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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico – RP nº 001/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Registro de Preços - RP, por 12 (doze) meses, de licenças de uso da solução de backup 
EMC Legato Networker, para sistemas operacionais e para banco de dados, de serviços 
especializados de otimização do ambiente de backup da Rede Governo, de suporte técnico para a 
solução e de treinamento, para posterior atendimento das demandas desta Autarquia. 

2 - DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA LICENÇA DE BACKUP EMC LEGATO 
NETWORKER PARA SISTEMAS OPERACIONAIS E BANCOS DE DADOS 

2.1 - LICENÇAS DO AGENTE EMC LEGATO NETWORKER PARA SISTEMAS 
OPERACIONAIS 

2.1.1 - Deverá ser fornecida licença do agente EMC Legato Networker, para múltiplas plataformas, 
compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows (versões XP, 7 ou Seven, Server 
2003, Server 2008 e posteriores) e Linux Red Hat (versão 5 e posteriores). 

2.1.2 - Deve permitir a definição de regras e acompanhamento do backup inicial. 

2.1.3 - Deve ser fornecida a versão mais atualizada do EMC Legato Networker, liberada 
oficialmente pelo fabricante do software. Caso haja necessidade, por razões de compatibilidade 
com os demais componentes de hardware e software do ambiente de backup, o Contratante se 
reserva o direito de utilizar a versão anterior do software, sem nenhum ônus adicional para o 
Contratante. 

2.1.4 - Deve permitir integração com a política de gerenciamento centralizada para múltiplos 
servidores de backup e diferentes plataformas através de console única com interface gráfica. 

2.1.5 - Deve possuir interface gráfica compatível com Java, Motif, MS Windows GUI e linha de 
comando CLI. 

2.1.6 - Deve permitir a implementação de regras de backup e restore cuja granularidade chegue 
ao nível de arquivo. 

2.1.7 - Deve permitir a automatização da sequência de execução de processos de backup 
baseado em calendário. 

2.1.8 - Deve permitir a definição de diferentes tipos de perfis para usuários e administradores. 

2.1.9 - Deve possuir catálogo centralizado na forma de banco de dados relacional. 

2.1.10 - Deve possuir funcionalidade que permita realizar upgrade de forma centralizada dos 
agentes de backup instalados no ambiente. 

2.1.11 - Deve possuir a funcionalidade de notificação de eventos que ocorrerem no backup. 

2.1.12 - Deve ser possível selecionar os eventos que gerarem notificações. 

2.1.13 - Deve suportar a execução de programas ou scripts relacionados quando um evento 
ocorrer, incluindo aplicativos de terceiros. 
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2.1.14 - Deve suportar envio de notificação por e-mail e através do protocolo SNMP (Simple 
Network Management Protocol). 

2.1.15 - Após o backup de seu próprio catálogo, deve enviar notificação indicando a posição na 
fita onde o mesmo está localizado. 

2.1.16 - Deve possuir, no mínimo, as seguintes notificações:  

a) identificar a necessidade de utilização cartucho de limpeza.  

b) posição na fita onde encontra-se o backup do catálogo.  

c) falha de backup de catálogo.  

d) instalação de novo cliente de backup. 

e) tape drive indicando a necessidade de limpeza. 

f) notificação de sucesso e falha de backup. 

g) nova máquina virtual em VMWare detectada, identificando a necessidade de configuração 
do agente de backup. 

2.1.17 – Funcionalidades: 

a) Deve executar o backup de arquivos on-line, mesmo quando estiverem sendo utilizados 
(abertos). 

b) Deve possuir, em sua interface gráfica, a funcionalidade de agendamento de processos de 
backup segundo as regras a serem definidas: 

 periodicidade; 

 período de retenção; 

 agendamento; e 

 tipo de backup (full, diferencial, incremental). 

c) Deve executar o backup e restore on-line de aplicativos como banco de dados e correio 
eletrônico, garantindo a integridade do backup. 

d) Deve prover mecanismos para recuperação total e parcial do catálogo, no caso de perda 
deste. 

e) Deve possuir a funcionalidade de utilização de filtros de backup, tanto para inclusão como 
para exclusão de determinados tipos e características de arquivos. 

f) Deve suportar múltiplas operações de backup e restore simultâneos. 

g) Deve prover função para definição de prioridades de execução de job´s de backup. 

h) Deve prover funcionalidade para execução de script ou arquivo de lote (batch) durante o 
backup ou restore de arquivos ou catálogos indexados. 

i) Deve possuir funcionalidade de gerenciamento dos períodos de retenção, por regras 
definidas de maneira centralizada. 

j) Deve possuir capacidade de manter períodos de retenção diferentes para jobs 
armazenados em uma mesma mídia. 

k) Deve possuir a funcionalidade de duplicação dos dados entre mídias distintas (clonagem) 
para armazenamento externo (em cofre ou similar). 
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l) Deverá permitir a mudança de retenção durante o processo de clonagem. 

m) Deverá permitir o “agendamento” das operações de Clonagem. 

n) Deve possuir a funcionalidade de restaurar dados, automaticamente, a partir da mídia 
duplicada em caso de falha na mídia original. 

o) Deve possuir a funcionalidade de recuperar arquivos e enviá-los para outros ativos, 
diferentes do equipamento de origem do backup. 

p) Deve fornecer informações de utilização de cartucho sem necessidade de montá-lo. 

q) Deve permitir, para otimização do desempenho do backup, que uma mesma mídia 
contenha dados NDMP (Network Data Management Protocol) e Não-NDMP. 

r) Deve criar cópias de dados de diversas plataformas em uma mesma mídia 
simultaneamente. 

s) Deve fazer uso do serviço de VSS (Volume Shadow Copy) para plataforma Microsoft que 
possua o serviço. 

t) Deve possuir a funcionalidade de backup e restore autoritativo e não autoritativo de Active 
Directory. 

u) Deve suportar os protocolos IPv4 e IPv6. 

v) Deve detectar e notificar automaticamente máquinas virtuais sem backup configurado. 

w) Deve suportar a instalação do servidor e agentes de backup em máquinas virtuais 
baseadas em tecnologia Vmware na versão 3, e posteriores. 

x) Utilizar VMWare VADP (vStorage APIs for Data Protection) para o backup de máquinas 
virtuais, permitindo que o backup seja centralizado garantia de integridade homologada 
pela VMware. 

y) Utilizar a funcionalidade de  VMWare CBT (change block tracking ) no backup de máquinas 
virtuais. 

z) Suportar o restore de imagem e de arquivos a partir do backup de imagem da máquina 
virtual. 

aa) Suportar proxy de backup virtual ou físico para backup de máquinas virtuais. 

bb) Deve possuir funcionalidade para upgrade remoto de agente de backup em máquina 
virtual. 

cc) Deve possuir funcionalidade para upgrade remoto de módulo para backup online em 
máquina virtual que possua aplicação. 

dd) Deve possuir funcionalidade de “disk staging”, onde backups são direcionados para uma 
área em disco e posteriormente migrados para uma fita. 

ee) Deve permitir a reinicialização dos backups interrompidos do “ponto onde ocorreu a 
interrupção” através de checkpoints. 

ff)   Permitir a criação de regras de backup independentes de visualização (Browse) e 
retenção (Retention). 

gg) Possuir a capacidade de auto-salvamento de sua configuração e sua base de dados sem 
interromper a execução dos jobs de backup/restore em andamento. 
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hh) Deve permitir a recuperação de partes de uma fita LT04, mesmo que haja algum 
problema físico em um bloco da fita. 

ii)   Deve suportar armazenamento em mídias diversas, tais como fitas magnéticas do padrão 
LT04 e também equipamentos de armazenamento baseado em discos rígidos, tais como 
NAS e Data Domain. 

jj) Deve suportar trafegar dados desduplicados do servidor de backup para appliance de 
armazenamento de backup desduplicado, quando esta conexão for realizada via IP. 

 Quantidade: 1.000 (mil) licenças do tipo client 

2.2 - LICENÇAS DO AGENTE EMC LEGATO NETWORKER PARA BANCO DE DADOS 
ORACLE  

2.2.1 - Todos os módulos para "backup" e "restore" de bases de dados Oracle, deverão estar 
homologados para o Oracle Database 10g e superiores. 

2.2.2 - Os módulos deverão ser compatíveis com os novos recursos do RMAN (Oracle Recovery 
Manager) da versão 11: 

a) Archived redo log management; 

b) Recovery catalog enhancements; 

c) Multisection ou intrafile backup e validação; 

d) Compressão de backup configurável através do configure compression algorithm; 

e) Block change tracking; 

f) Integração com Data Guard; 

g) Recuperação de “Block Media” através do comando blockrecover. 

2.2.3 - Suporte para "backup" e "restore" de “raw partitions” Red Hat Enterprise Linux.  

2.2.4 - Suporte para "backup" e "restore" de estruturas de armazenamento em disco criadas pelo 
Oracle ASM (Automatic Storage Management). 

2.2.5 - Suporte para "backup" e "restore" de bases de dados Oracle em sistemas de arquivo 
OCFS2 (Oracle Cluster File System 2). 

2.2.6 - O servidor deverá ser capaz de executar “backup” e “restore” de arquivos convencionais, 
através de rede local, tanto nas unidades de fita, quanto nas áreas de "disk staging". 

 Quantidade: 80 (oitenta) licenças 

2.3 - LICENÇAS DO AGENTE EMC LEGATO NETWORKER PARA BANCO DE DADOS 
MICROSOFT SQL SERVER 

2.3.1 - Deve possuir agente para backup online (hot backup) de aplicação Banco de Dados 
Microsoft SQL 2005 ou superior. 

2.3.2 - Suportar a aplicação em Sistema Operacional Windows 2003 ou superior em plataforma 32 
e 64bits. 

2.3.3 - Capacidade de realizar os seguintes tipos de backup on-line: 

a) Total (full); 
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b) Transaction log; e 

c) Diferencial. 

2.3.4 - Suportar ambiente cluster Microsoft MSCS (Microsoft Cluster Service). 

 Quantidade: 120 (cento e vinte) licenças 

2.4 – GARANTIA  

2.4.1 - O prazo de garantia das licenças será de 36 (trinta e seis) meses, contados após o aceite 
do Contratante. 

2.4.2 - A Contratada deverá prestar serviço de suporte técnico 24 x 7 x 365 (vinte e quatro horas 
por dia, sete dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano) às atividades 
operacionais de backup para o atendimento de demandas referentes à instalação, configuração, 
manutenção, administração e atualização de todo o ambiente de backup da solução EMC Legato 
Networker utilizada pelo Contratante, em suas versões 7.1.x, 7.5.x, 7.6.x e posteriores, 
envolvendo as seguintes atividades: 

a) Suporte dos softwares cliente e servidor de backup centralizado; 

b) Suporte a rotinas operacionais de backup. 

2.4.3 - Disponibilizar atualização de versões, releases e patches aplicados em todo o ambiente de 
backup, com o devido histórico. 

2.4.4 - A Contratada deverá fornecer número telefônico do tipo discagem gratuita 0800, para 
abertura de chamados técnicos, estes deverão possuir identificador (numérico) próprio, repassado 
ao Contratante, a fim de registro e acompanhamento das ocorrências. 

2.4.5 - Uma vez registrada a ocorrência junto à Contratada, ela será encaminhada para os 
procedimentos de atendimento e solução dos problemas. 

2.4.6 - Entende-se por término do atendimento, das ocorrências em aberto, a disponibilidade da 
solução EMC Legato Networker para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde 
está instalado, estando condicionado à aprovação do Contratante.  

2.4.7 - O suporte técnico prestado pela Contratada consiste no esclarecimento de dúvidas, na 
reparação das eventuais falhas de funcionamento, mediante a substituição de versão, de acordo 
com os manuais e normas técnicas específicas do produto, bem como, orientação das melhores 
práticas de uso dos produtos adquiridos. 

3 – DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OTIMIZAÇÃO DO AMBIENTE DE BACKUP DA 
REDE GOVERNO 

3.1 - A Contratada deverá fornecer serviço especializado de otimização das regras do ambiente 
de backup utilizadas pelo Contratante, visando o correto dimensionamento das plataformas de 
todo o ambiente de backup EMC Legato Networker, incluindo: 

a) Execução, após a formalização contratual, de um mapeamento de todo ambiente (desenho 
de processos) de backup do Contratante que utiliza a ferramenta EMC Legato Networker, 
através de relatórios entregáveis, benchmark e análises detalhadas de todo o ambiente, 
identificando regras de backup equivocadas, pontos de falha, sobrecarga no sistema de 
backup, atividades ineficientes de agendamento e necessidade de migração de versões de 
software de backup supracitado, identificando as não conformidades com as melhores 
práticas recomendadas pelo fabricante, devendo ser entregue no mínimo: 
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 Relatório das regras e processos atuais de backup; 

 Relatório dos pontos de falha, sobrecarga no sistema de backup, atividades 
ineficientes de agendamento e etc; 

 Levantamento e desenho atual de backup/restore; e 

 Relatório de adequação e recomendação de modelo e solução das aplicações 
críticas. 

b) Baseado nos relatórios e no mapeamento realizado, deverá elaborar um Projeto de 
Otimização e Revisão das Regras de Backup do ambiente da Rede Governo, com o 
objetivo de adequá-lo com a máxima otimização em conformidade com as melhores 
práticas recomendadas pelo fabricante EMC Legato Networker, devendo ser entregue no 
mínimo: 

 Documento do “Desenho da solução de backup” e modelo de plano de trabalho da 
solução a ser implementada; 

 Documento contendo novas regras de backup com seu respectivo padrão; 

 Documento contendo as recomendações relativas ao ambiente de backup/restore; 

 Documento de crescimento indicando as necessidades de upgrade de infraestrutura 
e se necessário novas aquisições num período de no mínimo 12 (doze) meses. 

c) Implementação do Projeto de Otimização e Revisão das Regras de Backup descrito no 
item 3.1 alínea “a”, através de cronograma específico, com planejamento e agendamento 
de execução do projeto em comum acordo e em conjunto com a equipe técnica do 
Contratante, e sob aprovação do mesmo. 

d) Execução, como parte final do projeto descrito no item 3.1 alínea “a”, de um novo 
benchmark em todo o ambiente de backup do Contratante, baseado na ferramenta EMC 
Legato Networker, objetivando a averiguação da conformidade projetada na análise 
anterior de todo o ambiente de backup do Contratante, descrito no item 3.1 alínea “a”;  

e) Prazo de até 120 (cento e vinte) dias para conclusão do item 3 e todos os seus 
subitens. 

3.2 - Para efeito de dimensionamento deverá ser considerado, no mínimo, o seguinte ambiente: 

Quantidade de servidores de backup: 01 (um) 

Quantidade de servidores cliente: 220 (duzentos e vinte) 

Quantidade de servidores banco de 
dados (Oracle e SQL): 

20 (vinte) 

Quantidade de regras: 06 (seis)  

Volumetria atual protegida: 
Seg. a Sex. Final de Semana  

2,3 TB 19,5 TB 

Quantidade de biblioteca de fita: 01 (um) 

Quantidade de tape drives: 08 (oito) 

Janela de Backup: 

Seg. a Sex. Final de Semana 

17 (dezessete) 
horas 

48 (quarenta e oito) 
horas 
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4 – DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO 

4.1 - A Contratada deverá fornecer serviço especializado de até 2.000 (duas mil) horas após a 
formalização contratual, para apoiar na solução de problemas e diagnóstico do ambiente produtivo 
de backup e restore, atualização de versões e releases e patches do software de backup, quando 
necessário, e incluindo no mínimo as seguintes atividades: 

4.1.1 - Instalação, administração e atualização dos softwares cliente e servidor de backup 
centralizado EMC Networker. 

4.1.2 - Suporte especializado presencial nas rotinas operacionais de backup e restore. 

4.1.3 - Apoio e recomendações das melhores práticas do fabricante quando adicionado um novo 
sistema e/ou equipamento ao ambiente de backup. 

4.1.4 - Acompanhamento técnico presencial on-site para instalação, configuração e atualização de 
um novo sistema e/ou equipamento ao ambiente de backup. 

4.2 - A Contratada deverá executar as atividades com planejamento e agendamento de execução 
em comum acordo e em conjunto com a equipe técnica do Contratante, e sob aprovação do 
mesmo. 

4.3 - A cada solicitação a Contratada deverá encaminhar antecipadamente ao Contratante a 
descrição de todo o serviço técnico a ser executado, informando o número de recursos técnicos, o 
escopo da atividade e quantidade mínima e máxima de horas necessárias pela contratação do 
serviço, devendo o mesmo ser aprovado previamente pelo Contratante. 

4.4 - O Contratante poderá optar pela contratação desses serviços em atividades programadas ou 
emergenciais fora do horário comercial. 

 Quantidade: 2.000 (duas mil) horas 

5 – DO TREINAMENTO 

5.1 - Deverá ser ministrado treinamento para gerenciamento, administração e monitoração da 
solução de backup EMC Networker, em data e turma calendário do proprietário da Solução – 
EMC, durante a vigência do contrato, para até 03 (três) participantes. 

5.2 - O treinamento deverá ser ministrado na língua portuguesa. 

5.3 - O conteúdo programático do treinamento da solução deve ser o mesmo praticado pelo 
proprietário da Solução – EMC, para certificação de seus técnicos. 

5.4 - O material didático (apostilas) deverá ser individual por participante, oficial do proprietário da 
Solução – EMC. 

5.5 - A Contratada deverá fornecer o local do treinamento, todos os equipamentos e material 
didático a serem utilizados na capacitação. 

5.6 - A estrutura de laboratório deverá estar de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
proprietário da Solução – EMC, de forma que seja possível a realização de todos os laboratórios 
propostos no material didático. 

5.7 - A Contratada deve ser especializada em oferecer o treinamento. 

5.8 - O instrutor deverá ter experiência comprovada em ministrar conteúdos deste treinamento. 

5.9 - O instrutor deverá ter a certificação máxima do fabricante para o treinamento especificado. 
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5.10 - Ao final do treinamento, deverá ser aplicado um teste escrito a todos os participantes para 
verificação de aprendizagem. 

5.11 - É de responsabilidade da Contratada: o pagamento do fornecimento dos certificados, 
despesas com transporte e hospedagem do instrutor, materiais didáticos (apostila, exercícios), 
sem incorrer em qualquer ônus para a Contratante. 

5.12 - A Contratada deverá assumir todas as despesas relativas ao seu pessoal e quaisquer 
outras oriundas, derivadas ou conexas com a contratação, ficando, ainda, para todos os efeitos 
legais, declaradas a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou 
prepostos e o Contratante. 

 Quantidade: 03 (três) participantes 

6 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA O OBJETO 

6.1 - A Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço – ANS, para 
os serviços de suporte contínuo a solução EMC Legato Networker do Contratante, no regime de 
24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias 
por ano), incluindo feriados, com atendimento presencial, quando necessário, e com tempo de 
resposta e de solução conforme quadro abaixo: 

Severidade Tempo de resposta Tempo de solução 

Alto Impacto Até 02 horas Até 04 horas 

Médio Impacto Até 04 horas Até 06 horas 

Sem Impacto Até 08 horas Até 12 horas 

Legenda: 

Alto impacto: ambiente inoperante.  

Médio Impacto: ambiente operando com restrições.  

Sem impacto: dificuldade pontual em alguma funcionalidade. 

6.2 - A Contratada deverá fornecer número telefônico, do tipo discagem gratuita 0800, para 
abertura de chamados técnicos, os quais deverão possuir identificador de ocorrência (numérico) 
próprio, data e hora de abertura devidamente repassada ao Contratante, a fim de registro e 
acompanhamento das ocorrências. 

6.3 - Os tempos de resposta e de solução para os chamados abertos serão contados a partir do 
registro dos mesmos através de contato telefônico conforme descrito no subitem 6.2.  

6.4 - A Contratada deverá trabalhar na resolução dos problemas até que a solução de backup e 
restore esteja novamente operando em regime normal de produção sem qualquer pendência. Em 
caso de severidade de alto impacto, que deixa o ambiente inoperante, o atendimento para 
resolução do problema deverá ser, obrigatoriamente, presencial conforme quadro de Acordo de 
Nível de Serviço (ANS) com severidade – Alto impacto, tempo de resposta e tempo de solução, 
conforme descrito no subitem 6.1. Nos casos em que houver a necessidade de desenvolvimento 
específico de patches para correção de “bugs” a Contratada deverá determinar o prazo para 
correção, devendo adotar uma solução de contorno, para que o Contratante mantenha o 
funcionamento da solução de backup operacional, até que a correção definitiva esteja disponível e 
implantada. 


