
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de equipamentos de informática 

para uso nas Unidades Básicas de Saúde Viva Melhor, Viva Família, Viva Feliz, Viva Mais, Viva 

Bem, Viva Saudável e NASF – Núcleo de Apoio à Saúde Familiar, do Município de Três de Maio, em 

atendimento ao Programa de Tecnologia de Informação no Sistema Único de Saúde – REDESUS RS, 

declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 008/2015, bem 

como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos Federais n

o
 3.697/2000, 3.555/2002 e 

5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da requisição de mercadorias. 

2.  O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 
 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

 

Fornecimento de equipamentos de informática para uso nas Unidades Básicas de Saúde Viva Melhor, 

Viva Família, Viva Feliz, Viva Mais, Viva Bem, Viva Saudável e NASF – Núcleo de Apoio à Saúde 

Familiar, do Município de Três de Maio, em atendimento ao Programa de Tecnologia de Informação 

no Sistema Único de Saúde – REDESUS RS 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 01 Unid. Servidor de rede dedicado com as seguintes características 

mínimas: O modelo do equipamento deverá ser a mais recente 

geração disponibilizada pelo fabricante. Projeto para 

utilização em rack, padrão 19’’, com 2U de altura; Abertura 

de gabinete e remoção de placas sem necessidade de 

ferramentas; sistema de refrigeração dotado de, no mínimo, 6 

(seis) ventiladores hot-plug redundantes. No mínimo 8 (oito) 

baias padrão hot-plug de 2,5”. Fonte de alimentação interna e 

redundante (1+1) hot-plug de 750 Watts, com certificação 80 

Plus Platinum.  O equipamento deverá suportar 2 (duas) 

unidades de processamento gráfico (GPU), que podem 

proporcionar um desempenho para aplicações, incluindo 

infraestrutura de desktop virtual (VDI) e computação de alto 

desempenho (HPC). Apresentar comprovação do fabricante 

para este requisito. Processadores: no mínimo 2 (dois) 

processadores instalados, da última geração do fabricante 

(destacar marca e modelo na proposta). Um mesmo modelo de 

equipamento deverá possuir índice SPECint_rate2006 

auditado de, no mínimo, 526 (quinhentos e vinte e seis) na 

métrica Result e 509 (quinhentos e nove) na métrica Baseline 

(SPECint_rate_base2006), considerando os dois 

processadores instalados; Para comprovar o desempenho 

solicitado, a licitante deverá anexar à proposta cópia extraída 

da Internet (www.spec.org) do teste realizado. Memória: 

possuir instalado no mínimo128 (cento e vinte e oito) GB de 

memória DDR4, em pentes de 16GB (8x16GB) RDIMM de 

2133MT/s. Expansibilidade a pelo menos 768 GB em 24 

(vinte e quatro) slots DIMM, no mínimo. Interfaces:  01 (um) 

conector serial; 4 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000 auto-sensing, com suporte a Wake-on-LAN, 

agregação de link, balanceamento de carga e TSO. No mínimo 

05 (cinco) portas USB sendo 2 frontais, 2 traseiras e 1 interna, 

não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta 

exigência. 07 (sete) slots PCIe, sendo no mínimo 1 (um) PCIe 

x16 e 3 (três) PCIe x8; 01 (uma) interface para vídeo padrão 

VGA, com no mínimo 16 (dezesseis) MB de memória. 

Controladoras:  suporte a discos SATA, SAS e SSDs. Deve 

permitir a operação a 12Gb/s e 6Gb/s. A controladora deverá 

possuir memória cache de 1GB DDR3 com conjunto de 

   

http://www.spec.org/


recursos avançados de segurança SED/EKMS, Online 

Capacity Expansion (OCE) e Online RAID Level Migration 

(RLM). Deve suportar os níveis de RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 

60. No mínimo 8 portas internas). Apresentar catálogo técnico 

junto a proposta. Unidade de armazenamento: 1 (uma) 

unidade DVD+/-RW interna. Deve possuir no mínimo 10 

(dez) unidades de disco rígido com capacidade individual de 

1200 (mil e duzentos) GB, padrão SAS e performance de 

10.000 rotações por minuto, configurados em RAID 5, hot-

plug e hot-swap. Considera-se para questões de 

armazenamento a relação 1TB = 1000GB. Segurança: 

Sistema de trava na tampa do chassi, impedindo acesso aos 

componentes internos. Interruptor interno ativo para detectar 

violação do chassi.  Deverá acompanhar painel frontal para 

proteção de acesso aos discos rígidos e possuir tecnologia 

NFC (Near Field Communication), integrada ao software de 

gerenciamento do próprio fabricante, a fim de visualizar o 

inventário, monitorar e configurar o equipamento através de 

dispositivo móvel. Gerenciamento remoto e diagnóstico: 

Possuir controlador para gerenciamento remoto com porta 

dedicada de 1Gb oferecendo os seguintes recursos mínimos: 

suporte a IMPI 2.0 e IPv6, alertas SNMP, monitoramento em 

tempo real, inventário e alerta para sistemas de 

armazenamento e placas de rede. Alertas por e-mail, 

monitoramento de energia, mídia virtual e autenticação, 

configuração remota; deverá acompanhar software de 

gerenciamento do próprio fabricante do servidor com 

ferramentas de software de gestão e consoles visando 

simplificar a implantação, atualização, monitoramento e 

manutenção do servidor. Capacidade de realizar diagnóstico 

de falhas com indicação através de painel frontal indicativo 

textual ou Led´s, para as atividades do equipamento e 

subsistemas. Recurso de notificação automática e 

monitoramento remoto contínuo de eventos de hardware pelo 

próprio fabricante do servidor, com a finalidade de 

proativamente diagnosticar falhas e restauração rápida do 

sistema (apresentar comprovação do fabricante).  O software 

de gerenciamento deverá possuir uma versão para dispositivos 

móveis (informar o nome na proposta). Deverá acompanhar 

software de gerenciamento de datacenter com controle de 

níveis físicos (fila, rack e grupo de servidores) com políticas 

de redução e limitação de consumo de energia minimizando 

riscos associados a eventos térmicos e energéticos (informar 

software na proposta). Acessórios: acompanhar trilhos 

deslizantes para rack padrão 19”, original do equipamento 

com braço organizador de cabos. Acompanhar 2 (dois) cabos 

do tipo C13-C14 de 2 metros. Homologação do equipamento 

nas seguintes listas de compatibilidade (devem ser anexadas 

à proposta): 

 Microsoft Windows Server 2008 e 2012 R2 



http://www.windowsservercatalog.com 

 Vmware vSphere  5.5 U2 

http://www.vmware.com/resources/compati

bility/search.php  

 Red Hat Enterprise Linux 7.0 

http://hardware.redhat.com 

 SuSE Linux Enterprise Server 12 

http://developer.novell.com/yessearch/Searc

h.jsp 

Garantia: Garantia total 36 (trinta e seis) meses on-site (no 

local da instalação) comprovadamente pelo fabricante do 

equipamento, com cobertura de 24 horas por dia, 07 dias por 

semana, com atendimento através de sua rede autorizada no 

Brasil.  A licitante deverá possuir central de ligações gratuitas 

(0800) para dúvidas técnicas quanto a instalação e 

configuração do equipamento e destacado na proposta 

(informar número). A garantia deve estar em nome do 

contratante, não sendo aceito oferta de equipamento com 

garantia em nome de terceiros. Deverá ser apresentada 

comprovação através de declaração assinada pelo fabricante 

do equipamento, específica para este processo licitatório 

(anexar à proposta), comprometendo-se pela garantia ofertada. 

Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o 

CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o 

defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos.  

O fabricante deve possuir site na internet para download de 

driver, suporte técnico e verificação do status da garantia 

(informar o site na proposta). O fabricante deve possuir 

central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 

chamados de garantia, mantendo registros dos mesmos 

constando a descrição do problema (informar número). O 

equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não 

sendo aceitas quaisquer violações ou alteração no conteúdo 

das embalagens, que vise inclusão/supressão de 

itens/opcionais, para garantir que todas as partes e peças sejam 

homologadas e cobertas pela garantia do fabricante. A 

licitante deverá apresentar certificação emitida pelo fabricante 

do equipamento atestando sua capacidade comercial e técnica 

do equipamento fornecido.  Todas as características técnicas 

deverão ser comprovadas por catálogo oficial do fabricante, 

anexado à proposta. Destacar marca e modelo do equipamento 

na proposta. 

02 02 Unid. Storage de Rede do Tipo Mini-Desktop com as eguintes 

características ínimas: Processador de 02 núcleos, discos 

internos de Interface SATA, discos com tecnologia Hot-Swap, 

02 placas de rede de velocidade Gigabit (10/100/1000MBps), 

Controladora NAS (Gigabit Ethernet), 03 portas USB, suporte 

à RAID 0 e 1, 02 discos de 3TB cada (totalizando 06 TB), 02 

GB de memória RAM, 03 anos de garantia no balcão. 

   

http://www.windowsservercatalog.com/
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
http://hardware.redhat.com/
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp


03 01 Unid. Switch de rede Gigabit de 1U com as seguintes características 

mínimas: 22 portas 10/100/1000 RJ-45 com detecção 

automática e 02 portas de dupla característica. Suporta no 

máximo 24 portas Gigabit Ethernet Incluído.   

Armazenamento: flash de 512 Kb; tamanho do buffer de 

pacotes: 512 KB. Latência de 100 Mb: < 8 µs. Latência de 

1000 Mb: < 3,6 µs. Capacidade de Produção: 35,7 Kpps. 

Capacidade de Switching: 48 Gbps. Garantia do tipo Life-

Time; 

   

04 01 Unid. Rack de Piso Fechado de 19” e 44U com as seguintes 

características mínimas: Altura Externa (mm) de 2135. 

Largura Externa (mm): 600. Profundidade Externa (mm): 

1070. Além disso, deverá possuir: Kit ventilação para teto 

com 04 ventiladores 110/220v instalados. Porta Frontal em 

vidro Temperado e com chave removível para maior 

segurança. Estrutura soldada em aço SAE 1020 1,5mm de 

espessura. Porta frontal embutida, com armação em aço de 

1,5mm de espessura, com visor em fumê com 2,0mm de 

espessura, e fechadura escamoteável. 04 pés niveladores (aço 

polipropileno) confeccionados em aço (1/2"). Laterais e 

Fundos removíveis 0,75mm de esp. com aletas de ventilação e 

fecho rápido. Teto chanfrado (angulado) ate 770 mm, 0,9mm 

de espessura e acima 1,2 mm. Kit de 1º e 2º plano móvel 

1,5mm de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola. Guia de 

argolas soldadas internamente nas colunas traseiras para 

acomodação de cabos. Base de 1,9mm de espessura com 

abertura na parte traseira para passagem de cabos. Kit 

rodízios: 04 rodas, sendo 02 rodas com travas e 02 rodas sem 

travas. Pintura epóxi-pó texturizada.   

   

05 01 Unid. No-Break com as seguintes características mínimas: Tensão 

de entrada nominal: 120 – 220V automático; Frequência de 

entrada: 47Hz – 63Hz, com possibilidade de ser ligado à 

gerador; Subtensão de entrada: 90V para 120V / 176V para 

220V; Sobretensão: 156V para 120V / 265V para 220V; 

Potência de saída nominal contínua: 2000VA/1400W; 

Potência de pico nominal: 1540W; Tensão de saída nominal: 

120V/220V; Faixa de saída em modo inversor: 120V +- 3% 

(220V +-3%) com bateria carregada; Frequência de saída em 

modo inversor: 50Hz/60Hz ajustável de acordo com a rede 

elétrica; Tempo de acionamento do inversor: <0,8ms; Forma-

de-onda em modo inversor: Senoidal; Rendimento a plena 

carga em rede: >=95% para 120V/120V ou 220V/220V / 

=>90% 120V/220V ou 220V/120V; Rendimento a plena carga 

em bateria: >=80%; Tensão de operação da bateria: 72 V; 

Quantidade de baterias: 6x7Ah; Tipo de bateria: Selada 

VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção; Tempo de carga 

da bateria: 3 a 6h programável (após 90% descarregada); Vida 

útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme o número de ciclos 

de descarga e da temperatura do ambiente; Cabo AC: 1,5m de 

comprimento com plugue padrão NBR 14136; Temperatura 

   



de Operação: 0
0
C a 40

0
C. Umidade Relativa: 0 a 90% sem 

condensação; O equipamento deve ainda: Se desligar quando 

houver sobrecarga 110%: 5 minutos rede/75 segundos 

inversor. 150%: 1 minuto rede/15 segundos inversor; Acionar 

o inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com 

retorno e desligamento automático. Desligamento automático 

contra descarga profunda de bateria no modo inversor; 

Desligamento programado por carga mínima na saída e 

ausência da rede elétrica superior a 01 hora; Possuir varistores 

óxido metálico contra surtos de tensão entre fase/terra e 

neutro/terra; Deve permitir a visualização da presença de rede 

e condição da carga ou bateria carregada, ausência de rede e 

percentual de carga em modo inversor, subtensão ou 

sobretensão na rede elétrica, ausência ou carga mínima na 

saída do nobreak, bateria descarregada ou com nível mínimo 

de capacidade, potência excessiva na saída do nobreak, 

desligamento por sobretensão na saída, indicação de 

necessidade de troca da bateria e ainda, sobrecarga ou curto-

circuito na saída; O equipamento também deve emitir bip 

sonoro para indicar potência excessiva na saída do No-Break e 

bip sonoro para indicar nível de queda da tensão de bateria em 

modo inversor; Deve possuir rodízios para movimentação, 

microventilador traseiro, disjuntor de entrada AC, borneira de 

entrada, borneira de saída, tomadas de saída padrão NBR 

14136 de 10A, Tomadas de saída padrão NBR 14136 20A, 

botão frontal multi-função e conector para expansão de 

bateria. O equipamento deve manter ligados 6 

microcomputadores (considerando computadores com 

consumo de 100W e monitor LCD) por 15 minutos. O 

equipamento deverá ainda possuir 02 anos de garantia e ser 

entregue com seu manual de instalação, uso configuração em 

caixa lacrada do fabricante. 

TOTAL GERAL  

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


