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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 1,000UN

Lote 00001 SERVIDOR

descrição:
2 x processador xeon-gold 5118
(2.3ghz/12-core/16.5mb/105w)
4 x módulo de memória de 16gb ddr4-2666 (12 slots por
processador)
suporta até 8 discos sff
controladora de discos p408i-a sr gen10 2gb 12gb (suporta raid
0/1/5/6/10/50/60)
placa de rede integrada com 4 portas 1gb
1 x dvd-rw 9.5mm
ilo 5 asic
incluso licenciamento iloadvanced 3 anos 24 x 7
2 x fonte de 800w flex slot platinum hot pluglowhalogen
gabinete rack (2u)
acompanha trilho (sff easyinstall)
2x hd ssd de 1tb cada
windows server essentials com 25 cals instalado.

alimentação: ac 127v

deverá vir montado de fábrica com o windows server com
25cals, teclado e mouse da mesma marca do fabricante.
garantia de 3 anos peças, 3 anos de serviço
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00002 1,000UN

Lote 00002 SERVIDOR

descrição:
1 x processador deca-core xeon-silver 4114
clock do processador (ghz): 2.2 ghz cache de processador
l3:13.75mb
qtde de processador suportado: 2
gerenciamento padrão: hpe ilo 5 asic (firmware ilo 5)
porta ilo: (1) porta 1 gb dedicada
memória: 32gb single rank x4 ddr4-2666
máxima suportada: 3tb com dois processadores (24x128gb
rdimm @2666mhz)
slots disponíveis: 23 slots totais: 24 (12 dimm slots por
processador, 4 canais, 3 dimms por canal)
disco padrão: (4) hd ssd 01 tbcada
baia para discos: até 24 discos sff hot plug armazenamento
máximo: 57tb (24x2.4tb com baia adicional)
controladora de disco:1 x hpe smartarray p408i-a sr/2gb sas
niveis de raid suportados: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 adm e
10adm
unidade Óptica: 1 x dvd-rw sata
placa de rede: 1 x hpe ethernet 4-portas de 1gb 331i adapter
porta usb: usb 3.0 (1 frontal, 2 traseiras, 1 interna) slot pci-e:
3 fonte: (2) fonte de alimentação de 800w hot plug
cabo: (1) cabo padrao 6ft (1.83m) c13 iec to iec
formato: rack (2u)
acompanha trilho (sff easyinstall)
(4) x quatro ventiladores hot plug

alimentação: ac 127v

garantia: garantia de 3 anos
peças, 3 anos de serviço e 3 anos de garantia total, sem
sistema operacional instalado

00003 1,000UN

Lote 00003 RB
router board gerenciador de internet e firewall
descrição:
cpu tilera tile-gx16 cpu (16-cores, 1.2ghz per core) memory two
sodimm ddr3 slots, 2x 1gb installed (no hw or software max
limit) ethernet twelve 10/100/1000 mbit/s gigabit ethernet with
auto-mdi/x expansion microusb port, host and device mode
storage 512mb onboard nand serial port one db9 rs232c
asynchronous serial port extras reset switch; beeper; voltage,
current and temperature monitoring; speed controlled fan
power options iec c14 standard connector 110/220v, power
jack (bu model only) and passive poe 24v. psu included in both
models. board dimensions 355x145mm55mm temperature max
ambient temperature 50° @ 1.2ghz; 70° @ 1ghz cpu core
frequency os mikrotik routeros v6 (64bit), level 6 license
included ccr1016-12g: router in a 1u case with lcd, psu, power
cable, usb cable ccr1016-12g-bu: router, psu, power cable,
mounted lcd screen, usb cable
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00004 1,000UN

Lote 00004 RACK
para servidor padrÃo 19
descrição:
rack de piso para servidor padrão 19” 24u rede/telefonia/cftv.
cor-preto
04-ventoinhas
02-réguas padrão novo com tomadas de 20a
02-bandejas tipo gavetas, com trilhos
02-guias de cabos 2u padrão rack 19” (organizador de cabos)
100-parafusos de fixação (compatíveis com as porcas gaiolas)
100-porcas gaiola
01-porta frontal de acrílico transparente
02-laterais removíveis
01 -fundo removivel, com rodizios, c/chave
altura:1,20 cm.
profundidade :1,07 cm.
largura:0,57 cm.

00005 2,000UN

Lote 00005 SWITCH
24 portas 100/1000
descrição:
portas: 24 portas rj-45 10/100/1000mbps
protocolo e método de acesso: csma/cd
media interface exchange: auto mdi-ii/mdi-x em cada porta
twisted-pair rx reverse polarity: auto-correção em cada porta
método de transmissão: store-and-forward
topología: estrela
ram buffer: 2 mb
filtering address: table 8 k por switch
mac address learning: atualização automática
padrões:
ieee 802.3 10base-t ethernet ,
eee 802u 100base-tx fast ethernet y
ansi/ieee 802.3 nway auto-negociação
taxa de transferência:
10mbps (half-duplex), 20mbps (full-duplex)
fast ethernet : 100mbps (half-uplex), 200mbps (full-duplex)
cabos de rede:
10base-t: 2 pares utp cat.3 (100 m)
4 pares utp cat.4,5 (100 m)
eia/tia-568 15-ohm screened twisted-pair (stp) (100 m)
100base-tx: 4-pares utp cat.5 (100 m)
eia/tia-568b 150-ohm screened twisted-pair (stp) (100 m)
packet filtering rate:
10base-t: 14,880 pps por porta ( half-duplex)
100base-tx : 148,800 pps por porta (half-duplex)
packet forwarding rates:
10base-t : 14,880 pps por puerta ( half-duplex)
100base-tx : 148,800 pps por puerta (half-duplex)
leds indicadores:
por porta: link/activity, velocidade 10/100mbps
por switch : energia
fonte de energia:
interna, universal, 100 ~ 240 vac, 50/60 hz
consumo máximo: 10 w
características físicas:
tamanho: desktop
dimensões: 280/180/44 mm (larg/prof/alt)
peso: 2,6 kg
temperatura de operação: 0ºc a 40ºc
temperatura de armazenagem: -10ºc a 70ºc
umidade: 5% a 90% não condensada
emissão( emi) emi: ce class a, fcc class a, vcci class a
segurança: cb/cul
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00006 1,000UN

Lote 00006 NOBREAK

descrição:
potência: 3000 va
nobreak interativo com regulação on-line
microprocessador: risc/flash de alta velocidade
comunicação inteligente: padrões rs-232 e usb (acompanha
cabo usb tipo a-b)
powerview mobile: gerenciamento do nobreak via smartphone.
tensão: bivolt automático
tensão de saída: 115v
tomadas: 10 tomadas padrão nbr 14136 (6 tomadas 10 a + 4
tomadas 20 a)
autoteste: ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e
baterias
leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias
(modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede).
conector: tipo engate rápido para expansão de autonomia.
fusível: rearmável.

proteções:
curto-circuito no inversor
surtos de tensão entre fase e neutro
sub/sobretensão da rede elétrica. na ocorrência destas, o
nobreak passa a operar em modo bateria
sobreaquecimento no inversor e no transformador
potência excedida com alarme e posterior desligamento
descarga total das baterias

garantia: 12 meses de garantia
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