
PREGÃO PRESENCIAL No 021/2020 

ANEXO II 

Fornecimento de equipamentos de informática (servidor rack, licenças e switch rack) para uso no 

Palácio Municipal, sob coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 01 Un SERVIDOR RACK com as seguintes características mínimas: 

Gabinete da CPU: Tipo rack com altura máxima de 2U (no padrão de 

montagem 19”); projetado para montagem e uso em rack padrão 19 

polegadas (trilhos inclusos e instalados), com trilhos deslizantes para 

rack 19” com braço de gerenciamento de cabos; EQUIPAMENTO 

DEVE SER ENTREGUE COM O KIT PARA RACK MONTADO; 

- Contendo 2 (dois)  processadores  instalados, sendo  que  cada  um  

deverá  possuir  no minímo 8 cores  físicos  e  11 Megabytes de 

memória cache. Deverão obrigatoriamente pertencer a última 

geração do fabricante  

- Memória: possuir no mínimo 128GB de memória DDR4 2666 

instalado; 

- No mínimo 8 (oito) baias padrão hot-plug de 2,5 ou 3,5”; 

- No mínimo 5 (cinco) unidades SAS SFF de 1.2TB, com rotação de no 

mínimo 10K, Hot Plug e conexão 12G; 

- Controladora de disco com no mínimo 2GB de cache e bateria de 

armazenamento inteligente, com níveis iguais ou superiores de RAID 0, 

1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM e 10 ADM; 

-Interfaces disponíveis: no mínimo na parte frontal 1 (uma) porta 

VGA ou 1 (uma) display port, 1 (uma) porta USB externa na versão 

3.0 e 1 (uma) USB externa na versão 2.0, e na parte traseira 1 (uma) 

porta VGA, 2 (duas) portas USB externa na versão 3.0, 4 (quatro) 

interfaces de rede Gigabit padrão ethernet RJ45; 

- O servidor deverá possuir unidade ótica para uso de CDs e DVDs 

interna ao gabinete do servidor; 

- Duas fontes de alimentação internas e redundantes com 

tecnologia hot-plug, com certificação 80 Plus com no máximo 500 

Watts de potência para economia de energia; 

- Sistema de ventilação no padrão redundante hot-plug, com no 

mínimo 5 (cinco) ventiladores Hot Plug; 

- Possuir proteção frontal para impedir o acesso aos discos, e LEDs ou 



LCD para erros e alertas; 

- Possuir interface de gerenciamento dedicado 1Gb que permita o 

acesso ao KVM virtual por meio de interface web HTML5, devendo 

possuir o licenciamento perpétuo; 

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

instalação) comprovadamente pelo fabricante do equipamento, com 

cobertura de 10 horas por dia, 05 dias por semana, com atendimento 

através de sua rede autorizada no Brasil. A fabricante 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 municípo, não 

sendo aceito oferta de equipamento com garantia em nome de 

terceiros, e deverá ser apresentado termo de garantia, frente o prazo 

ofertado. 

- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o 

MUNICÍPIO, 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 entrega). 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 ou por 

revenda autorizada, não sendo aceitas quaisquer violações ou 

alteração no conteúdo das embalagens por meio de empresas não 

autorizadas pelo fabricante, que vise inclusão/supressão de 

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

homologadas e cobertas pela garantia do fabricante. 

02 03 Un WINDOWS SERVER 2019 Essentials.   

Licença para Sistema operacional Windows Server 2019 Essentials 

original, com sistema de ativação e download oficial do fabricante na 

modalidade de volume. 

03 01 Un WINDOWS SERVER 2019 STDCore  (LICENCIAMENTO  POR  CORE) 

OLP 2Lic NL Gov CoreLic - Part Number do produto: 9EM-00671, 

com sistema de ativação e download oficial do fabricante na 

modalidade de volume (OPEN).  



04 05 Un SWITCH RACK com as seguintes características mínimas: 

- Possuir pelo menos 24 portas Ethernet 10/100/1000 BaseT, com 

conectores RJ-45, com seleção/detecção automática de velocidade; 

- Possuir pelo menos 02 (dois) slots para interfaces 

uplink,padrão SFP 100/1000 Mbps (IEEE 802.3u, IEEE 802.3z); 

- Possuir 01 porta console RJ-45, para gerenciamento CLI; 

- Possuir no máximo 1U (Rack Unit) de tamanho e ser possível sua 

instalação em racks de 19”; 

- Deve ser acompanhado dos conjuntos para instalação em racks 19”; 

- Possuir fonte de alimentação 100-240 VAC / 60 Hz, com respectivos 

cabos de energia no padrão NBR 14136; 

- Deve permitir o gerenciamento via Web GUI (HTTP e HTTPS), 

SNMP (v1, v2c, e v3) e RMON; 

- Suporte aos padrões IEEE 802.1Q – VLAN - com pelo menos 512 

VLANs ativas simultaneamente; 

-Suporte aos padrões de autenticação IEEE 802.1X - Port-based 

Network Access Control (PNAC) e RADIUS; 

- Suporte aos padrões IEEE 802.1D - Spanning Tree Protocol, IEEE 

802.1s - Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1w - Rapid Spanning 

Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1p - CoS Prioritization, IEEE 802.3af 

– PoE, IEEE 802.3at – PoE+, e IEEE 802.3az; 

- Permitir a implementação dos recursos de Controle de Broadcast, 

Priorização de Tráfego VoIP e Vídeo, “ARP attack protection”, Link 

Aggregation Control Protocol (LACP), “Class of Service” - CoS 

(baseada em IEEE 802.1p tag baseada em endereço IP, IP ToS, 

Protocolo Layer 3, porta TCP/UDP e DiffServ), Controle de Fluxo 

IEEE 802.3x, Limitação de banda por porta (“rate limit”), ACLs 

(baseadas em endereços MAC, endereços IP e “time-based”), IGMP 

snooping, STP BPDU port protection e BPDU filtering; Address 

Resolution Protocol (ARP), DHCP relay, Roteamento estático 

IPv4/IPv6 (com pelo menos 24 rotas estáticas e 8 interfaces VLAN 

virtuais); 

- Garantia: Garantia vitalícia comprovadamente pelo fabricante do 

equipamento, com atendimento através de sua rede autorizada no 

Brasil. A fabricante 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 município, não sendo aceito oferta de 

equipamento com garantia em nome de terceiros. 

Deverá ser apresentado o termo de garantia do fabricante do 

equipamento, (anexar à proposta), frente o prazo de garantia 

ofertado. 

- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o 

MUNICÍPIO, 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 por meio de empresas não autorizadas pelo fabricante, 

que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir que 

todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia 

do fabricante. 

 


