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Anexo II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Concorrência nº 001/2009 

 
1 – DA SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO 
 
1.1 - Prestação de Serviços de Locação de CPU´s e periféricos, em uma Solução de 
Processamento, estando inclusos encargos, seguros, impostos, todas as despesas com 
transporte de entrega e devolução do respectivo objeto, instalação, ativação, suporte, assistência 
técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças, com cobertura de 24 
(vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana), composta pelos componentes relacionados 
abaixo, com suas respectivas configurações obrigatórias, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses. 
 
2 – DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DA CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
2.1 - CPU IBM 9672-T16 
 
a) Capacidade de processamento total - 127 MIP’s para processamento em OS/390, 

devidamente comprovado, conforme previsto no 
subitem 3.4. 

b) Memória do Processador - 02 Gbytes. 

c) Número de processador central (CP) - 1 (um) 

d) Número mínimo de Canais Paralelos - 32 (trinta e dois) 

e) Número mínimo de Canais Seriais (ESCON) - 26 (vinte e seis) 
f) Número de conexões OSA - 4 (quatro) 2 x Ethernet e 2 x Fast Ethernet 
 
2.2 - CPU IBM 2086 A04 Modelo 150 
 
a) Capacidade de processamento total - 165 MIP’s para processamento em z/OS 

V1R10, conforme previsto no subitem 3.4. 

b) Memória do Processador - 32 Gbytes 

c) Número de processador central (CP) - 1 (um) 

d) Número mínimo de processadores Linux IFL - 2 (dois) 

e) Número mínimo de Canais Seriais (ESCON) - 24 (vinte e quatro) 

f) Número mínimo de Canais FICON - 4 (quatro) 

g) Número de conexões em OSA 1000-Base T - 4 (quatro) 
h) Duas estações funcionando como HMC, sendo uma local e outra remota 
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2.3 - STORAGE IBM 2105-F20 
 
a) Possuir controladora e área de dados integradas no subsistema; 
b) Possuir capacidade de conexão ao Z/OS, Windows NT e 2000 (para plataforma Intel Pentium 

III, dual 800 MHz), AIX, LINUX (para plataformas IBM S/390, IBM Z-800 e Intel), HP-UX, 
Solaris; 

c) Possuir capacidade de conexão ESCON ao 9672, Z-890, Z-9 e Z-10 da IBM; 
d) Capacidade líquida de 1.6 Terabytes, descontados quaisquer tipos de proteção de dados 

(RAID), discos de spare e áreas para duplicações ou cópias de discos ou parte deles; 
e) Número mínimo de conexões ESCON  - 12; 
f) Número mínimo de conexões fiber channel  - 4; 
g) Acompanhar todos os cabos necessários às conexões fiber channel e ESCON oferecidas, 

com comprimento mínimo de 20m; 
h) Número mínimo de Conexões FICON 2; 
i) Capacidade de substituição de até 8 conexões ESCON em 8 conexões FICON; 
j) Características Físicas Máximas: 

• Consumo de energia – Potência Nominal    - 10 KVA 
• Geração de Calor       - 30.000 BTU/H 
• Área Ocupada (incluindo área de manutenção e circulação) - 6 m2 

k) O equipamento proposto não poderá eliminar a execução de qualquer software que seja 
especificado pelo fabricante como executável sob os sistemas operacionais acima citados no 
subsistema IBM 2105-F20, isto é, o hardware só será aceito se os programas que, 
comprovadamente, funcionem no IBM 2105-F20, sob o sistema operacional z/OS, z/VM e 
LINUX, também funcionem plenamente no objeto licitado; 

l) O equipamento proposto não poderá eliminar a execução de qualquer software que seja 
especificado pelo fabricante como executável sob os sistemas operacionais acima citados 
para plataformas Intel, isto é, o hardware só será aceito se os programas que, 
comprovadamente, funcionem nos servidores Intel Xeon, sob os sistemas operacionais 
LINUX, Windows 2003 e Windows 2008, também funcionem plenamente no objeto licitado. 

m) Possuir capacidade de crescimento até 10 TB, no mínimo, em capacidade líquida de dados, 
no mesmo subsistema; 

n) Estar configurado com capacidade de rápida duplicação de dados para no mínimo 60 GB, 
eliminando a necessidade de parar as aplicações por longo período de tempo para backups, 
mesmo em condições onde a quantidade de área líquida de dados solicitada esteja 
totalmente ocupada; 

o) Estar configurado com capacidade de configuração dos volumes lógicos com capacidades 
diferentes; 

p) Estar configurado com cache de no mínimo 16 GB; 
q) Possuir cache não volátil para as operações de fast write para uso em escrita somente no 

cache, 
r) Possuir arquitetura que forneça continuidade do uso dos dados em caso de dano no disco 

(RAID-6, RAID-5 ou RAID -1), não sendo aceito RAID-S; 
s) Estar configurado com baterias de alimentação para todo o sistema, em caso de falta de 

energia com procedimentos de finalização para proteção dos dados; 
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t) Estar configurado com discos internos de tamanho até 72 GB e no mínimo de 10.000 RPM; 
u) Ter uma velocidade mínima de 1.000 MB/seg em seu bus interno e ter estrutura de 

alimentação e refrigeração redundantes; 
v) Ter possibilidade de manutenção sem parada de funcionamento do subsistema de discos; 
w) Permitir múltiplos e concorrentes IO’s no mesmo volume lógico para sistemas Z/OS (PAV ou 

similar); 
x) Estar configurada com ferramenta que permita ao administrador gerenciar e monitorar, de 

forma centralizada, o sistema de armazenamento; 
y) Possuir suporte do licitante durante o processo de instalação e customização do ambiente 

operacional, até que a máquina receba o aceite final; 
z) Fornecer documentação técnica, incluindo manuais de configuração, instalação e operação 

de todo o equipamento, inclusive os manuais dos softwares que o acompanham. 
 
2.4 - COMPONENTES OBRIGATÓRIOS ADICIONAIS: 
 
a) 01 (uma) Controladora de fita IBM 3490-E Modelo A10 com 4 conexões ESCON; 

b) 01 (uma) Unidade de fita IBM 3490-E Modelo B40 com 4 drives; 

c) 01 (uma) Controladora de comunicações IBM 3745-410, com 16 MB de memória, 7 scanners 
de baixa, 4 adaptadores de canais paralelos, 31 LIC tipo 1, 3 LIC tipo3; 

d) 03 (três) Controladoras IBM 3274 Modelo 41D, com interface de canal paralelo; 

e) 01 (uma) Controladora IBM 3174 11L com interface de canal paralelo; 

f) 10 (dez) Terminais IBM 3472; 

g) 03 (três) Escon Converters IBM Modelo 9034-001. 

 
3 – DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS 
 
3.1 - Para a utilização do espaço físico: 
 
A operação do PRODERJ utiliza hoje parte das dependências do SERPRO, à Rua Pacheco Leão 
nº 1245, Horto Florestal, que incluem uma Sala de Operação com aproximadamente 49 m2 
(quarenta e nove metros quadrados) e uma área na Sala Cofre de aproximadamente 24 m2 (vinte 
e quatro metros quadrados). Na Sala Cofre deverão obrigatoriamente ser instalados as CPUs, o 
STORAGE, suas consoles e a Controladora de Comunicações IBM 3745-410 e na Sala de 
Operação deverão obrigatoriamente ser instalados os demais equipamentos adicionais. A solução 
de processamento proposta pelo licitante não poderá exceder a utilização do espaço físico destes 
ambientes acima de 10% (dez por cento) das áreas hoje utilizadas. 
 
3.2 - Para a continuidade da operação: 
 
a) Não poderá haver descontinuidade no serviço prestado pelo ambiente computacional. Desta 

forma, todo o trabalho de entrega, instalação, testes, ativação e colocação em produção do 
ambiente não poderão exceder o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  
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b) O licitante deverá obrigatoriamente apresentar no envelope “B” DOCUMENTAÇÃO 
TÉCNICA, um Descritivo Técnico explicitando como se dará a implantação da solução, com o 
plano de entrega, instalação e ativação do ambiente, discriminando cada etapa do serviço a 
ser executado.  Esse Descritivo será analisado pelo PRODERJ quanto à sua viabilidade.  

 
3.3- Atualização tecnológica: 
 
a) O licitante deverá a qualquer tempo, sem nenhum ônus adicional ao preço proposto, mediante 

solicitação formal do PRODERJ, disponibilizar em um prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, 
um aumento de capacidade de armazenamento e processamento, conforme estabelecido nos 
Critérios de Técnica e Preço (Anexo III). 

 
3.4 - Para comprovação da capacidade de processamento: 
 
a) O licitante deverá anexar no envelope “B” DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, uma declaração 

especificando a capacidade de processamento das CPU´s propostas, de acordo com a 
Declaração de Capacidade de Processamento (Anexo V).  

a-1) As quantidades em MIP´s expressos na Declaração do licitante serão os utilizados no 
julgamento da proposta. 

 
a-2) A não comprovação da capacidade de processamento, expressa em MIP’s, na forma 
expressa no item 7.5.1 do Edital, implicará na desclassificação do licitante. 


