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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 DA EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – 

PRODABEL 

 

 

 

Recurso Administrativo 

Pregão eletrônico nº 017/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04.000.689/20-69 

 

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.804.159/0001-21, com sede na Rua 

Castigliano, nº 57, Sala 201, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.720-

402; endereço eletrônico: eletra@eletra.com.br; neste ato representada por seu 

sócio/administrador Sr. Marcelo Augusto de Castro; vem respeitosamente e 

tempestivamente perante V.Sa., com fundamento no § 3º do art. 109 da Lei nº 8.666/93 

c/c inciso XVIII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, apresentar suas CONTRARRAZÕES ao 

recurso administrativo interposto, em face da decisão que declarou a ora Recorrida 

vencedora do certame com relação ao “Lote 1”, por BONANZA COMERCIO DIGITAL 

EIRELI, já qualificada, o que faz pelas razões de fato e de direito que passa a expor: 

 

1. SÍNTESE DO RECURSO: 

 

Trata-se de Recurso Administrativo manejado nos autos do procedimento de 

Pregão eletrônico acima referenciado, no qual a ora Recorrida foi declarada vencedora do 

certame, com relação ao “Lote 01” do Anexo I (Termo de Referência) do Edital. 
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Sustenta a Recorrente, em síntese, que a proposta da Recorrida teria 

diversas irregularidades, tais como a não discriminação na proposta dos “transceivers” e a 

ausência de “declaração informando que a placa de rede ofertada é nova e compatível 

com o Servidor do fabricante Dell, modelo PowerEdge R710, modelo PowerEdge R910” e, 

ainda, a “ausência de informação na proposta sobre o fornecimento de 02 transceivers 

para cada unidade de placa de rede”. 

 

Sustenta a Recorrente que tais irregularidades demonstram que a proposta 

da ora Recorrida não atende às exigências do ato convocatório, impondo a sua 

desclassificação. 

 

2. DAS RAZÕES PARA O DESPROVIMENTO DO RECURSO: 

 

2.1. DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL PELA 

PROPOSTA APRESENTADA PELA RECORRIDA – PROPOSTA MAIS VANTAJOSA – 

AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO LITERAL SUPRIDA PELA APRESENTAÇÃO DOS 

CATÁLOGOS DOS FABRICANTES DOS MODELOS DOS PRODUTOS 

DISCRIMINADOS NA PROPOSTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 

FORMALISMO MODERADO – VÍCIOS FORMAIS E SANEÁVEIS: 

 

Não merece ser provido o recurso apresentado por Bonanza Comércio Digital 

Eireli, pois fundado em premissas equivocadas.  

 

Ao contrário do alegado pela Recorrente, a proposta apresentada pela ora 

Recorrida, declarada vencedora do certame, atende todos os requisitos do instrumento 

convocatório, representando a proposta mais vantajosa. 

 

Primeiramente, quanto à alegação de que a proposta não mencionaria os 

“transceivers” razão não assiste à Recorrente já que na proposta constaram 

expressamente a marca e modelo da Placa de rede X520-DA2 E10G42BTDA, o que 

também constou no campo “descrição” do site “licitações-e”, no qual foi 
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informado expressamente que os “transceivers” estavam inclusos na proposta, 

bem como foram enviados, em anexo à proposta, os respectivos catálogos técnicos para 

conferência, conforme comprova a tela do referido site em anexo. 

 

Ademais, a Recorrida declarou expressamente em sua proposta que os itens 

estão em conformidade com o exigido no Edital e anexos:  

 

“DECLARAMOS ainda para os devidos fins, sob as penas da lei: a) Que estamos 

cientes e concordamos com as condições contidas nos termos constantes do Edital 
e seus anexos, bem como que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 

definidos;” 

 

A Recorrida declarou, ainda, em sua proposta expressamente que “A 

presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no 

Pregão Eletrônico 017/2020, os quais comprometemos a cumprir integralmente.” 

 

Além disso, o atendimento às especificações técnicas contidas no Edital e 

seu Anexo I, restaram comprovados pela apresentação dos Catálogos Técnicos dos 

produtos especificados na proposta apresentada pela Recorrida e descritos no campo 

descrição do site “licitações-e”, o que foi realizado juntamente com o envio da proposta. 

 

É importante esclarecer que, apesar de não constarem no catálogo os 

servidores PowerEdge R710 e R910 na lista de compatibilidade da placa de rede 

apresentada pela ora Recorrida em sua proposta, a referida placa é compatível com estes 

servidores, conforme se verifica pelo catálogo do servidor R710, em anexo. 

 

Ocorre que, os modelos R710 e R910 já estão fora de linha (descontinuados 

pelo fabricante), razão pela qual não constam nos catálogos atuais da placa de rede. 

Todavia, a placa atende a toda linha substituta do R700, (PowerEdge R720, R720xd, 

R730, R730xd, R730xd XL, R740, R740xd) e do R900, (Poweredge R920, R930, R940, 

R940xa). 
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Tais informações podem ser facilmente verificadas por esta ilustre 

Pregoeira, mediante a solicitação de parecer da área técnica da PRODABEL, 

conforme autoriza o Edital. 

 

Sabe-se que vigora nas licitações o princípio da vinculação ao ato 

convocatório, conforme disposto na norma do art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 

 

Assim, não se desconhece que a norma do art. 48, inciso I da Lei de 

Licitações determina que serão desclassificadas as propostas que não atendam às 

exigências do ato convocatório da licitação. 

 

Ocorre que, ao contrário do que pretende a Recorrente, a análise da 

proposta e do atendimento ao ato convocatório não pode passar por uma mera análise 

literal de suas disposições, tampouco se apegar demasiadamente à forma como se esta 

fosse um fim em si mesmo. 

 

No julgamento da proposta o administrador deve levar em conta a natureza 

dos vícios nela existentes, se são formais ou substanciais e se são sanáveis ou insanáveis. 

 

Nesse sentido, Marçal Justen Filho1 nos ensina que: 

 

Em primeiro lugar, são irrelevantes defeitos de forma que poderiam ser 
qualificados como puramente internos à proposta. Isso envolve exigências 

destituídas de qualquer reflexo no âmbito externo da própria proposta. Assim, o 
descumprimento de requisitos no tocante à elaboração visual da proposta, ao 

material a ser utilizado, ao formato de documentos, apenas poderão acarretar a 
desclassificação quando produzirem algum prejuízo quanto à avaliação do 

cumprimento dos requisitos exigidos. 

 
Em segundo lugar, são irrelevantes os defeitos de forma que possam ser 

superados por meio da análise do restante da documentação 
apresentada pelo licitante. Assim, por exemplo, um erro material constante de 

uma planilha não autoriza a desclassificação se for possível atingir o resultado 

correto mediante consideração às demais informações existentes. 

 

 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15.ed. São Paulo: Dialética, 2012. p. 

744. 
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A saneabilidade dos vícios eventualmente existentes na proposta decorre do 

fato de que, ao lado do princípio da vinculação ao ato convocatório vigoram outros, tais 

como da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, os quais devem ser compatibilizados para evitar que o formalismo e a 

vinculação ao ato convocatório não se tornem um fim em si mesmo, prejudicando os 

objetivos do procedimento licitatório, dentre os quais destaca-se o de selecionar a 

proposta mais vantajosa para a administração. 

 

Nesse sentido, sustentando a ideia de mitigação ou moderação na aplicação 

do princípio do formalismo, Marçal Justen Filho2 sustenta que: 

 

Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital como veiculando exigências 

instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento de 
formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas 

ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se 
do modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de 

verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua 
proposta é satisfatória e vantajosa. 

 

Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o preenchimento das 
exigências legais, ainda quando não seja adotada a estrita regulação imposta 

originariamente na Lei ou no Edital. Na medida do possível, deve promover, 
mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve 

conceber que toda e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz 

à invalidade, à inabilitação ou à desclassificação. 
 

Nesse sentido é o entendimento manifestado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais: 

 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 
SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - INÉPCIA RECURSAL - 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 
VOLUNTÁRIO - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL DE LICITAÇÃO - 

RAZOABILIDADE - FORMALISMO EXACERBADO. 

1. A motivação lista-se entre os pressupostos objetivos de admissibilidade do 
recurso, pelo que a sua inexistência conduz ao não conhecimento do recurso (art. 

1.010, incisos II e III, do CPC). 
2. As regras constantes do edital de licitação devem ser interpretadas 

com razoabilidade, afastando-se o formalismo exagerado.  (TJMG - Ap 
Cível/Rem Necessária 1.0000.19.129690-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos 

Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, 

publicação da súmula em 14/02/2020) 

 

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15.ed. São Paulo: Dialética, 2012. p. 

737. 

MARCELO AUGUSTO DE CASTRO:62107305668
Assinado de forma digital por MARCELO AUGUSTO DE 
CASTRO:62107305668 
Dados: 2020.09.23 15:34:30 -03'00'

http://www.eletra.com.br/
mailto:eletra@eletra.com.br


                                                                                                                            ELETRA Tecnologia e Informática Ltda 

                                                                                                                              Site: www.eletra.com.br    -      E-mail: eletra@eletra.com.br 

                                                                                                             Rua Castigliano, 57 – Sala 201 – Belo Horizonte/ MG - CEP: 30720-402   
                                                                                                                                               Fax / Fone: (31) 3295-5020 - CNPJ: 01.804.159 / 0001 – 21 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 
 

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais: 

 

DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS. PRELIMINAR. 
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA SECRETARIA PELAS 

IRREGULARIDADES DENUNCIADAS. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE, EQUÍVOCOS 

E SUPERDIMENSIONAMENTOS IMPEDITIVOS DA ADEQUADA FORMULAÇÃO DE 
COTAÇÃO DE PREÇOS E DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA NO CERTAME. 

IRREGULARIDADES INICIALMENTE APONTADAS. SANEAMENTO NO CURSO DA 
AÇÃO DE CONTROLE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMIDADES NA ANÁLISE 

E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA LICITANTE 

VENCEDORA DA LICITAÇÃO. FALTA DE ADERÊNCIA DE ATOS DO PREGOEIRO AO 
ESTABELECIDO NO EDITAL. OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 

FORMALISMO MODERADO. PREVALÊNCIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA. 
IMPROCEDÊNCIA. 1. ANTE A EVIDÊNCIA DE QUE A COMPETÊNCIA PARA 

REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS É DO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS, NOS TERMOS DO DECRETO 

ESTADUAL N. 46.552, DE 2014, E DA RESOLUÇÃO N. 40, DE 2014, IMPÕE-SE A 

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA PASTA ESTADUAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO.2. A FALTA DE ADERÊNCIA DOS ATOS DO 

PREGOEIRO COM ASPECTOS PROCEDIMENTAIS ESTABELECIDOS NO 
ATO CONVOCATÓRIO É RELATIVIZADA EM FACE DA IRRELEVÂNCIA DA 

INCONFORMIDADE E DA OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, 

POR FORÇA DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO E DA 
PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA. [DENÚNCIA n. 980537. Rel. 

CONS. MAURI TORRES. Sessão do dia 01/08/2017. Disponibilizada no DOC do dia 
30/08/2017. 

 
 

No presente caso, ainda que se entenda que a proposta não observou todas 

as exigências formais do ato convocatório, o que se admite apenas em respeito ao 

princípio da eventualidade, além de especificar a marca e modelo dos equipamentos 

ofertados na proposta, a ora Recorrida anexou ao sistema de pregão eletrônico os 

catálogos técnicos dos referidos equipamentos, dos quais é plenamente possível verificar 

e comprovar o atendimento às exigências e especificações técnicas contidas no Edital, 

demonstrando tratar-se da proposta mais vantajosa. 

 

Valioso mencionar que a desconsideração dos meros vícios formais está 

previsto no próprio ato convocatório do presente procedimento licitatório, conforme 

disposto no item “23.7”: 
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23.7. O não atendimento de exigências formais, não essenciais, não 

importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição 
de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 

Ademais, cabe ressaltar que o próprio Decreto Municipal nº 17.317/2020, 

que regulamenta o procedimento do pregão eletrônico no âmbito do Município de Belo 

Horizonte/MG, autoriza o saneamento das propostas, consoante o disposto na norma do 

art. 47: 

 

Art. 47 – O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação 

e classificação, observado o disposto na Lei federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999. 

 
 

Ressalta-se, ainda, que o ato convocatório do presente procedimento 

licitatório autoriza que o pregoeiro determine a realização de diligências e solicite 

pareceres técnicos, conforme disposto nos itens “23.4” e “23.5”: 

 

23.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase 

da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 

 
23.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal da Prodabel, para orientar sua decisão em qualquer 
fase do procedimento licitatório. Caso o órgão não possua no seu quadro de 

pessoal, profissionais habilitados para emitir parecer técnico, poderá ser 

formulado por pessoa física ou jurídica qualificada. 
 

Assim, no presente caso, ainda que a proposta e os catálogos técnicos 

apresentados pela ora Recorrida não fossem suficientes para demonstrar o atendimento 

às exigências do Edital, ainda assim seria possível ao ilustre Pregoeiro sanar tais vícios, 

determinando a realização de diligências e/ou solicitando pareceres aos técnicos da 

PRODABEL à respeito da compatibilidade dos produtos ofertados na proposta da 

Recorrida com às exigências técnicas do ato convocatório, o que permitiria uma decisão 

segura e que compatibilizaria a aplicação do princípio da vinculação ao ato convocatório 

com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e da obtenção da proposta mais 

vantajosa, além de afastar o formalismo exacerbado. 
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Por tais razões, o que se verifica é que a Recorrente tenta induzir este 

ilustre Pregoeiro em erro, atentando-se ao formalismo exacerbado e à interpretação 

meramente literal do ato convocatório e da legislação. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pede a Recorrida que seja NEGADO PROVIMENTO ao 

presente recurso mantendo inalterada a decisão que declarou a proposta apresentada 

pela ora Recorrida vencedora do certame, já que insubsistentes as razões recursais 

apresentadas pela Recorrente. 

 

Na oportunidade, em respeito ao princípio da eventualidade, a Recorrida 

requer que este ilustre Pregoeiro, caso entenda necessário, determine a realização de 

diligências no procedimento e solicite pareceres à área técnica da PRODABEL a fim de 

verificar se os itens contidos na proposta atendem ou não às exigências técnicas contidas 

no Edital. 

 

Termos em que, 

Espera pelo desprovimento. 

Belo Horizonte - MG, 23 de setembro de 2020. 

 
 
 

Eletra Tecnologia e Informática Ltda.-EPP 
Marcelo Augusto de Castro 
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Key Features
• Hot-pluggable SFP+ MSA compliant 

module
• SR and LR support 1GbE and 10GbE
• SRX (extended temperature)  

supports 10GbE only
• Duplex LC connector
• Built-in digital diagnostic functions
• RoHS-6 compliant (lead-free)

Product Brief
Intel® Ethernet SFP+ Optics
Network Connectivity

Intel® Ethernet SFP+ SR, SRX (extended temp), and LR  
Optics, offer dependable interoperability and consistent 
performance across the network when used with  
Intel® Ethernet 500 and 700 Series Network Adapters

Intel® Ethernet SFP+ Optics

Overview 
For customers looking for Ethernet connections over 15 meters,  
Intel® Ethernet SFP+ Optics can extend the reach to 300 meters or  
longer.  These optical modules support both short range and long range 
distances with 10 Gigabit Intel® Ethernet Network Adapters. 

The flexibility provided through reach and range enables customers to  
create networking configurations that best meet the needs of their data  
center environment. Other installation benefits include: Smaller physical 
dimensions, use less power, tighter bend radius, lighter weight, and have 
a longer reach compared to copper media options. 

Fiber optics are also more immune to harsh environmental factors.  
The light used for data transmission does not carry an electrical current 
so it cannot be impacted by electrical transmissions or radio frequency  
interference. And, light has a superior signal strength that is near  
impervious to unwanted network taps.

10 Gigabit Intel® Ethernet Network Adapters with SFP+ connectivity  
are also the most scalable – providing more secure connections for  
virtualization, flexibility for LAN and SAN networking, and proven  
reliable performance.  Other use cases include connecting servers to  
End of Row (EoR) and Top of Rack (ToR) switches.



 GENERAL SPECIFICATIONS

Module Form Factor SFP+

Network Standards Physical Layer Interface SR          • 1000BASE-SX 1GbE
     • 10GBASE-SR 10GbE

SRX       • 10GBASE-SR 10GbE
LR          • 1000BASE-LX 1GbE
               • 10GBASE-LR 10GbE

SFP+ Module Specifications • Electrical interface: SFF-8431 Rev 4.1
• I2C Register interface: SFF-8472 Rev 10.4
• Mechanical: SFF-8432 Rev 5.0

 SR OPTICAL CHARACTERISTICS

Optical Characteristics for RS0 = HIGH 
(10 Gb Operation) (TOP = 0 °C to 70 °C, VCC=3.14 Vdc to 3.46 Vdc)

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Note

Transmitter

Optical Modulation amplitude (OMA) POMA -1.5 dBm 1

Average Launch Power PAVE -5 -1 dBm 2

Optical Wave Length λ 840 850 860 nm 1

RMS Spectral Width Δλrms 0.45 dB 1

Optical Extinction Ratio ER 3.0 5.5 dB

Transmitter and Dispersion Penalty TDP 3.9 dB .

Average Launch Power of OFF Transmitter POFF -30 dBm

Tx Jitter Tx Per IEEE 802.3-2008 Requirements

Encircled Flux <4.5 μm 30
% 3

<19 μm 86

Relative Intensity Noise RIN12OMA -128 dB/Hz

Notes: 
1. Per Tradeoff Table 52.8, IEEE 802.3-2008
2. Average Power figures are informative only, per IEEE802.3-2008.
3. Measured into Type A1a (50/125 μm multimode) fiber per ANSI/TIA/EIA-455-203-2.

 PRODUCT ORDER CODES

Configuration Product Code Intel Order Numbers (Retail / OEM Generic) MM #

SR Optic E10GSFPSR 903239/909923

SRX Optic1 E10GSFPSRX 954746

LR Optic E10GSFPLR 903240/903240

1Extended temp 
Note: Other brands of SFP+ optical modules will not work with the Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520 Series.  
Note: When two Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520 Series SFP+ devices are connected back to back, they should be configured 
with the same Speed/Duplex setting. Results may vary if speed settings are mixed.
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 SR OPTICAL CHARACTERISTICS (CONTINUED)

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Note

Receiver

Receiver Sensitivity (OMA) @ 10.3 Gb/s RSENS1 -11.1 dBm 1

Stressed  Receiver Sensitivity (OMA) 10.3 
Gb/s RSENS2 -7.5 dBm 2

Maximum Input Power PMAX +0.5 dBm

Wavelength Range λC 840 860 nm

Receiver Reflectance Rrx -12 dB

LOS De-Assert LOSD -14 dBm

LOS Assert LOSA -30 -23 dBm

Loss Hysteresis 0.5 dB

Notes: 
1. Measured with worst ER; BER<10-12; 231 – 1 PRBS. 
2. Per IEEE 802.3-2008.

Bit Rate BR 9.95 10.5 Gb/s 3

Bit Rate Error Ratio BER 10-12 Gb/s 4

Notes: 
3. 10GBASE-SR/SW.
4. Tested with a 231 – 1 PRBS.

 SR OPTICAL CHARACTERISTICS

Parameter Symbol Maximum Supported Distance Units

Distance @ 1 Gb/s @ 10 Gb/s

Fiber Type 850 nm OFL Band-width

6.25 μm 160 MHz-km
Lmax

220 26
m

OM1 200 MHz-Km 275 33

50 μm 400 MHz-Km

Lmax

500 66

mOM2 500 MHz-Km 550 82 

OM3 2000 MHz-Km >550 300 

 SR ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

850 nm SFP transceivers have a commercial operating temperature range from 0 °C to +70 °C case temperature

Parameter Symbol Min Typ Max Units

Case Operating Temperature Top 70 °C

Storage Temperature Tsto -40 85 °C
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 SRX OPTICAL CHARACTERISTICS

Optical Characteristics for RS0 = HIGH 
(10 Gb Operation) (TOP = -5 °C to 85 °C, VCC=3.14 Vdc to 3.46 Vdc)

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Note

Transmitter

Optical Modulation amplitude (OMA) POMA -1.5 dBm 1

Average Launch Power PAVE -5 -1 dBm 2

Optical Wave Length λ 840 850 860 nm 1

RMS Spectral Width Δλrms -0.45 dB 1

Optical Extinction Ratio ER 3.0 5.5 dB

Transmitter and Dispersion Penalty TDP 3.9 dB .

Average Launch Power of OFF Transmitter POFF -30 dBm

Tx Jitter Txj Per IEEE 802.3-2012 Requirements

Encircled Flux <4.5 μm 30
% 3

<19 μm 86

Relative Intensity Noise RIN12OMA -128 dB/Hz

Receiver

Receiver Sensitivity (OMA) @ 10.3 Gb/s RSENS1 -11.1 dBm 4

Stressed  Receiver Sensitivity (OMA) 10.3 
Gb/s RSENS2 -7.5 dBm 5

Maximum Input Power PMAX +0.5 dBm

Wavelength Range λC 840 860 nm

Receiver Reflectance Rrx -12 dB

LOS De-Assert LOSD -14 dBm

LOS Assert LOSA -30 -23 dBm

Loss Hysteresis 0.5 dB

Notes: 
1. Per Tradeoff Table 52.8, IEEE 802.3-2012
2. Average Power figures are informative only, per IEEE802.3-2012.
3. Measured into Type A1a (50/125 μm multimode) fiber per ANSI/TIA/EIA-455-203-2.
4. Measured with worst ER; BER<10-12; 231 – 1 PRBS. 
5. Per IEEE 802.3-2012.

 SRX OPTICAL CHARACTERISTICS

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Note

Bit Rate (RSO = LOW) BR 9.95 10.5 Gb/s 1

Bit Rate (RSO = HIGH) BER 10-12 Gb/s 2

Notes: 
1. 10GBASE-SR/SW. Contact your Intel Representative for higher data-rate support. 
2. Tested Tested with a 231 – 1 PRBS. See note above for conditions.
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 SRX OPTICAL CHARACTERISTICS (CONTINUED)

Parameter Symbol Maximum Supported Distance Units

Fiber Type 850 nm OFL Band-width

6.25 μm 160 MHz-km
Lmax

26
m

OM1 200 MHz-Km 33

50 μm 400 MHz-Km

Lmax

66

m
OM2 500 MHz-Km 82 

OM3 2000 MHz-Km 300 .

OM4 4700 MHz-Km 400 

 SRX ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Parameter Symbol Min Typ Max Units

Case Operating Temperature Top -5 85 °C

Storage Temperature Tsto -40 85 °C

 LR OPTICAL CHARACTERISTICS

Optical Characteristics for RS0 = HIGH 
(10 Gb Operation) (TOP = 0 °C to 70 °C, VCC=3.14 Vdc to 3.46 Vdc)

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Note

Transmitter

Optical Modulation amplitude (OMA) POMA -5.2 dBm

Average Launch Power PAVE -8.2 0.5 dBm 1

Optical Wave Length λ 1260 1355 nm

Side-mode Suppresion Ratio RIN 30 dB

Optical Extinction Ratio ER 3.5 dB

Transmitter and Dispersion Penalty TDP 3.2 dB .

Average Launch Power of OFF Transmitter POFF -30 . dBm

Tx Jitter Tx Per IEEE 802.3-2008 Requirements

Relative Intensity Noise RIN -128 dB/Hz

Receiver

Receiver Sensitivity (OMA) @ 10.3 Gb/s RSENS1 -12.6 dBm 2

Stressed Receiver Sensitivity (OMA) 10.3 
Gb/s RSENS2 -10.3 dBm 3

Average Receiver Power PAVE -14.2 0.5 dB

Optical Center Wavelength λC 1260 1600 nm

Receiver Reflectance Rrx -12 dB

LOS De-Assert LOSD -17 dBm

LOS Assert LOSA -30 dBm

Loss Hysteresis 0.5 dB

Notes: 
1.  Average power figures are informative only, per IEEE 802.3-2008.
2. Valid between 1260 and 1355 nm. Measured with worst ER; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.
3. Valid between 1260 and 1355 nm. Per IEEE 802.3-2008
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For Product Information
For information about all Intel® Ethernet Products, visit:  
intel.com/ethernet

Regulatory Compliance 
Transceivers are Class 1 Laser Products and comply with US FDA  
regulations. These products are certified to meet the Class 1 eye 
safety requirements of EN (IEC) 60825 and the electrical safety  
requirements of EN (IEC) 60950. Copies of certificates are available 
from Intel Corporation upon request.

 LR GENERAL SPECIFICATIONS

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Note

Bit Rate (RSO = LOW) BR 1.25 Gb/s 1

Bit Rate (RSO = HIGH) BR 9.95 10.3 Gb/s 2

Maximum Supported Link Length LMAX 10 Km

Notes: 
1. 1000BASE-LX. Tested with a 27 – 1 PRBS. (Transceiver data rate selected through the 2-wire bus in accordance with SFF-8472 Rev. 10.3. Soft 
RS0 is set at Bit3, Byte 110, Address A2h. Soft RS0 default state on power up is 0 LOW, and the state is reset following a power cycle. Writing 1 
HIGH selects max. data rate operation. Transceiver data rate is the logic OR of the input state of the RS0 pin and soft RS0 bit. Thus, if either the 
RS0 pin OR the soft RS0 bit is HIGH, then the selected data rate will be 9.95 and 10.3 Gb/s. Conversely, to select data rate 1.25 Gb/s, both the RS0 
pin and the soft RS0 bit are set LOW.)
2. 10GBASE-LR/LW. Tested with a 231 – 1 PRBS. (See note above for conditions.)

 LR ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Transceivers have an operating temperature range from -5 °C to +70 °C case temperature

Parameter Symbol Min Typ Max Units

Case Operating Temperature Top -5 70 °C

Storage Temperature Tsto -40 85 °C

Warranty 
Intel limited lifetime hardware warranty, 90-day money-back 
guarantee (U.S. and Canada) and worldwide support.

Customer Support
For customer support options in North America visit:  
intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html 

No license (express or implied, by estoppel or otherwise) to any intellectual property rights is granted by this document. Intel disclaims all express and implied warranties, including without 
limitation, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement, as well as any warranty arising from course of performance, course of dealing, or 
usage in trade. 
This document contains information on products, services and/or processes in development. All information provided here is subject to change without notice. Contact your Intel 
representative to obtain the latest forecast, schedule, specifications and roadmaps. 
The products and services described may contain defects or errors which may cause deviations from published specifications. 
© Intel Corporation. Intel, the Intel logo, and other Intel marks are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.  
Other names and brands may be claimed as the property of others.

Printed in USA 0420/ED/123E  Please Recycle   320567-007US
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Base de TI eficiente
Você quer um data center criado para o crescimento orgânico 
e escalável de acordo com as necessidades em constante 
mudança de sua empresa. Você precisa de soluções completas 
que permitam concentrar seu tempo e dinheiro no gerenciamento 
e no crescimento empresarial. A Dell apresenta um portfólio 
em expansão de servidores empresariais, tecnologias de 
armazenamento e serviços com o único objetivo de ajudá-lo 
a simplificar a TI.

Design funcional
Com a compatibilidade dos sistemas Dell, basta que os gerentes 
de TI aprendam a lidar com um sistema para entender como 
gerenciar os servidores Dell de última geração. O layout lógico 
dos componentes e a localização da fonte de alimentação 
proporcionam uma experiência direta de instalação e 
reimplantação. O PowerEdge R710 possui uma tela de LCD 
interativa para o monitoramento da integridade do sistema, 
alertas e controle do gerenciamento básico, além de verificação 
do medidor de energia CA e do termômetro de temperatura 
ambiente fornecidos com cada servidor.

Virtualização avançada
Com hipervisores incorporados, grande capacidade de memória 
com 18 slots DIMM e 4 conexões de rede integradas, o Dell 
PowerEdge R710 oferece melhor desempenho geral do 
sistema e maior capacidade de máquinas virtuais por servidor. 
A tecnologia de última geração do processador Intel® Xeon® 
adapta-se a seu software em tempo real, processando mais tarefas 
simultaneamente. Com recursos opcionais para virtualização 
integrados de fábrica, você obtém soluções personalizadas que 
permitem agilizar a implantação e simplificar a infraestrutura 
virtual. Escolha seu hipervisor de líderes de mercado, como 
VMware®, Citrix® e Microsoft®, e ative a virtualização com apenas 
alguns cliques.

Tecnologias otimizadas para reduzir 
o consumo de energia
O PowerEdge R710 reduz o consumo de energia e aumenta 
a capacidade de desempenho em comparação com os 
servidores da geração anterior. Ele usa tecnologias Energy Smart 
e componentes com base em padrões, aliados às unidades 
eficientes com fontes de alimentação no tamanho certo, mais 
eficiência no design em nível de sistema e gerenciamento de 
sistemas térmicos e de energia orientado por políticas. O controle 
térmico avançado da Dell oferece excelente desempenho com 
consumo mínimo de energia sem comprometer o desempenho 
da empresa. 

Gerenciamento simplificado de sistemas
O pacote Dell OpenManage™ oferece operações aprimoradas 
e comandos baseados em padrões projetados para integração aos 
sistemas existentes de forma a fornecer um controle efetivo. 

Lifecycle Controller
O Lifecycle Controller é o mecanismo de gerenciamento avançado 
de sistemas integrado no servidor. O Lifecycle Controller simplifica 
o trabalho do administrador na execução de um conjunto 
completo de funções de provisionamento, como implantação 
e atualizações de sistema, configuração de hardware e diagnóstico, 
a partir da interface intuitiva Unified Server Configurator (USC) em 
ambiente pré-sistema operacional. Isso elimina a necessidade de 
usar e manter várias mídias distintas de CD/DVD. 

Dell Management Console (DMC)
O DMC, fornecido pela Altiris™ da Symantec™, oferece uma 
visualização única e uma fonte de dados comum para toda 
a infraestrutura. O DMC é uma base modular facilmente extensível 
e que oferece gerenciamento de hardware básico ou funções 
mais avançadas, como gerenciamento de ativos e segurança. 
Ele ajuda a reduzir ou até mesmo eliminar processos manuais, 
economizando tempo e dinheiro para manter os sistemas em 
operação e permitindo que mais tempo seja dedicado ao uso 
estratégico de tecnologia.

Serviços Dell
Os Serviços Dell podem ajudar a reduzir a complexidade de 
TI, reduzir custos e eliminar deficiências, fazendo com que as 
soluções corporativas e de TI trabalhem com mais afinco para 
você. A equipe dos Serviços Dell adota uma perspectiva holística 
das suas necessidades e desenvolve soluções para seu ambiente 
e seus objetivos, ao mesmo tempo em que aproveita métodos 
de fornecimento aprovados, talentos locais e conhecimento 
de domínio aprofundado para obter o mais baixo custo total 
de propriedade (TCO).

Dell PowerEdge R710

O servidor Dell PowerEdge 
R710 com o desempenho 
dos processadores 
Intel® Xeon® séries 5500 
e 5600 oferece um rack 
de 2 U para administrar 
com eficiência uma grande 
variedade de aplicativos 
empresariais importantes.

O Dell™ PowerEdge™ R710 ajuda a tornar sua operação mais eficiente e a reduzir o TCO por meio 
de recursos aprimorados de virtualização, mais economia no consumo de energia e ferramentas 
inovadoras de gerenciamento de sistema.
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Consulte as vantagens em Dell.com/PowerEdge
© 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Dell, o logotipo da DELL, o símbolo da DELL, PowerEdge e OpenManage são marcas comerciais da Dell Inc. 
Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento para referir-se às entidades que reivindicam as marcas e os nomes ou seus produtos. 
A Dell isenta-se do interesse na propriedade de marcas e nomes de terceiros. Este documento serve apenas para fins informativos. A Dell reserva-se o direito 
de fazer alterações nos produtos mencionados neste documento sem aviso prévio. O conteúdo é fornecido como se apresenta, sem garantias expressas ou 
implícitas de qualquer tipo. 

Recurso Especificação técnica
Formato Rack de 2 U 

Processadores Processadores de última geração Intel® Xeon® séries 5500 e 5600 de 4 ou 6 núcleos 

Soquetes do processador 2

Barramento frontal 
ou HyperTransport Intel® QuickPath Interconnect (QPI)

Cache Até 12 MB

Chipset Intel® 5520

Memória1 Até 288 GB (18 slots DIMM): DDR3 de 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB e até 1333 MHz

Slots de E/S 
4 slots PCIe G2 + um slot de armazenamento: 
Dois slots x8 
Dois x4 slots
Um slot x4 de armazenamento

Controlador RAID 

Interno: 
PERC H200 (6 Gbit/s)
PERC H700 (6 Gbit/s) com 512 MB de cache alimentado 
por bateria; 512 MB, 1 GB de cache não volátil alimentado 
por bateria
SAS 6/iR
PERC 6/i com 256 MB de cache alimentado por bateria

Externo: 
PERC H800 (6 Gbit/s) com 512 MB de cache alimentado 
por bateria; 512 MB, 1 GB de cache não volátil alimentado 
por bateria
PERC 6/E com 256 MB ou 512 MB de cache alimentado 
por bateria
HBAs externos (não RAID):
HBA SAS de 6 Gbit/s
HBA SAS 5/E
HBA PCIe SCSI LSI2032

Compartimentos 
de unidade 

Opção de 8 discos rígidos de 2,5'' ou 6 discos rígidos de 3,5''; expansão do compartimento flexível opcional para suportar 
TBU de meia altura
Até quatro unidades de 3,5” com compartimento flexível opcional, até seis unidades de 3,5” sem compartimento flexível 
opcional, ou
até oito unidades SAS ou SATA de 2,5” com compartimento flexível opcional
Opções de compartimento periférico: 
Compartimento de unidade óptica fina com opção de DVD-ROM, unidade combinada de CD-RW/DVD-ROM ou DVD + RW

Armazenamento interno 
máximo Até 12 TB 

Discos rígidos1

Opções de disco rígido de conector automático:
SSD SAS, SSD SATA, SAS (10.000, 15.000), SAS nearline (7200), SATA (7200) de 2,5”
SAS (10.000, 15.000), SAS nearline (7200), SATA (5400, 7200) de 3,5”
Placas de armazenamento de estado sólido:
Fusion-io® 160IDSS — placa de armazenamento de estado sólido PCle ioDrive de 160 GB 
Fusion-io® 640IDSS — placa de armazenamento de estado sólido PCle ioDrive Duo de 640 GB

Comunicação

Quatro placas de rede Ethernet Gigabit Broadcom® 
NetXtreme® II 5709c incorporadas com failover
e balanceamento de carga; TOE (TCPIP Offload Engine) 
suportado no Microsoft® Windows Server® 2003 SP1 ou 
posterior com Scalable Networking Pack; placas de rede 
adicionais opcionais de 1 GBe e 10 GBe
Placa de rede Ethernet de 10 Gbit Broadcom® NetXtreme 
II® II 57711 PCI-Express de duas portas e conexão direta 
com TOE e descarregamento iSCSI

Adaptador de servidor Gigabit ET Intel® de duas portas 
e adaptador de servidor Gigabit ET Intel® de quatro portas
Adaptador de servidor Enhanced Ethernet de 10 Gbit 
Intel X520-DA2 com duas portas (pronto para FcoE para 
ativação futura)
Placas de rede adicionais opcionais: 
Adaptador de servidor CNA (1020) Brocade® de duas portas
HBAs adicionais opcionais: 
HBAs Brocade® de 8 GB
Adaptador HBA vertical iSCSI Emulex® OCE10102-IX-DCNA

Fonte de alimentação 

Energy Smart – duas PSUs de 570 W de conector 
automático e altamente eficientes OU duas PSUs de 870 W 
de conector automático e com alta capacidade de saída

Fontes de alimentação ininterrupta:
1000 W a 5600 W
2700 W a 5600 W com alta eficiência on-line
Módulo de bateria estendida (EBM)
Placa de gerenciamento de rede

Disponibilidade
DDR3; discos rígidos de conector automático; fontes de alimentação redundantes opcionais de conector automático; 
duas placas de rede incorporadas com suporte a failover e balanceamento de carga; PERC 6/i; resfriamento redundante 
de conector automático; chassi acessível sem ferramentas; suporte a cluster SAS e Fibre; validado para SAN Dell/EMC

Vídeo Matrox® G200 com cache de 8 MB

Gerenciamento remoto iDRAC6 Enterprise (opcional)

Gerenciamento de sistemas Dell™ OpenManage™
Microsoft® System Center Essential (SCE) 2010 v2

Hipervisor incorporado Mídia SD incorporada e opcional

Suporte para rack Trilhos deslizantes ReadyRails™ com braço de gerenciamento de cabos opcional para racks de 4 hastes (suportes adaptadores 
opcionais necessários para racks com orifícios rosqueados); trilhos estáticos ReadyRails™ para racks de 2 e 4 hastes

Sistemas operacionais

Microsoft® Windows® Small Business Server 2011
Microsoft® Windows® Small Business Server 2008
Microsoft® Windows  Server® 2008 SP2, x86/x64 (x64 inclui Hyper-V™)
Microsoft® Windows  Server® 2008 R2, x64 (inclui Hyper-V™ v2) 
Windows® HPC Server 2008 R2 
Novell® SUSE® Linux® Enterprise Server
Red Hat® Enterprise Linux®

Oracle® Solaris™
Opções de virtualização:
Citrix® XenServer™
VMware® vSphere™ 4.1 (incluindo VMware ESX® 4.1 ou VMware ESXi™ 4.1)

Para obter mais informações sobre versões específicas e acréscimos, visite www.dell.com/OSsupport.

Aplicativos de banco 
de dados em destaque

Soluções Microsoft® SQL Server® (consulte Dell.com/SQL)
Soluções de banco de dados Oracle® (consulte Dell.com/Oracle)

1  GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes; a capacidade real depende do material carregado anteriormente e do ambiente operacional, podendo ser menor.

Modelos preparados para OEM disponíveis
As plataformas preparadas para OEM são produtos de pronta entrega para os clientes OEM que oferecem umcaminho  
rápido e simples para uma solução com a marca do cliente. Para obter mais informações, acesse dell.com/OEM.


