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Pregão Eletrônico   Nº 00004/2021(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.535.902/0001-10 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 SERVIDOR Unidade 12 R$ 240.700,0000 R$ 165.645,0000 R$ 1.987.740,0000
Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: Power Edge R740
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidores rack com garantia de 60 meses. Os servidores ofertados serão novos,
sem uso, e estão na linha de produção do fabricante; O gabinete será do mesmo fabricante do equipamento, tipo rack padrão 19”, com altura
máxima de 3Us; Deve possuir trilhos deslizantes, manuais e quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como
padrão do produto; Deve possuir display LCD ou LEDS no painel frontal do gabinete para exibição de alertas com objetivo de monitorar o
funcionamento dos componentes do servidor; Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e
instalação/desinstalação de placas de expansão; Deve possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento e que o
mantenha dentro dos limites de temperatura adequados para operação; Deve possuir fontes de alimentação de no mínimo 1.600W, redundantes e
hot-pluggable e/ou hot-swappable, com certificação 80 Plus Platinum Possuir 02 (dois) processadores de, no mínimo, 18 (dezoito) núcleos, padrão
x86, originalmente concebido para servidores; O chipset deve ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a velocidade de
comunicação com os mesmos; Deve ser fornecido com pelo menos 24 módulos de memória RAM instalada, cada módulo deve possuir a capacidade
de 64GB (sessenta e quatro Gigabytes); Possuir no mínimo 03 (Três) portas USB versão 3.0 ou superior, sendo (no mínimo) 02 (duas) delas na
parte traseira do equipamento e 01 (uma)na parte frontal; Deve ser fornecido com placa HBA com 02 (duas) portas Fibre Channel com velocidade
mínima de 16Gbps; Deve ser fornecido com 04 (quatro) interfaces GbE, totalmente disponíveis para as aplicações. Portas u lizadas por quaisquer
módulos não serão consideradas, por exemplo: a porta do módulo/placa de gerenciamento “out-of-band”; Deve ser fornecido com 02 (duas)
interfaces 10/25 Gigabit Ethernet SFP28, totalmente disponíveis para as aplicações; Controladora RAID, compativel com discos rígidos padrão SAS
com Interface de 12Gb/s e compativel com o servidor ofertado; Deve ser fornecido com, no mínimo, 04 (quatro) unidades de disco rígido SSD hot
plug e/ou hot swap instalados, com capacidade individual de, no mínimo, 960 (Novecentos e sessenta) GB, interface SAS de 12 Gb/s, com 1 DWPD
(drive writes per day) e 1.752 TBW (total bytes wrien);

Total do Fornecedor: R$ 1.987.740,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 1.987.740,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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