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“COMUNICADO N.º 109/2021” 

REF: EDITAL RETIFICADO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0192021, de 29 de abril de 2021, 

levado a efeito através do Processo Licitatório n.º 033/2021, objetivando a “AQUISIÇÃO DE 

SERVIDOR DE DADOS E PROCESSAMENTO E LICENÇAS DOS SOFTWARES PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATÃO/SP”, para o Departamento de TI da Secretaria Municipal 

de Administração, fazenda e Controle Interno da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o 

recebimento de questionamento ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela 

sociedade empresária SK TECNOLOGIA LTDA., nos seguintes termos: “1) No Anexo I – Termo 

de referência item 6.1.9.3, expressa que o equipamento “Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de 

vídeo padrão VGA (DB-15), uma localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira 

do gabinete” Como sabemos o padrão VGA é para uma interface analógica, já mais antiga, 

devido a atualização tecnológica dos componentes os servidores da HPE, possuem 1 porta no 

padrão Display port na parte frontal do servidor e uma porta VGA na parte traseira, por ser 

superior a tecnologia Diaplay port, entendemos que atendemos este item na integra.. Está 

correto nosso entendimento? 2) No Anexo I – Termo de referência item 6.1.11.3 expressa 

“Memória cache de no mínimo, 8GB (dois gigabytes);” esta escrito 8GB e descrito 2 GB, 

entendemos que deverá ser fornecido uma controladora com no mínimo 2G (dois gigabytes), 

está correto nosso entendimento? 3) No Anexo I – Termo de referência item 6.1.3.1 expressa 

que deve ser fornecido 2 processadores com 20 cores, mas no item 10.2, pede que seja 

fornecido o produto MICROSOFT WINDOWS SERVER STDA CORE 2019 SNGL OLP 16LICNL 

CORELIC. Com isso entendemos que o licenciamento Microsoft deve ser compatível com a 

quantidade de cores ofertado no item 6.1.3.1, isso é deverá ser licenciado TODOS os cores do 

processador 20 cores por processador, totalizando 40 cores licenciados, está certo nosso 

entendimento? 4) No Anexo I – Termo de referência item 6.1.11.3 expressa “Memória cache de 

no mínimo, 8GB (dois gigabytes);” está escrito 8GB e descrito 2 GB, para aumentar a 

competitividade, entendemos que deverá ser fornecido uma controladora com no mínimo 2G 

(dois gigabytes), está correto nosso entendimento? 5) No item 6.1.11.7, está descrito “Opcional 

de Inicialização de subsistema de armazenamento otimizado: HWRAID 2 M.2 SSDs 400 GB”, já 

no item 6.1.12.1 temos Deve possuir dispositivos internos do tipo SD Card, Flash Card ou USB, 

redundantes (espelhado), para inicialização de hypervisor com capacidade mínima de 32GB. 

Caso a solução ofertada não possua estes dispositivos, devem ser fornecidos dois discos do tipo 

SSD de, no mínimo, 64GB ligados em RAID1 através de uma controladora de discos que faça 

RAID por Hardware, entendemos que estes dois itens estão se sobrepondo uma vez que são os 

dispositivos de inicialização do servidor. Com isso expostos acima, entendemos que o correto é 



Rua Oreste Bozelli, 1165 

Centro • 15990-900 • Matão-SP 
16 3383-4077

www.matao.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
Secretaria de Governo 

Departamento de Compras e Licitações 
 

 
 
 

ofertar no servidor, 2 unidades M.2 SSD de no mínimo 400Gb, espelhados por uma controladora 

RAID diferente do item 6.1.11 para que seja instalado o sistema de inicialização do servidor, está 

correto nosso entendimento?” 

RESPOSTA: 1) Tecnologias superiores serão aceitas desde que atendam as posições 

frontal e traseira; 2) 2GB (dois gigabytes); 3) Precisamos de 4 licenças MICROSOFT WINDOWS 

SERVER STDA CORE 2019 SNGL OLP 16LICNL CORELIC – para serem utilizados em 

ambiente virtualizado; 4) Sim; 5) O item 6.1.11.7 deverá ser suprimido do termo de referência 

mantendo as necessidades de armazenamento do item 6.1.12.1, não havendo necessidade de 

duas controladoras. 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 27 de maio de 2021. 
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