 16Gbps com conector LC desde que seja Dual port.  

Está correto nosso entendimento? 
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ESCLARECIMENTO 5: 

É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, no LOTE 1, ITEM 1, subitem 5.01 “Unidade 

leitora e gravadora de CD e DVD, interna ou externa. No caso de unidade externa, esta deverá ser 

entregue juntamente com o servidor.” 

 

É solicitado 1 (uma) unidade leitora e gravadora de CD e DVD, interna ou externa, para cada 

servidor. Entendemos que o correto deve ser 1 (uma), unidade leitora e gravadora de CD e DVD, 

interna ou externa, No caso de unidade externa, esta deverá ser entregue juntamente com o servidor. 

Está correto nosso entendimento? 

 

ESCLARECIMENTO 6: 

É solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, no LOTE 1, ITEM 4, subitem 1.29 “Deverá 

suportar a funcionalidade de data reduction (desduplicação e compressão) entre volumes. Tal recurso 

deverá ser nativo do subsistema de armazenamento e de forma “inline” (em linha), sem a 

possibilidade de desativação da funcionalidade, não sendo aceitas soluções externas ou de outros 

fabricantes para tal.” 

 

Possuir a capacidade de desativar a funcionalidade de data reduction a nivel de LUNs possibilita 

que aplicações não friendlly não seja impactadadas com o algoritimo de data reduction (desduplicação 

e compressão) em determinadas LUNs. Como por exemplo, banco de dados com dados já com redução 

de dados e criptografia aplicado nativamente passara pelo algoritmo de redução de dados do storage 

causando um impacto desnecessário pois não terá ganho algum. Isso pode levar uma saturação indevida 

do ambiente, algo que poderia ser evitado. Isso também ocorre com dados já comprimidos nativamente 

como vídeo, áudios, imagens, PDFs. Sendo assim, entendemos que será aceito tambem equipamentos 

que o recurso de data reduction (desduplicação e compressão) seja flexível, possibilitando a 

desativação e ativação a nível de LUNs, desde que seja respeitado as melhores práticas em criação de 

LUNs durante o repasse de conhecimento. Está correto nosso entendimento? 

 

 

 

______________________ 

     Tiago Teixeira Vaz 

             RG: MG11.371.374 


