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PROPOSTA COMERCIAL   

 
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
Referência: PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/22 

Processo Administrativo n.° 23125.009327/2021-22 
Endereço de Entrega: Rodovia Juscelino Kubistschek de Oliveira, Km 02, Bairro Jardim Marco Zero, 

CEP: 68903419, Macapá – AP - no Departamento de Redes e Infraestrutura – NTI  
 

 

 

Razão Social: APPROACH TECNOLOGIA LTDA 

Nome Fantasia: APPROACH Insc. Estadual: 257.926.879 

CNPJ: 24.376.542/0001-21 Insc. Municipal: 496.605-8 

Endereço: 
AV. PREFEITO OSMAR CU-
NHA, 416, SL 303 

Bairro: CENTRO 

Cidade: FLORIANÓPOLIS Estado: SC CEP: 88015-100 

Telefone: (48)  4009-2160 Site: www.approachtec.com.br 

Banco: ITAÚ Agência: 7197 Conta:  33207-0 

 
 
 
Dados do representante legal responsável pela empresa: 
 

Nome: Kent Johann Modes     CPF: 047.478.629-35 

Identidade: 4826448     Expedido: SSP SC 

Naturalidade: Lisboa / Portugal      Nacionalidade: Brasileiro 

Endereço: Rua Marinas do Campeche,499 CS 01                                     CEP 88065-185 

Cidade: Florianópolis     UF: SC 

 

Prezados Senhores, 

Declaramos que os preços cotados aos itens a seguir relacionados, com vistas ao seu fornecimento a esse 

órgão, de acordo com as condições estipuladas no Edital correspondente e toda legislação aplicável. 

Declaramos ainda ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para 

todos os fins de direito. 

 

 

 

 

http://www.approachtec.com.br/
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Características gerais da solução ofertada: 

A solução hiperconvergente é compatível em nível de hardware e software com o cluster existente na 

universidade, composto por 3 nós modelo NX-6135-G5 do fabricante Nutanix, com licenciamento Acropolis 

Ultimate e Prism Pro. 

  
 

Item Descrição Qtd Valor unitário Valor total 

1 SERVIDOR HIPERCONVERGENTE TIPO 1 
1) Appliance atende integralmente aos “Requisitos gerais da solução de 
hiperconvergência”, listados no TR. 2) É composto por um chassi modular, 
padrão 19”. 3) Cada chassi possui 2 (duas) fontes de alimentação redundantes 
do tipo hot-swap, sendo que, na ocorrência de falha de uma delas, o sistema 
permanece funcionando em plena capacidade. 4) Cada servidor físico (nó) é 
fornecido com no mínimo a seguinte configuração bruta: a) 2 (dois) 
processadores físicos padrão x86. Cada processador possui, no mínimo, 16  
(dezesseis) cores físicos, frequência base de 2.90 GHz – Intel Xeon Gold 6226R 
ou superior. b) 768 GB (setecentos e sessenta e oito) de memória RAM. c) 7,68 
TB (sete vírgula sessenta e oito) de armazenamento bruto em discos de estado 
sólido. d) 48 TB (quarenta e oito) de armazenamento em disco rígido. e) Deve 
acompanhar pelo menos 1 (uma) placa de vídeo (GPU) com 16 GB GDDR6 e 
2560 Nvidia CUDA Cores. f) 2 (duas) portas SFP+. g) 1 (uma) porta Gigabit 
Ethernet padrão 1000Base-T dedicada ao módulo de gerenciamento IPMI. 5) 
Permite a expansão do cluster Nutanix NX com Acropolis Hypervisor (AHV) 
existente. 6) Todos os componentes de hardware e software estão devidamente 
licenciados e suportados por 3 (três) anos. 

Part numbers: NUTANIX NX-3155G-G8 / Acropolis Ultimate / Prism Pro / 
Garantia de 3 anos 

• CPU Type: 2 x Intel Xeon-Gold 6326 processor (2.9 GHz/ 16-core/ 
185W) (32 Cores) 

• RAM: 24 x 32GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM) 

• SSD: 2 x 3.84 TB SSD 

• HDD: 4 x 12 TB 3.5" HDD 

• NIC: 2 x 10GbE SFP+ 

• NIC: 2 x 10GBaseT (IPMI Failover) 

• NIC: 1 x 1GbE Dedicated IPMI 

• GPU: 1 x NVIDIA T4 GPU card 
Links para comprovação técnica: 

• https://www.nutanix.com/viewer?type=pdf&path=/content/dam/nutani
x/resources/support/nutanix-support-quick-reference-guide.pdf  

• https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/support/nuta
nix-support-guide.pdf  

• https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-
phone-numbers  

• https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=NX3155
GG8-GPU-Replacement-vSphere:nod-node-naming-nx3155gg8-
r.html 

• https://www.nutanix.com/products/hardware-platforms/specsheet  
Declaramos ainda que atendemos todos os itens do edital e termo de 
referência e seus anexos 

6 R$ 660.000,00 R$ 3.960.000,00 

2 SERVIDOR HIPERCONVERGENTE TIPO 2 
1) Appliance atende integralmente aos “Requisitos gerais da solução de 
hiperconvergência”, listados no TR. 2) É composto por um chassi modular, 
padrão 19”. 3) Cada chassi possui 2 (duas) fontes de alimentação redundantes 
do tipo hot-swap, sendo que, na ocorrência de falha de uma delas, o sistema 
permanece funcionando em plena capacidade. 4) Cada servidor físico (nó) é 
fornecido com no mínimo a seguinte configuração bruta: a) 2 (dois) 
processadores físicos padrão x86. Cada processador possui, no mínimo, 8 (oito) 
cores físicos e frequência base de 3.2 GHz – Intel Xeon Silver 4215R ou 
superior. b) 192 GB (cento e noventa e dois) de memória RAM. c) 7,68 TB (sete 
vírgula sessenta e oito) de armazenamento em SSD. d) 48 TB (quarenta e oito) 
de armazenamento em discos HDD. e) 2 (duas) portas SFP +. f) 1 (uma) porta 
Gigabit Ethernet padrão 1000Base-T dedicada ao módulo de gerenciamento 
IPMI. 5) Permite a expansão do cluster Nutanix NX com Acropolis Hypervisor 
(AHV) existente. 6) Todos os componentes de hardware e software estão 
devidamente licenciados e suportados por 3 (três) anos.  

6 R$ 270.000,00 R$ 1.620.000,00 

https://www.nutanix.com/viewer?type=pdf&path=/content/dam/nutanix/resources/support/nutanix-support-quick-reference-guide.pdf
https://www.nutanix.com/viewer?type=pdf&path=/content/dam/nutanix/resources/support/nutanix-support-quick-reference-guide.pdf
https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/support/nutanix-support-guide.pdf
https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/support/nutanix-support-guide.pdf
https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-phone-numbers
https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-phone-numbers
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=NX3155GG8-GPU-Replacement-vSphere:nod-node-naming-nx3155gg8-r.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=NX3155GG8-GPU-Replacement-vSphere:nod-node-naming-nx3155gg8-r.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=NX3155GG8-GPU-Replacement-vSphere:nod-node-naming-nx3155gg8-r.html
https://www.nutanix.com/products/hardware-platforms/specsheet
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Part numbers: NUTANIX NX-8135-G8 / Acropolis Ultimate / Prism Pro / 
Garantia de 3 anos 

• CPU Type: 2 x Intel Xeon-Gold 5315Y processor (3.2 GHz/ 8-core/ 
140W) (16 Cores) 

• RAM: 8 x 32GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM) 

• SSD: 2 x 3.84 TB SSD 

• HDD: 4 x 12 TB 3.5" HDD 

• NIC: 2 x 10GbE SFP+ 

• NIC: 2 x 10GBaseT (IPMI Failover) 

• NIC: 1 x 1GbE Dedicated IPMI 
Links para comprovação técnica: 

• https://www.nutanix.com/viewer?type=pdf&path=/content/dam/nutani
x/resources/support/nutanix-support-quick-reference-guide.pdf  

• https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/support/nuta
nix-support-guide.pdf  

• https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-
phone-numbers  

• https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=NX8035
G8-Fan-Replacement-vSphere:nod-node-naming-nx8035g8-r.html 

• https://www.nutanix.com/products/hardware-platforms/specsheet  
Declaramos ainda que atendemos todos os itens do edital e termo de 
referência e seus anexos 

3 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO 
1) Consiste em fornecimento de licença de Nutanix Prism Pro com 3 anos de 
subscrição.  

Part numbers: SW-PRS-PRO-NODE / Subscrição e suporte de 3 anos 

Declaramos ainda que atendemos todos os itens do edital e termo de 
referência e seus anexos 

12 R$ 24.800,00 R$ 297.600,00 

4 INSTALAÇÃO/EXPANSÃO DE SERVIDOR HIPERCONVERGENTE 
1) Compreende a desembalagem e montagem de todos os componentes que 
integram a especificação dos equipamentos, a instalação física em rack padrão 
19”, conexão à rede de dados e alimentação elétrica. 2) Inclui o serviço de 
expandir o cluster existente, sem parada do ambiente de produção. 3) Não 
compreende o fornecimento de materiais ou serviços para a instalação ou 
adequação de infraestrutura de dados ou elétrica. 4) São realizados todos os 
ajustes de hardware e software necessários ao funcionamento dos 
equipamentos. 5) Todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software 
componente da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última 
compatível com as demais soluções deste lote e considerada estável. 6) 
Habilitação de licenças que porventura sejam adquiridas e recursos do 
equipamento que serão utilizados no projeto. 7) Não compreende a instalação 
das aplicações, bem como a configuração das máquinas virtuais e migração de 
dados. 8) A instalação e configuração é realizada por técnico devidamente 
certificado pelo fabricante da solução de hiperconvergência. 
  
Declaramos ainda que atendemos todos os itens do edital e termo de 
referência e seus anexos 

12 R$ 9.250,00 R$ 111.000,00 

6 SOFTWARE DE BACKUP 
7) Fornece proteção de dados nativa para aplicativos e dados de missão crítica 
em ambientes hiperconvergentes, garantindo consistência de dados e facilidade 
de recuperação. 8) Possui recurso de descoberta automática de máquinas 
virtuais e aplicações.  9) É baseado em appliance virtual, implantado por meio 
do console de gerenciamento do cluster hiperconvergente. 10) Possibilita a 
proteção de máquinas virtuais, aplicações e sistemas de arquivos (file shares). 
11) Possibilita a configuração de diferentes políticas de backup por VM. A 
solução disponibiliza pelo menos 3 (três) políticas de backup pré-definidas e 
suportar políticas customizadas. 12) Possibilita a configuração de 
agendamentos de backup baseados em RPOs (Recovery Point Objectives). 
13) Possibilita o apontamento para qualquer repositório conectado em rede, 
bem como nuvem pública, sendo compatível com pelo menos os seguintes 
protocolos: a) iSCSI; b) NFS; c) SMB; d) S3; e) Azure. 14) Possibilita o 
gerenciamento e configuração por interface web. 15) É compatível com a 
plataforma de virtualização Acropolis Hypervisor utilizada na universidade. 16) 
Possibilita a criação de clones de máquinas virtuais, possibilitando a 
restauração do clone localmente ou em uma nova localização (outro cluster). 
17) Inclui a implementação da ferramenta no ambiente existente. 18) 
Acompanha 3 (três) anos de suporte do fabricante.  

16 R$ 26.100,00 R$ 417.600,00 
 

https://www.nutanix.com/viewer?type=pdf&path=/content/dam/nutanix/resources/support/nutanix-support-quick-reference-guide.pdf
https://www.nutanix.com/viewer?type=pdf&path=/content/dam/nutanix/resources/support/nutanix-support-quick-reference-guide.pdf
https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/support/nutanix-support-guide.pdf
https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/support/nutanix-support-guide.pdf
https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-phone-numbers
https://www.nutanix.com/support-services/product-support/support-phone-numbers
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=NX8035G8-Fan-Replacement-vSphere:nod-node-naming-nx8035g8-r.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=NX8035G8-Fan-Replacement-vSphere:nod-node-naming-nx8035g8-r.html
https://www.nutanix.com/products/hardware-platforms/specsheet
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Part numbers: HYCU Data Protection for Nutanix - RNTXDP3yr / Suporte 3 
anos 

Links para comprovação técnica: 

• https://www.hycu.com/wp-content/uploads/2017/03/HYCU-Data-
protection-for-NX-Datasheet_-
2019_WEB.pdf?hsCtaTracking=a572c6b3-177f-4d68-a3e2-
6a2fd74f866c%7C5400fba2-caad-45b6-b839-cf3173d57678 

• https://www.hycu.com/wp-content/uploads/2017/03/HYCU-Data-
Protection-for-Nutanix_UserGuide.pdf  

Declaramos ainda que atendemos todos os itens do edital e termo de 
referência e seus anexos 

7 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE EXISTENTE 
Renovação do contrato de suporte de 3 nós NX-6135-G5 até 30/10/2023, 
conforme política de renovação disponível no link abaixo, sendo esta data o 
último dia de suporte da plataforma G5. 
a) http://download.nutanix.com/misc/EOS-EOL-Notice-for-Broadwell-G5-
Platforms.pdf  
2) Números de série dos equipamentos cobertos pelo suporte: a) Block Serial 
18SM52300323 b) Block Serial 18SM52300325 c) Block Serial 18SM52300326 
  
Declaramos ainda que atendemos todos os itens do edital e termo de 
referência e seus anexos 

1 R$ 350.500,00 R$ 350.500,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 6.756.700,00 
 

 
 
VALOR TOTAL: R$ 6.756.700,00 (Seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e setecentos reais).  
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias. 

 

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de quaisquer naturezas, incidentes sobre o objeto 

desta Licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hycu.com/wp-content/uploads/2017/03/HYCU-Data-protection-for-NX-Datasheet_-2019_WEB.pdf?hsCtaTracking=a572c6b3-177f-4d68-a3e2-6a2fd74f866c%7C5400fba2-caad-45b6-b839-cf3173d57678
https://www.hycu.com/wp-content/uploads/2017/03/HYCU-Data-protection-for-NX-Datasheet_-2019_WEB.pdf?hsCtaTracking=a572c6b3-177f-4d68-a3e2-6a2fd74f866c%7C5400fba2-caad-45b6-b839-cf3173d57678
https://www.hycu.com/wp-content/uploads/2017/03/HYCU-Data-protection-for-NX-Datasheet_-2019_WEB.pdf?hsCtaTracking=a572c6b3-177f-4d68-a3e2-6a2fd74f866c%7C5400fba2-caad-45b6-b839-cf3173d57678
https://www.hycu.com/wp-content/uploads/2017/03/HYCU-Data-protection-for-NX-Datasheet_-2019_WEB.pdf?hsCtaTracking=a572c6b3-177f-4d68-a3e2-6a2fd74f866c%7C5400fba2-caad-45b6-b839-cf3173d57678
https://www.hycu.com/wp-content/uploads/2017/03/HYCU-Data-Protection-for-Nutanix_UserGuide.pdf
https://www.hycu.com/wp-content/uploads/2017/03/HYCU-Data-Protection-for-Nutanix_UserGuide.pdf
http://download.nutanix.com/misc/EOS-EOL-Notice-for-Broadwell-G5-Platforms.pdf
http://download.nutanix.com/misc/EOS-EOL-Notice-for-Broadwell-G5-Platforms.pdf
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Declaramos ainda que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. 

 

 

Florianópolis, 18 de abril de 2022. 

 

APPROACH TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ : 24.376.542/0001-21 

Carimbo do CNPJ/MF 

 

 

 

 

 

 

 


