
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017 – EACH 
PROCESSO: 17.1.634.86.5 
OBJETO: SERVIDORES (INFORMÁTICA) 
 
 
Tendo em vista o pedido de impugnação, o pregoeiro, equipe de apoio e área técnica 

decidiram por retificar o Anexo I – Descrição do Objeto conforme documento 

abaixo. Assim, favor desconsiderar o descritivo anterior. 

A Sessão Pública terá nova data, sendo, desta forma, alterada para o dia 13/06/2017. 

As outras informações referentes a presente licitação permanecem inalteradas. 

 

São Paulo, 30 de maio de 2017. 
 
 
 

Leonardo Marras Xavier 
Pregoeiro 

  



 

 

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº:00009/2017 – EACH 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste documento é estabelecer as condições para aquisição de 
Servidores nas condições constantes neste edital e seus anexos. 

 
ITEM 1 – SERVIDOR – 2 UNIDADES 

 

GABINETE 

1.1. Para instalação em rack de 19” (polegadas) através de sistema de trilhos deslizantes; 

1.2. Altura máxima de 2U; 

1.3. Deve possuir suporte para instalação de no mínimo 4 unidades de discos rígidos hot swap. 

1.4. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental; 

1.5. Possuir display ou leds no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento 

dos componentes internos, processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e 

ventilador; 

1.6. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack com trilho, do tipo retrátil, 

permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 

1.7. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e 

instalação/desinstalação de placas de expansão; 

1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante. 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
1.9. Mínimo de duas fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração 

máxima; 

1.10. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para automaticamente permitir a 

substituição da fonte principal em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do 

equipamento; 

1.11. As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC 

a 60Hz, com ajuste automático de tensão; 

1.12. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida. 

PROCESSADOR 
1.13. Equipado com processador de no mínimo 10 (dez) núcleos com arquitetura x86; 

1.14. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia e controle automático 

para evitar superaquecimento que possa danificá-lo; 

1.15. Frequência de clock interno de no mínimo 2GHz; 



 

 

1.16. Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2133MHz, oferecendo no 

mínimo 4 canais; 

1.17. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 8 GT/s; 

1.18. Memória cachê mínimo de 15MB. 

MEMÓRIA RAM 
1.19. Possuir no mínimo 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de memória RAM instalada em 

pentes de no mínimo 8 GB (oito gigabytes). 

1.20. Módulos de memória RAM DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção 

ECC (Error Correcting Code) e velocidade de 2400MHz; 

1.21. Suportar expansão de memória RAM para 128 GB. 

CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE  
1.22. O Chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador e suportar a 

velocidade de comunicação com o mesmo. 

1.23. Possuir no mínimo 2 (dois) slots PCI Express 3.0; 

1.24. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente 

para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;  

CONTROLADORA DE VÍDEO 
1.25. Tipo: On board ou placa de vídeo, Barramento compatível com PCI ou PCI Express; 

1.26. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16 MB (Dezesseis 

megabytes); 

1.27. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 

BIOS E SEGURANÇA 
1.28. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre 

essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, 

não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;  

1.29. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento podendo ser consultada por 

software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço;  

1.30. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso ou senha de administrador; 

1.31. Atualizável por software; 

1.32. Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por imagem em servidor da rede.  

PORTAS DE COMUNICAÇÃO  
1.33. Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser identificados pelos nomes ou 

símbolos.  

1.34. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) interfaces USB versão 2.0, sendo no mínimo 2 (duas) na 

parte frontal e no mínimo 2 (duas) na parte traseira; 

1.35. Possuir porta de vídeo padrão VGA (DB-15); 

INTERFACES DE REDE ON BOARD 1GBE 
1.36. Cada servidor deverá possuir 04 (quatro) interfaces de rede ETHERNET 10/100/1000 

BASE-T; 



 

 

1.37. Suportar boot através de PXE; 

1.38. Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation. 

CONTROLADORA RAID 
1.39. Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 

6Gb/s 

1.40.  Suportar e implementar RAID 0,1, 5; 

1.41.  Suportar expansão de capacidade de formatação on-line; 

1.42.  Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma 

automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade de 

reiniciar o equipamento; 

1.43.  Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido; 

1.44. Suportar migração de nível de RAID; 

1.45. Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART); 

ARMAZENAMENTO INTERNO 
1.46. Composto por no mínimo 4 (quatro) unidades de discos rígidos tipo SATA de 2TB, 7.2K 

RPM, 6Gbps, hot-plug Hard Drive inclusas, que permita substituição sem necessidade de 

desligar;  

1.47.  Compatível com a controladora RAID. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao 

servidor; 

UNIDADE ÓPTICA 
1.48. Possuir 01 (uma) unidade óptica leitora e escrita CD/DVD interna, velocidade mínima de 8X; 

SISTEMA OPERACIONAL 
1.49. Sem Sistema Operacional, mas, deverá ter mídia de inicialização e configuração do 

equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação 

do equipamento. 

1.50. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os 

Drivers do dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado;  

1.51. Apresentar declaração do fabricante informando que todos os componentes do objeto são 

novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação. 

1.52. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Windows Server 

2016. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da 

Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com  

1.53. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware 

ESXi 6.0 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da 

VMware no link:  http://www.vmware.com/resources/compatibility  

GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO 
1.54. Deve permitir que administradores de suporte a TI possam executar tarefas de 

gerenciamento remoto “por hardware” fora de banda ou “out of band” no parque instalado de 

máquinas, totalmente independente do estado de operação do hardware e do sistema 

operacional; 

http://www.windowsservercatalog.com/
http://www.vmware.com/resources/compatibility


 

 

1.55. O fabricante do equipamento deve disponibilizar software de gerenciamento e inventário 

que permita o gerenciamento centralizado dos equipamentos ofertados através da rede LAN 

por meio de console de gerenciamento WEB.  

1.56. Relatórios de inventário de hardware e configuração de BIOS. Permitir a customização 

desses relatórios através da utilização de filtros;  

1.57. Atualização de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;  

1.58. Monitoramento da saúde do equipamento e emissão de alertas de falhas de hardware e 

abertura do gabinete. Encaminhamento dos alertas por e-mail ao responsável;  

1.59. Permitir ligar e reiniciar os equipamentos remotamente;  

1.60. Monitoramento de temperatura e da velocidade e funcionamento dos ventiladores; 

ACESSÓRIOS 
1.61. Devem ser fornecidos todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento 

do mesmo. 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
1.62. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 

informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 

administração. 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
1.63. Serviço de instalação física em local indicado pela contratante, incluindo a devida 

energização para teste dos equipamentos. 

OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL  
1.64.  O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito 

equipamentos destinados ao uso doméstico;  

1.65.  Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será 

aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação 

do equipamento;  

GARANTIA 
1.66. Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 36 meses (3 anos) para reposição 

de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte no local. 

1.67. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e 

exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);  

1.68.  A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento para abertura dos chamados de 

garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do 

problema;  

1.69.  O atendimento deve ser realizado em regime 24x7; 

1.70.  O prazo máximo para resolução do chamado deve ser de até 24 horas corridas após a sua 

abertura; 

1.71.  A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais 

de suporte online como “chat”, “e-mail” e página de suporte técnico na Internet com 

disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais 

e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;  



 

 

1.72.  Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou 

peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a 

necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo se quando o defeito for 

provocado por uso inadequado; 

1.73.  Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para 

comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu 

número de série; 

1.74.  Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os 

técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma 

conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;  

1.75.  A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus 

para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica 

automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto, em caso de troca do 

disco rígido, a peça defeituosa deverá permanecer na USP; 

1.76.  O não cumprimento da GARANTIA, poderão ser aplicadas, ainda, as penas de suspensão 

temporária de participação em procedimento licitatório e impedimento de contratar com a 

Administração e, ainda, declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, dando-se às mesmas os efeitos previstos do Decreto estadual n°. 

48.999/04. 

 


