
EDITAL 018/2013
 RETIFICA O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013

Registro de Preços

ARNALDO  KNEY,  Prefeito  Municipal  de  Ivoti,  no  uso  de  suas 
atribuições legais, torna público que, o Anexo I – Termo de Referência do Edital de 
Pregão  Presencial  nº  013/2013  –  Registro  de  Preços  fica  alterado  nos  seguintes 
termos:
                       1. Ficam excluidas da descrição do item 3 as características “Online 
Spare e Lockstep mode” e  “ SDRAM com 64 MB de memória ou superior”, de modo 
que tal objeto passa a ter a seguinte descrição:
Item 3 - Servidor
Gabinete:
Modelo Torre com altura máxima de 5U
Original do fabricante do equipamento.
Dotado de botão de acionamento e desligamento do microcomputador 
(liga/desliga).
Sistema de ventiladores redundantes com capacidade para manter o equipamento 
em perfeito funcionamento.
Processamento:
Capacidade instalada de 01 (um) processador, do tipo Six-Core.
Com suporte a 02 (dois) processadores trabalhando em regime SMP.
Clock de no mínimo 2.00 Ghz com suporte a 64 bits.
Cache L3 de, no mínimo, 15MB.
Memória:
Tipo DDR3, PC3-10600R
Capacidade instalada de, no mínimo, 8 GBytes, com suporte até 18 pentes de 
memória.
Com possibilidade de expansão até 384GB.
Velocidade de 1333 MHz.
Suporte as tecnologias Advanced ECC.
Sistema de armazenamento:
Interno ao gabinete.
Compatível com o padrão SATA.
Quantidade interna instalada: 02 (dois) unidades de disco rígido de 3.5 polegadas 
SAS (7.2K) 500GB (500 gigabytes) cada, ou superior.
Quantidade interna suportada de até 06 (seis) unidades de disco rígido de 3.5 
polegadas com capacidade de expansão até 12 discos.
Unidade de DVD-RW:
Interna ao gabinete.
Interface SATA.



Placa mãe:
BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento comprovados através de 
atestados fornecidos pelo fabricante da mesma. As atualizações, quando necessárias, 
são disponibilizadas no site do fabricante.
Controladora RAID SAS 6.0 GB/s integrada com 512 MB de cache, com suporte a 
RAID 0/1/1+0/5/5+0.
Interfaces disponíveis:
Quatro interfaces de rede Gigabit Ethernet compatível com as velocidades 
10/100/1000, para conexão de cabo de par-trançado, com conectores RJ-45.
Interface para vídeo.
01 (um) Interface para teclado e mouse padrão USB.
10 (dez) interfaces USB, sendo 04 (quatro) localizadas na parte frontal do gabinete, 4 ( 
quatro) localizadas na parte traseira e 2 ( duas ) internas.
Deve acompanhar mouse e teclado.
Slots de expansão:
No mínimo 01 (um) PCIe 3.0 8x e 04 (quatro) PCIe 3.0 4x
Fonte de Alimentação chaveada com as seguintes características:
Fontes de alimentação que atenda a faixa de 750W redundante e hot plug, com 
eficiência de 92% e com capacidade de atender plenamente as necessidades do 
servidor.
Seleção automática 110/220 Volts.
Compatibilidade:
Arquitetura compatível com o padrão IBM-PC.
O servidor deve possuir certificado de compatibilidade com o sistema operacional 
Microsoft Windows Server 2008 R2. Um microcomputador da mesma marca e 
modelo dos equipamentos propostos deverá constar na lista de compatibilidade de 
hardware, HCL (Hardware Compatibility List), publicada no site da Microsoft, no 
endereço http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx.
O servidor deve possuir certificado de compatibilidade com o sistema operacional 
Linux Red Hat Enterprise v5.5 (RHEL5-QU5). Um microcomputador da mesma 
marca e modelo dos equipamentos propostos deverá constar na lista de 
compatibilidade de hardware, HCL (Hardware Compatibility List), publicada no site 
da Red Hat, no endereço https://hardware.redhat.com/
Quando o licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá 
apresentar carta de solidariedade do fabricante, especifica para este.
Gerenciamento:
Possuir Software de Gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento, não 
sendo aceito soluções em regime de O&M, com os seguintes recursos suportados: 
Atualização e configuração remota de firmware e software, alertas de sistemas 
remotos, sistema de controle de potência, alerta de falhas nos módulos de memória, 
sistema de monitoração das condições ambientais.
Garantia: mínimo de 1 (um) ano para hardware e software.



2. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a 
documentação e propostas fica transferida para as nove horas do dia 11 de julho de 
2013, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal. 

3. Todas as demais cláusulas e condições do Edital de Pregão Presencial 
nº 013/2013 – Registro de Preços e seus Anexos ficam inalteradas.
 

Ivoti, 25 de junho de 2013.

           ARNALDO KNEY
          Prefeito Municipal


