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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de (01) Servidor para atender às necessidades da 
Fundação PTI-BR no projeto Vi la A Intel igente IB. 

Item Descrição Unidade de 
Medida 

Quantidade 

01 Servidor  UN 1 

 

Servidor 

Configurações Mínimas 
 

Processador 

2x Processadores AMD EPIC 
Frequência baseada em processador: 2.8 GHz ou superior. 
Núcleos: 32 
Threads: 64 
Cache: 256 MB 
Tipos de Memória:  DDR4-3200 
Referência: AMD EPIC 7543 

Memória 
768 Gb de Memória em módulos de 64GB, 3200 MT/s (12 x 64 GB) 
ou superior 

Vídeo Placa de vídeo Integrada 

Armazenamento 

3x HD SSD SAS de 800Gb 12Gbps 3 DWPD– ou superior 
8x HD  10k RPM SAS de 2.4Tb 12 Gbps – ou superior  
BOSS-S2 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1) 
2 x 1.6TB Enterprise NVMe Mixed Use AG Drive U.2 Gen4 with 
carrier 

Portas e slots 

Mínimo ou superior 
iDRAC9 Datacenter 15G with OpenManage Enterprise Advanced 
Mellanox ConnectX-5 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low 
Profile 
SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ 
Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 
2x USB 2.0 

Expansão 

- No mínimo um (01) slots PCI Express de no mínimo x16 que será 
utilizado para a aceleradora gráfica solicitada; e 
- No mínimo dois (02) slots PCI Express de no mínimo x8 livre para 
utilização; e 
- No mínimo dois (02) slots PCI Express de no mínimo x4 livre para 
utilização; 
- Ambos serem utilizados em futura expansão; 

Sistema Operacional Sem Sistema Operacional 

Gabinete 
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Padrão 

Para rack padrão de 19”; 
Tamanho máximo de 2U, devido ao melhor aproveitamento do 
espaço do rack; 
O fluxo do ar interno ao gabinete deve seguir as orientações do 
fabricante do processador; 
Ao menos quatro (4) ventoinhas redundantes apropriadas para o 
resfriamento da GPU; 
Abertura sem necessidade de ferramentas; 

Segurança Trava na tampa do chassi com sensor de intrusão; 

Rack Trilhos para rack padrão 19”; 

Bezel Obrigatório fornecimento de Bezel original para o modelo do 
gabinete, com chave; 

FONTE DE ENERGIA 

Tensão 
- 110 e 220 volts com troca de tensão automática ou por 
chaveamento; 

Tipo - Redundante e Hot-swappable (“troca a quente”); 

Quantidade - 02 (duas) fontes para uso redundante; 

Potencia  - 1400W 

Capacidade 

- A potência da fonte deverá suportar a capacidade máxima de 
expansões possíveis para o equipamento conforme especificado 
pelo fabricante, ou seja, suportar a potência total exigida para 
capacidade máxima de expansões de memória e disco, bem como 
a CPU e GPU ofertadas, mesmo no caso de falha de uma das fontes. 

Cabos 
- 02 (dois) x cabos de força padrão BR14136 (padrão brasileiro), 
250V, 2 metros de comprimento 

 

Garantia 

Prazo mínimo de 7 ano. A garantia deve ser do Fabricante 
do Equipamento, incluindo a placa de vídeo e os softwares 
do fabricante. 
O Tipo de Garantia deve ser Assistência Técnica no Local, solicitado 
através do Fabricante (Garantia em Domicílio) com atendimento 
em até 1 (um) dia útil após a abertura do chamado. 
O atendimento deverá ser prestado em português.  
O equipamento deve ser totalmente novo, sem peças de 
recondicionamento e devidamente integrado em fábrica. 
Indicar na proposta todos os partnumbers dos componentes 
ofertados, a fim de garantir a origem, garantia e compatibilidade 
dos itens. Tais componentes no momento da entrega poderão ser 
verificados com o número de série do equipamento devendo 
constar no site do fabricante.  
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BIOS 

- Suporte a atualização do firmware; 
- Interface integrada, do próprio fabricante do servidor, para 
gerenciamento remoto do servidor: 
1.1 Interface dedicada padrão Ethernet 10/100 Mbits, 

suportando DHCP/DNS ou alocação fixa de IP; 
1.2 Suporte a autenticação de usuários via login e senha para 

acesso e operação; 
1.3 Suporte a ligar e desligar o servidor remotamente via 

navegador (para usuários autenticados); 
1.4 Envio de notificações por e-mail e SNMP relacionadas a erros 

de temperatura, ventoinhas e tensão; 
- As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura) 
autenticação criptográfica segundo as especificações NIST SP800-
147B e/ou NIST SP800-155. 

Considerações gerais 
O equipamento deve ser totalmente novo, sem peças de 
recondicionamento. 

Referência Dell R7525 

 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  O servidor será uti l izado para virtual izar maquinas para o projeto 
Vi la A Intel igente IB. No primeiro momento será hospedado o diversas 
maquinas para serviços complementares ao apl icativo multi finali tário,  
este apl icativo servirá de apoio aos moradores do bairro ITAIPU “A”. 
Não será necessário a compra de nenhum tipo de l icença embutida no 
equipamento, tais como  Microsoft Windows e Microsoft Office, pois 
será uti l izado Sistema Operacional Linux e ferramentas l ivres. 

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1  A contratada garantirá a qual idade do produto pelo período de 
val idade atestado pelo fabricante, a contar da data de entrega à 
Fundação PTI-BR, ressalvados os casos em que prazo maior seja 
estabelecido por lei, pela própria fabricante ou por indicação nas 
condições específ icas do objeto. 

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4.1  Os bens deverão, obrigatoriamente, ser entregues no Setor de 
Recebimento da Fundação PTI-BR, local izado no Bloco 14, Espaço 01 – 
Sala 01, na Avenida Tancredo Neves, 6731 - CEP 85.867-900 - Bairro 
Itaipu - Foz do Iguaçu (PR). 
4.2  Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer 
natureza, incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira 
responsabi l idade e risco da empresa contratada. 
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4.3  O prazo de entrega dos bens é de (30) dias corridos, contados da 
confirmação do recebimento do pedido de compras ou documento 
equivalente que o substi tua. 

 

5.  FORMA DE PAGAMENTO 

5.1  O pagamento do(s) i tem(ns) será efetuado de acordo com o padrão 
da Fundação PTI-BR, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do 
recebimento do produto, ou conforme negociação com a Contratada. 

5.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasi l  (Fundação PTI-BR), CNPJ 
07.769.688/0001-18, com natureza jurídica de entidade privada sem 
fins lucrativos, inscrição Municipal  36.687, Não Contribuinte de ICMS, 
si tuada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-900 – Bairro 
Itaipu – Foz do Iguaçu-PR. 

5.3  Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para 
o e-mail: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais manuais devem ser 
entregues para a área de recebimento. 

5.4  Nos documentos fiscais deverão constar: o número do pedido de 
compras e número do convênio (4500059618). 

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 
Custo  

Natureza 
Orçamentária  

 

Fonte de 
Recurso 

Convênio / Meta 
Cód. Atividade  

40404011 1060107 0302129 4500059618 
M.02 
VILAA.002 

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

7.1  Das Obrigações da CONTRATADA 

7.1.1  A CONTRATADA deve cumprir com toda a descrição do objeto 
constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial , 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
7.2  Das Obrigações da CONTRATANTE 

7.2.1  Fornecer, mediante sol ici tação escrita da CONTRATADA, 
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos; 
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7.2.2  Permitir o l ivre acesso do FORNECEDOR nas dependências da 
Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da Fundação 
PTI-BR e da ITAIPU BINACIONAL para os casos em que sejam requeridas 
a instalação, a substi tuição ou a devolução do(s) objeto(s); 

7.2.3  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas 
no termo de referência; 

7.2.4  Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrência 
relacionada com o fornecimento dos equipamentos, di l igenciando nos 
casos que exigem providências corretivas; 

7.2.5  Providenciar os pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos 
documentos fiscais devidamente atestados, nos prazos fixados. 

7.2.6  A Fundação PTI-BR não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente instrumento contratual, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados 

8.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1  A Fundação PTI-BR poderá apl icar sanções administrativas, quando 
a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As penal idades 
das sanções estão descri tas na Norma de Compras, Contratações e 
Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que pode ser 
acessado por meio do l ink: https://pti .org.br/pt-br/compras-e-
lici tacoes. 
9.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1  A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l , em cumprimento à 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que 
a proposta comercial e documentos de habi l i tação dos fornecedores 
poderão ser disponibi l izados para outros participantes do processo de 
contratação tendo em vista o direito destes em obter vistas dos 
elementos do processo indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.2   A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI-
BR e as Minutas de Contrato uti l izadas por esta Fundação estão 
disponíveis no l ink https://pti .org.br/pt-br/compras-e-l icitacoes. 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 
documento: 

Responsável Técnico: João Vitor Lucas Pinotti  
Área: TA.DT 
Data: 26/10/21 
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Responsável pelo Centro de Custos: Wi l lbur Rogers de Souza 
Área: TA.DT 
Data: 26/10/21 


