
Ítem Descrição2 Valor Médio

1

Chassi Enclosure Blade

      - Chassi para rack de 19" com 16 slots para laminas de servidores

      - Suporta até 16 laminas de altura inteira ou 32 laminas de meia 

altura

      - Fontes de alimentação e ventiladores redundantes.

      - KVM (Keyboard, Video e Mouse) integrado ao Chassi

      - Gerenciamento remoto

R$ 88.770,93

2

Módulo de interconexão Ethernet

      - Compatível com o item 1

      - Se destina a prover conexões de rede redundantes as laminas de 

servidores instalados do Chassi

R$ 61.410,93

3

Lamina de servidor de altura inteira

      - Quatro processadores físicos, cada um com 10 Cores

      - 256GB de memória RAM

      - Cartão SD de 8GB

      - Duas interfaces de rede 10Gbps

R$ 115.370,00

4

Lamina de servidor de meia altura

      - Dois processadores físicos, cada um com 10 Cores

      - 128GB de memória RAM

      - Cartão SD de 8GB

      - Duas interfaces de rede 10Gbps

R$ 41.439,38

5

Servidor de rack de 1U

      - Gabinete tipo rack padrão 19" com altura de 1U

      - Fontes redundantes

      - Dois processadores físicos, cada um com 10 Cores

      - 128GB de memória RAM

      - Cartão SD de 8GB

      - Oito baias hot-swap para discos SATA, SAS ou superior

      - DVD-RW

      - Duas interfaces de rede 10Gbps

      - Duas interfaces de rede 1Gbps

R$ 41.865,63

6

Servidor de rack de 2U

      - Gabinete tipo rack padrão 19" com altura de 2U

      - Fontes redundantes

      - Quatro processadores físicos, cada um com 10 Cores

      - 256GB de memória RAM

      - Cartão SD de 8GB

      - Cinco baias hot-swap para discos SATA, SAS ou superior

      - DVD-RW

      - Duas interfaces de rede 10Gbps

      - Duas interfaces de rede 1Gbps

R$ 124.307,50

7

Memória RAM para servidor de 16GB

      - Deve ser compatível com todos os servidores

      - Capacidade mínima de 16GB

      - DDR4 com frequência mínima de 2133MHz

R$ 1.551,25



8

Disco SATA de 2.0TB

      - Deve ser compatível com todos os servidores

      - SATA III

      - Tamanho de 2.5"

      - Taxa de transferência mínima de 6Gb/s

      - Velocidade de rotação de 7200RPM

R$ 2.497,50

9

Disco SAS de 600GB

      - Deve ser compatível com todos os servidores

      - Padrão SAS

      - Tamanho de 2.5"

      - Taxa de transferência mínima de 6Gb/s

      - Velocidade de rotação de 10.000RPM

R$ 2.210,63

10

Disco SSD de 400GB

      - Deve ser compatível com todos os servidores

      - SAS SSD

      - Tamanho de 2.5"

      - Taxa de transferência mínima de 6Gb/s

R$ 8.898,15

11

Disco SSD de 400GB

      - Deve ser compatível com todos os servidores

      - SAS SSD

      - Tamanho de 2.5"

      - Taxa de transferência mínima de 6Gb/s

R$ 1.050,00

  Garantia para todo o lote: Quatro anos on-site.


