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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico - RP nº 005/2014 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Registro de Preços – RP, por 12 (doze) meses, de produtos e de serviços EMC, a saber: 
Lote 1 – Equipamentos; Lote 2 – Licenciamento de softwares; e Lote 3 – Serviços de Suporte 
Técnico e Treinamentos, visando o posterior atendimento aos Órgãos da Administração Pública 
Direta e Entidades da Administração Indireta e Fundacional – Órgãos Aderentes, situados no 
Estado do Rio de Janeiro. 

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 

2.1 - SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO 1 – VNX5200 

2.1.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Armazenamento de Dados Unificado SAN e 
NAS da marca EMC modelo VNX5200 constituído de: 

a. Conjunto de 12 (doze) discos de 300 GB Brutos do Tipo SAS de formato 2.5” e 15K 
RPM; 

b. 02 (duas) X-blades para ambiente NAS  na forma ativo/passivo 

c. Rack padrão 19" (dezenove polegadas), incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais 
acessórios necessários para sua instalação em rack; 

d. 16 (dezesseis) portas Fibre Channel de 8Gb/s para o ambiente SAN;  

e. 04 (quatro) portas de 10GbE Optical para o ambiente NAS;  

f. 08 (oito) portas 1G  Base-T para o ambiente NAS 

g. 02 (duas) Control Stations; 

h. Licenciamento para Unisphere Management Suit, Fast Suite , Local Protection Suite e 
Remote Protection Suite 

 Quantidade: 01 (uma ) unidade 

2.2 - SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO 2 – VNX5600 

2.2.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Armazenamento de Dados  Unificado SAN e 
NAS da marca EMC modelo VNX5600 constituído de: 

a. Conjunto de 05 ( cinco) discos de 300 GB Brutos do tipo SAS de formato 2.5” e 15K 
RPM; 

b. 02 (duas) X-blades para ambiente NAS na forma ativo/passivo 

c. Rack padrão 19" (dezenove polegadas), incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais 
acessórios necessários para sua instalação em rack; 
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d. 16 (dezesseis) portas Fibre Channel de 8Gb/s para o ambiente SAN;  

e. 04 (quatro) portas de 10GbE Optical para o ambiente NAS; 

f. 08 (oito) portas 1G Base-T para o ambiente NAS; 

g. 02 (duas) Control Stations; 

h. Licenciamento para Unisphere Management Suit, Fast Suite , Local Protection Suite e 
Remote Protection Suite. 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 

2.3 - SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO 3 – VNX7600 

2.3.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Armazenamento de Dados Unificado SAN e 
NAS da marca EMC modelo VNX7600 constituído de: 

a. Conjunto de 05 (cinco) discos de 300 GB Brutos do tipo SAS de formato 2.5” e 15K 
RPM; 

b. 02 (duas) X-blades para ambiente NAS  na forma ativo/passivo 

c. Rack padrão 19" (dezenove polegadas), incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais 
acessórios necessários para sua instalação em rack; 

d. 16 (dezesseis) portas Fibre Channel de 8Gb/s para o ambiente SAN; 

e. 04 (quatro) portas de 10GbE Optical para o ambiente NAS;  

f. 08 (oito) portas 1G  Base-T para o ambiente NAS 

g. 02 (duas) Control Stations; 

h. Licenciamento para Unisphere Management Suit, Fast Suite , Local Protection Suite e 
Remote Protection Suite. 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 

2.4 - SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO 4 – VMAX20K 

2.4.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Armazenamento de Dados SAN da marca 
EMC modelo VMAX20K constituído de 2 Engines com as seguintes características: 

a. 256 GB de cache; 

b. 02 gabinetes, sendo um de sistema e um de discos; 

c. Capacidade Bruta de 46 TB, sendo a seguinte distribuição de discos :  

d. 72 drives SAS 600GB 10k RPM + 6 de HotSpare ;  

e. 8 drives SAS 300GB 10K RPM + 2 HotSpares ; 

f. 16 portas FC 8Gbps Multimodo; 

g. 8 portas FICON 8Gbps Multimodo; 
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h. Licenciamento para Replicação Local com TimeFinder/Clone - Limitado a 46 TB; 

i. Licenciamento para replicação remota síncrona com SRDF/S – Limitado a 46 TB; 

j. Licenciamento VMAX Mainframe Essentials – Limitado a 46TB; 

k. Licenciamento de SRDF/S para mainframe – Limitado a 46TB; 

l. Licenciamento Unisphere for VMAX; 

m. Licenciamento SPA – Symmetrix Performance Analyzer; 

n. Licenciamento SMC - Symmetrix Management Console; 

o. Licenciamento Symmetrix Manager; 

p. Symmetrix Migration Package. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

2.5 - SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO 5 - XTremIO 

2.5.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Armazenamento de Dados SAN de 
crescimento horizontal (scale-out) baseado integralmente em mídia FLASH da marca EMC 
modelo XtremIO com as seguintes características: 

a. Modelo One X-Brick 

b. Cada X-Brick contendo  

c. 02 X-Brick Controllers 

d. 01 X-Brick DAE com 25 x 400GB SSD eMLC 

e. 04 X Portas FC (8 gpbs) 

f. 04 X Portas iSCSI (10 gbps) 

g. 02 X Infiband (40Gbps)  - Para uso entre Multibricks 1 x Porta Gerenciamento 1 gbps 

h. 01 X Servidor de Gerenciamento XMS; 

i. Rack padrão 19" (dezenove polegadas), incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais 
acessórios necessários para sua instalação em rack. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

2.6 - SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO 6 – Isilon X-200 

2.6.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Armazenamento de Dados NAS de 
crescimento horizontal (scale-out) da marca EMC modelo Isilon com as seguintes características: 

a. 03 (três) nós do modelo X200, cada um com 27TB em 9 discos SATA de 3TB e 600GB 
em 3 drives SSD SLC 200GB; 

b. Cada nó X200 deve ter 24GB de memória RAM; 

c. 02 (dois) switches Infiniband QDR de 18 portas, para interconexão do cluster; 
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d. 01 (um) nó do modelo A-SERIES Backup Accelerator, com 4 portas FibreChannel de 
8Gbps cada; 

e. Rack padrão 19" (dezenove polegadas), incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais 
acessórios necessários para sua instalação em rack; 

f. 06 (seis) interfaces Gigabit Ethernet nativas tipo 1000BASE-T para conexão NAS. 

g. 06 (seis) interfaces Ethernet nativas tipo 10Gb/s SFP+ para conexão NAS. 

h. Licenciamento para o EMC ISILON Insightiq, Smartpools, Smartquotas, Smartconnect 
Advanced, Snapshotiq, Isilon For Vcenter, Smartdedupe, Synciq, Smartlock, HDFS. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

2.7 - SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO 7 – Isilon NL400 

2.7.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Armazenamento de Dados NAS de 
crescimento horizontal (scale-out) da marca EMC modelo Isilon com as seguintes características: 

a. 03 (três) nós do modelo NL400, cada um com 72TB em 36 discos SATA de 2TB; 

b. Cada nó NL400 deve ter 12GB de memória RAM; 

c. 02 switches Infiniband QDR de 18 portas, para interconexão do cluster; 

d. 01 (um) nó do modelo A-SERIES Backup Accelerator, com 4 portas FibreChannel de 
8Gbps cada; 

e. Rack padrão 19" (dezenove polegadas), incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais 
acessórios necessários para sua instalação em rack; 

f. 06 (seis) interfaces Gigabit Ethernet nativas tipo 1000BASE-T para conexão NAS. 

g. 06 (seis) interfaces Ethernet nativas tipo 10Gb/s SFP+ para conexão NAS. 

h. Licenciamento para o EMC ISILON Insightiq, Smartpools, Smartquotas, Smartconnect 
Advanced, Snapshotiq, Isilon For Vcenter, Smartdedupe, Synciq, Smartlock, HDFS. 

 Quantidade: 1 (uma) unidade 

2.8 - EXPANSÃO DE DISCOS A SSD 200GB – PARA SUBSISTEMAS DOS TIPOS 1, 2 e 3 

2.8.1 - Deverá ser fornecida 01 (uma) gaveta de expansão para os subsistemas armazenamento 

dos Tipos 1, 2 e 3 com as seguintes características: 

a. Gaveta de discos de 3U’s que suporte 6Gbps (seis gigabits por segundo) com 15 
(quinze) baias para discos SAS ou SSD (Solid State Drive); 

b. Contendo 15 (quinze) discos SSD SLC de 200GB (duzentos gigabytes) brutos, com 
interface SAS 6Gbps; 

c. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento 
integrado ao equipamento; 
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d. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento.  

 Quantidade: 05 (cinco) unidades 

2.9 - EXPANSÃO DE DISCOS B SSD 400GB – PARA SUBSISTEMAS DOS TIPOS 1, 2 e 3 

2.9.1 - Deverá ser fornecida 01 (uma) gaveta de expansão para os subsistemas armazenamento 

dos Tipos 1, 2 e 3 com as seguintes características: 

a. Gaveta de discos de 3U’s que suporte 6Gbps (seis gigabits por segundo) com 15 
(quinze) baias para discos SAS ou SSD (Solid State Drive); 

b. Contendo 15 (quinze) discos SSD eMLC de 400GB (quatrocentos gigabytes) brutos, 
com interface SAS 6Gbps; 

c. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento 
integrado ao equipamento; 

d. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

2.10 - EXPANSÃO DE DISCOS C NL SAS 2TB – PARA SUBSISTEMAS DOS TIPOS 1, 2 e 3 

2.10. 1 - Deverá ser fornecida 01 (uma) gaveta de expansão para os subsistemas armazenamento 

dos Tipos 1, 2 e 3 com as seguintes características: 

a. Gaveta de discos de 3U’s que suporte 6Gbps (seis gigabits por segundo) com 15 
(quinze) baias para discos SAS ou SSD; 

b. Contendo 15 (quinze) discos de 2TB (dois terabytes) brutos, com interface NL-SAS de 
7.200 (sete mil e duzentas) RPM (rotações por minuto), 3,5” de 6Gbps;  

c. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento 
integrado ao equipamento; 

d. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento.  

 Quantidade: 11 (onze) unidades 

2.11 - EXPANSÃO DE DISCOS D NL SAS 3TB – PARA SUBSISTEMAS DOS TIPOT 1, 2 e 3 

2.11.1 - Deverá ser fornecida 01 (uma) gaveta de expansão para os subsistemas armazenamento 

dos Tipos 1, 2 e 3 com as seguintes características: 

a. Gaveta de discos de 3U’s que suporte 6Gbps (seis gigabits por segundo) com 15 
(quinze) baias para discos SAS ou SSD; 

b. Contendo 15 (quinze) discos de 2TB (dois terabytes) brutos, com interface NL-SAS de 
7.200 (sete mil e duzentas) RPM (rotações por minuto), 3,5” de 6Gbps;  

c. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento 
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integrado ao equipamento; 

d. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento.  

 Quantidade: 15 (quinze) unidades 

2.12 - EXPANSÃO DE DISCOS E SAS 300GB – PARA SUBSISTEMAS DOS TIPOS 1, 2 e 3 

2.12.1 - Deverá ser fornecida 01 (uma) gaveta de expansão para os subsistemas armazenamento 
dos Tipos 1, 2 e 3 com as seguintes características: 

a. Gaveta de discos de 2U’s que suporte 6Gbps (seis gigabits por segundo) com 25 (vinte 
e cinco) baias para discos SAS ou SSD (Solid State Drive); 

b. Contendo 25 (vinte e cinco) discos 300GB (trezentos gigabytes) brutos, com interface 
SAS 15.000 (quinze mil) RPM (rotações por minuto), 2.5” de 6Gbps ;  

c. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento 
integrado ao equipamento; 

d. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento.  

 Quantidade: 24 (vinte e quatro) unidades 

2.13 - EXPANSÃO DE DISCOS F SAS 900GB – PARA SUBSISTEMAS DOS TIPOS 1, 2 e 3 

2.13.1 - Deverá ser fornecida 01 (uma) gaveta de expansão para os subsistemas armazenamento 

dos Tipos 1, 2 e 3 com as seguintes características: 

a. Gaveta de discos de 2U’s que suporte 6Gbps (seis gigabits por segundo) com 25 (vinte 
e cinco) baias para discos SAS ou SSD (Solid State Drive); 

b. Contendo 25 (vinte e cinco) discos 900GB (novecentos gigabytes) brutos, com interface 
SAS 10.000 (dez mil) RPM (rotações por minuto), 2.5” de 6Gbps ;  

c. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento 
integrado ao equipamento; 

d. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento;  

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 

2.14 - EXPANSÃO DE DISCOS G NODE X200– PARA SUBSISTEMAS DOS TIPOS 6 e 7 

2.14.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) nó de expansão para os subsistemas armazenamento dos 
Tipos 6  e 7 do modelo X200 com as seguintes características: 

a. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento 
integrado ao equipamento; 

b. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento 

c. Deverá ser fornecido 01 (um) nó modelo X200, com 27TB em 9 discos SATA de 3TB e 
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600GB em 3 drives SSD SLC 200GB; 

d. O nó X200 deve ter 24GB de memória RAM; 

e. 02 (duas) interfaces Gigabit Ethernet nativas tipo 1000BASE-T para conexão NAS. 

f. 02 (duas) interfaces Ethernet nativas tipo 10Gb/s SFP+ para conexão NAS.  

g. Deve ser 100% compatível com o cluster do subsistema de armazenamento Tipo 6 

h. Licenciamento para o EMC ISILON Insightiq, Smartpools, Smartquotas, Smartconnect 
Advanced, Snapshotiq, Isilon For Vcenter, Smartdedupe, Synciq, Smartlock, HDFS. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

2.15 - EXPANSÃO DE DISCOS H NODE NL400– PARA SUBSISTEMAS DOS TIPOS 6 e 7 

2.15.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) nó de expansão para os subsistemas armazenamento dos 
Tipos 6  e 7  do modelo NL400 com as seguintes características: 

a. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento 
integrado ao equipamento; 

b. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento; 

c. Deverá ser fornecido 01 (um) nó modelo NL400, com 72TB em 36 discos SATA de 
2TB; 

d. O nó NL400 deve ter 12GB de memória RAM; 

e. 2 (duas) interfaces Gigabit Ethernet nativas tipo 1000BASE-T para conexão NAS. 

f. 2 (duas)  interfaces Ethernet nativas tipo 10Gb/s SFP+ para conexão NAS. 

g. Deve ser 100% compatível com o cluster do subsistema de armazenamento tipo 7 

h. Licenciamento para o EMC ISILON Insightiq, Smartpools, Smartquotas, Smartconnect 
Advanced, Snapshotiq, Isilon For Vcenter, Smartdedupe, Synciq, Smartlock, HDFS. 

 Quantidade: 03 (três) unidades 

2.16 - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 1 - AVAMAR 

2.16.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Proteção de Dados da marca EMC modelo 
AVAMAR com as seguintes características: 

a. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento;  

b. Os "nós de armazenamento" deverão ser combinados entre si para formação de um 
"cluster" ou “grid” com no mínimo 03 (três) nós, de forma a prover redundância e alta 
disponibilidade com suporte à tolerância a falhas de processamento e armazenamento 
entre todos os nós de forma automática; 

c. A solução deverá possuir no mínimo 108GB (cento e oito gigabytes) de memória 
agregada e deve permitir sua expansão para no mínimo 512GB (quinhentos e doze 
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gigabytes) no mesmo equipamento; 

d. Cada appliance ou servidor deverá possuir no mínimo as seguintes características:  

 32GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM; 

 01 (uma) CPU 2Ghz, com no mínimo quatro “núcleos (cores) de processamento. 
 

e. A solução deverá possuir no mínimo 06 portas para acesso a dados (front-end) 
disponíveis exclusivamente para o propósito de backup utilizando portas Gigabit 
Ethernet;  

f. A solução deve possuir no mínimo 11TB (onze terabytes) úteis e disponíveis para 
gravação, descontadas todas as perdas com redundâncias, paridades e os ganhos com 
compactação e desduplicação de dados. 

g. A solução deve permitir ser escalável à no mínimo 62TB (sessenta e dois terabytes) 
úteis no mesmo equipamento sem considerar ganhos com desduplicação e 
compressão de dados e deve ser atingida somente com a adição de gavetas e discos 
ou nós de armazenamento; 

h. O software de backup deve contemplar número ilimitado de clientes, agentes e 
módulos para backup de servidores UNIX, Linux, Windows, VMWare, Hyper-V, banco 
de dados MS-SQL e Oracle incluindo também o backup de  estações de trabalho do 
tipo desktop/laptop; 

i. Deverá ser compatível e integrável com o subsistema EMC DD680; 

j. Deverá ser compatível com o software EMC NETWORKER. 

 Quantidade: 06 (seis) unidades 

2.17 - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 2 – DD2500 

2.17.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Proteção de Dados da marca EMC modelo 
DD2500 com as seguintes características: 

a. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento;  

b. A solução deverá possuir no mínimo 64GB (sessenta e quatro gigabytes) de memória 
do tipo DRAM; 

c. A solução deve possuir no mínimo 23TB (vinte e três terabytes) úteis, considerando 
base 2 (1 terabyte igual a 1024 gigabytes) para referência de cálculo, licenciados e 
disponíveis para gravação, descontadas todas as perdas com redundâncias, paridades 
e os ganhos com compactação e desduplicação de dados ou qualquer outro 
mecanismo de redução de dados para efeito de cálculo de capacidade disponível. 

d. Deve permitir a expansão da área de armazenamento em, no mínimo 120TB (cento e 
vinte terabytes) úteis, em um único pool (área) de armazenamento e deve ser atingida 
somente com a adição de gavetas de disco sem prejuízo das demais características 
solicitadas. 
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e. Deve suportar simultaneamente no mesmo equipamento as seguintes formas de 
acesso para backup: NFS, CIFS, OST, VTL para ambientes Open System e IBMi, 
NDMP Tape Server; 

f. Deve ser fornecido licenciamento para no mínimo as seguintes formas de acesso: NFS, 
CIFS e OST. 

g. Deve suportar simultaneamente no mesmo equipamento as seguintes interfaces de 
interconexão com os servidores de backup: interfaces Fibre Channel (FC) 8Gb e 
interfaces Ethernet 1Gb e 10Gb; 

h. Deve ser fornecido com no mínimo, 2 portas FC 8Gb, 4 portas 10GbE ótico SFP, 2 
portas 10GbE BaseT, 4 portas 1GbE para comunicação com os servidores de backup;  

i. Deve possuir performance de backup de no mínimo 13 TB/hora; 

j. Deverá ser compatível com o subsistema EMC DD680;  

k. Deverá ser compatível com o software EMC NETWORKER. 

 Quantidade: 07 (sete) unidades 

2.18 - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 3 – DD4500 

2.18.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Proteção de Dados da marca EMC modelo 
DD4200 com as seguintes características: 

a. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento;  

b. A solução deverá possuir no mínimo 192GB (cento e noventa e dois gigabytes) de 
memória do tipo DRAM; 

c. A solução deve possuir no mínimo 42TB (quarenta e dois terabytes) úteis, 
considerando base 2 (1 terabyte igual a 1024 gigabytes) para referência de cálculo, 
licenciados e disponíveis para gravação, descontadas todas as perdas com 
redundâncias, paridades e os ganhos com compactação e desduplicação de dados ou 
qualquer outro mecanismo de redução de dados para efeito de cálculo de capacidade 
disponível. 

d. Deve permitir a expansão da área de armazenamento em, no mínimo 259TB (duzentos 
e cinquenta e nove terabytes) úteis, em um único pool (área) de armazenamento e 
deve ser atingida somente com a adição de gavetas de disco sem prejuízo das demais 
características solicitadas.. 

e. Deve suportar simultaneamente no mesmo equipamento as seguintes formas de 
acesso para backup: NFS, CIFS, OST, VTL para ambientes Open System e IBMi, 
NDMP Tape Server; 

f. Deve ser fornecido licenciamento para no mínimo as seguintes formas de acesso: NFS, 
CIFS e OST. 

g. Deve suportar simultaneamente no mesmo equipamento as seguintes interfaces de 
interconexão com os servidores de backup: interfaces Fibre Channel (FC) 8Gb e 



 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

PROCESSO: E-12/078/173/2014 

DATA: 28/01/14  FLS.:  
 

RUBRICA: ID 2818591-9 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ 

TR-PE-RP nº 005/14 
10 

 

interfaces Ethernet 1Gb e 10Gb; 

h. Deve ser fornecido com no mínimo 2 portas FC 8Gb, 4 portas 10GbE ótico SFP, 4 
portas 1GbE para comunicação com os servidores de backup; 

i. Deve possuir performance de backup de no mínimo 22TB/hora; 

j. Deverá ser compatível com o subsistema EMC DD680 em uso pelo PRODERJ;  

k. Deverá ser compatível com o software EMC NETWORKER. 

 Quantidade: 6 (seis) unidades 

2.19 - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 4 – DLm2100 

2.19.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Proteção de Dados da marca EMC modelo 
DLm2100 com as seguintes características: 

a. Instalação em rack e cabeamento dos gabinetes para interligação com o equipamento;  

b. Deverá ser compatível com o subsistema DD680 em uso pelo PRODERJ; 

c. A solução deve possuir a funcionalidade de desduplicação e ser feita no “appliance” 
sem consumo de CPU no Mainframe, e ser executada em linha com a ingestão dos 
dados e replicação; 

d. A solução deve ser capaz de replicar os dados seletivamente, dependendo do perfil do 
arquivo, através de rede IP; 

e. A solução deve ser capaz de suportar falhas de até dois discos, devendo ser fornecido 
com proteção RAID-6 ou similar, e a substituição do disco em falha deve ser feita de 
forma automática, sem que haja indisponibilidade do equipamento; 

f. A solução deve ter “appliances” com no mínimo (1) um disco “Hot-Spare” para cada 
RAID group ou gaveta de discos; 

g. A solução deve suportar a criptografia das Fitas gravadas no storage, e também 
replicação de dados de forma criptografada, para garantir segurança dos dados 
transmitidos através da rede, á uma licença especifica para criptografia;  

h. A solução deve possuir um desempenho de no mínimo 300 MB/s por conexão FICON e 
atender um total de no mínimo 1,2 GB/s de desempenho total no mesmo appliance; 

i. A solução deve possuir tamanho de Fita gravada pelo Mainframe de no mínimo 100 
GB; 

j. A solução deve suportar definir Fitas dos modelos encontrados hoje nos Data centers, 
ou seja, 3490 e 3590; 

k. A solução deve permitir eliminar a intervenção manual e/ou movimentação física de 
Fitas; 

l. A solução deve emular no mínimo 512 tape drives virtuais para plataforma Mainframe  

m. A solução deve ser escalável à no mínimo 189 TB úteis no mesmo appliance sem 
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considerar ganhos com deduplicação de dados; 

n. A solução deve permitir que os dados sejam replicados enquanto o arquivo em fita 
ainda esta sendo gravado, para diminuir o tempo de sincronização  entre a fita gravada 
no site local e a cópia no site remoto; 

o. A solução deve permitir a opção de se replicar de Fitas ou não, dependendo do perfil 
do arquivo; 

p. A solução deve permitir fazer testes de Disaster Recovery com o equipamento do Site 
remoto sem parar a replicação, garantindo assim a replicação das Fitas de produção 
continuamente; 

q. Deverá ser compatível com o subsistema EMC DD680.  

 Quantidade: 02 (duas) unidades 

2.20 - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 5 – VPLEX 50TB 

2.20.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Proteção de Dados da marca EMC modelo 
VPLEX com as seguintes características: 

a. Possuir sistema de ventilação com entrada de ar pela parte frontal do equipamento e 
saída pela parte traseira, a fim de possibilitar a implementação de corredores quente e 
frio no datacenter. 

b. Deverá permitir a virtualização de subsistemas de armazenamento (storage), criando 
uma camada de abstração entre os servidores e subsistemas de armazenamento;  

c. Deverá suportar subsistemas de armazenamento, compartilhados através de uma rede 
SAN, garantindo no mínimo compatibilidade com subsistemas dos principais 
fabricantes de mercado: NETAPP, IBM, HDS, HP e EMC; 

d. Deverá ser capaz de apresentar aos servidores, volumes (LUNs) virtuais, construídos 
com base em LUNs disponíveis nos subsistemas virtualizados, permitindo a utilização 
das seguintes relações de equivalência: 

e. Relação 1:1 (um para um): Um volume virtual armazenado em um volume (LUN) real 
em subsistema de armazenamento virtualizado; 

f. Relação 1:N (uma para vários):  Um volume virtual armazenado em vários volumes 
(LUNs) reais, dispersos entre vários subsistemas ou não, á critério do administrador da 
solução; 

g. Relação N:1 (vários para um): Vários volumes virtuais armazenados em um único 
volume (LUN) real em subsistema de armazenamento virtualizado;  

h. Deverá permitir a virtualização e desvirtualização de volumes parcialmente ou 
totalmente preenchidos, utilizando a relação 1:1 (um para um), sem perda de dados e 
sem alteração do conteúdo ou inserção de meta dados.  

i. Este procedimento deverá garantir que o volume preenchido, em situação de 
desvirtualização, possa ser voltar a ser utilizado pelo servidor apenas com o ajuste de 
zonning, mapping, masking e com o rescan de volumes disponíveis  

j. Caso seja necessária a inclusão de metadados nos volumes virtualizados e a 
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virtualização requeira a migração de dados, a solução deve fornecer área adicional de 
manobra, em tamanho necessário para acomodar o maior tamanho de volume virtual 
suportado e fornecer mecanismo de migração não disruptiva de dados para toda a 
capacidade solicitada; 

k. Deverá permitir a virtualização de qualquer quantidade de Terabytes uteis que estiver 
sob sua infraestrutura, independente de qualquer fabricante, não podendo ter limitação 
de licenciamento de área útil à ser virtualizada. 

l. Deve permitir que os volumes virtualizados sejam copiados pelos softwares de 
replicação local e remota do Módulo de Virtualização. 

m. Permitir a virtualização de no mínimo 4000 (quatro mil) volumes reais.  

n. Permitir a virtualização de volumes reais com até 16 TB (dezesseis terabytes). 

o. Suportar o acesso concorrente de no mínimo 1600 (um mil e seiscentos) initiators. 

p. Suportar o acesso concorrente de no mínimo 400 (quatrocentos) servidores.  

q. Suportar o uso de SCSI-3 persistent reservations. 

r. Deverá ser composto por, no mínimo, 02 (dois) equipamentos (engines), os quais 
deverão ser instalados e configurados em alta disponibilidade, para cada site; 

s. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) controladoras, garantindo a escalabilidade e 
disponibilidade da solução de virtualização, para cada site;  

t. Possuir redundância dos componentes internos, em especial a fonte de al imentação, 
ventilação, controladoras de canais de conexão e processadores. Devem também ser 
tolerantes às falhas destes componentes e permitir a substituição e reconfiguração com 
o equipamento ativo e sem interrupção do serviço. A solução de alimentação deverá 
ser redundante de tal forma que, em caso de falha de um dos componentes, por defeito 
do próprio componente ou por falha no fornecimento de alimentação elétrica em um 
dos 2 (dois) circuitos, o equipamento continue a funcionar sem prejuízo de 
disponibilidade 

u. Deverá possuir no mínimo 144GB (cento e quarenta e quatro gigabytes) de memória 
cache total, em cada site. 

v. Prover total e plena disponibilidade e integridade das informações armazenadas nos 
discos virtuais, mesmo em face de atividades de manutenção técnica, tais como 
substituição de componente, upgrade de capacidade, alteração de características 
funcionais e atualização de microcódigo (firmware). 

w. A memória cache deverá possuir mecanismo de proteção por bateria e destage de 
dados, garantindo a preservação dos dados em situação de desastre.  

x. Como destino do mecanismo de destage devem ser utilizados discos do tipo SSD 
(Solid State disk), internos do virtualizador, sendo no mínimo 1 disco SSD por 
controladora. 

y. Cada equipamentpo (engine) deverá possuir no mínimo 20 (vinte) portas Fibre 
Channel, cada uma operando a 8Gbps, sendo no mínimo 8 (oito) portas para 
comunicação de front-end (acesso aos hosts), 8 (oito) portas para comunicação de 
back-end (acesso aos subsistemas de armazenamento virtualizados) e 4 (quatro) 
portas para replicação remota de volumes virtuais entre sites.  

z. A solução deverá permitir o estabelecimento de réplica local (RAID-1) de volumes 
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virtuais, inclusive entre subsistemas distintos; 

aa. A solução deverá permitir estabelecimento de réplica remota de volumes virtuais de 
maneira síncrona para no mínimo 50TB (cinquenta) terabytes de dados em cada um 
dos sites em que estiver instalada; 

bb. Para a réplica remota, a solução de virtualização, deve permitir a interconexão da 
solução à equipamento idêntico instalado em site remoto através de Fibra apagada,  
canal DWDM, ou outro mecanismo de comunicação entre redes SAN, podendo utilizar 
mecanismo de trunking, em distância metropolitana de até 100KM.  

cc. A replicação deverá ser automática, e deverá garantir a integridade dos dados 
armazenados em ambos os sites; 

dd. A solução de virtualização deverá ser capaz de implementar topologia de site 
ativo/ativo, de maneira que um mesmo volume possa estar acessível em modo Read e 
Write em ambos os sites simultaneamente. 

ee. Em situações de falhas ou desastres a solução deverá possuir no mínimo as seguintes 
características: 

ff. Em caso de falha de um dos subsistemas de armazenamento virtualizados, no site 
primário. 

gg. Neste caso, a solução de virtualização deve permitir o acesso ao volume de réplica 
local (se existir) de maneira transparente para o servidor de aplicação, sem qualquer 
interrupção de I/O.  

hh. Caso não exista volume de réplica local, a solução deverá permitir o acesso a réplica 
remota (se existir) de maneira automatizada sem intervenção manual.  

ii. A solução deverá ainda manter log de alterações realizadas para garantir o 
reestabelecimento da réplica sem a necessidade de realização de nova cópia total de 
dados entre volumes; 

jj. Em caso de falha de comunicação entre sites: 

kk. Neste caso, a solução de virtualização deve possuir definição de regra de continuidade 
de operação por grupo de consistência, permitindo que o administrador defina que 
grupo de consistência deve continuar ativo em que site e quais devem ter suas 
operações suspensas em que site evitando situação de “split brain”; 

ll. A solução deve permitir ainda a retomada forçada de operação em volume virtual que 
teve por força de aplicação de regra de continuidade suas operações suspensas;  

mm. Quando da retomada da comunicação, a solução deverá automaticamente retomar o 
processo de proteção da informação, reestabelecendo as réplicas. Volumes virtuais em 
conflito, dado retomada forçada de I/Os, devem permanecer sem retomada de 
replicação até que o administrador indique qual volume deve ser preservado. 

nn. A solução deverá ainda manter log de alterações realizadas para garantir o 
reestabelecimento da réplica sem a necessidade de realização de nova cópia total de 
dados entre volumes; 

oo. Em caso de alteração de personalidade em nós de clusters distribuídos:  

pp. Neste caso, a solução de virtualização deve detectar a promoção para ativo de nó local 
ou remoto do cluster de servidores e permitir o acesso ativo para o volume virtual sem 
qualquer interrupção de I/Os. 
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qq. Se para garantir qualquer uma destas funcionalidades for necessária a inclusão de 
camada de virtualização de volumes também nos servidores, devem ser licenciada 
solução de software para 50TB (cinquenta terabytes) de dados virtualizados, sem 
qualquer limite de quantidade de processadores, cores de CPU ou quantidade de 
servidores físicos ou virtuais.  

rr. A solução de virtualização e alta disponibilidade deverá possuir software de 
gerenciamento com as seguintes características mínimas: 

ss. Possuir CLI para operação através de linha de comando e acesso através de SSH;  

tt. Possuir servidor integrado a solução para gerenciamento, permitindo o gerenciamento 
de qualquer ponto a partir de um navegador web; 

uu. Possuir interface web única para gerenciamento de solução local ou distribuída entre 
sites a partir de um único ponto e em única interface; 

vv. Permitir a criação de volumes virtuais a partir de qualquer subsistema de 
armazenamento virtualizado. 

ww. Permitir o acompanhamento da utilização dos canais de replicação entre sites 
quando utilizando solução distribuída. 

xx. A solução ofertada deverá ser fornecida em rack próprio do fabricante 19’’. 

yy. Deve ser compatível com o equipamento EMC Recover Point. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

2.21 - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 6 – RECOVER POINT 10TB 

2.21.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) Subsistema de Proteção de Dados da marca EMC modelo 
RECOVER POINT com as seguintes características: 

a. Solução de appliance, sendo no mínimo 02 (dois) “Appliances” de mesmo fabricante e 
modelo, a serem instalados em site primário (operando em alta disponibilidade Ativo -
Ativo), para o site secundário deverá ser fornecido no mínimo 2 (dois) “Appliances” de 
mesmo fabricante e modelo (operando em alta-disponibilidade Ativo-Ativo), todos 
dedicados única e exclusivamente à execução das atividades de Replicação Remota 
de Dados. 

b. Deve suportar que os appliances possam ser implementados em formato virtual 
utilizando o VMWare como plataforma de virtualização. 

c. A solução a ser fornecida deverá estar licenciada para no mínimo 10TB (dez terabytes) 
para replicação local e remota, em cada um dos sites em que estiver instalada.  

d. A replicação de dados deverá ser promovida de forma redundante e sem ponto único 
de falha.  

e. O sistema fornecido deverá suportar replicação Síncrona (via Fibre Channel) ou 
Assíncrona (via TCP/IP). 

f. Possuir fontes de alimentação redundantes. 

g. Possuir ferramenta de gerência com interface SMI-S conforme padronização do SNIA. 

h. Conectar-se aos sistemas de armazenamento e servidores via SAN. 
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i. Conectar-se entre os sites através de conexão Fibre Channel com protocolo FCP ou 
WAN com protocolo Ethernet/IP. 

j. Cada appliance deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas Fibre Channel de 8 (oito) 
Gbps 

k. Cada appliance deve possuir, no mínimo, 1 (uma) porta Ethernet de 1 (um) Gbps.  

l. Os mecanismos replicadores devem estabelecer comunicação entre o site primário e 
secundário, formando um cluster que terá o controle de todos os dados a serem 
replicados dos Sistemas de Armazenamento em Rede SAN Fibre Channel. 

m. O cluster que existirá entre os sites deverá suportar as seguintes características:  

n. Suportar até 2048 Luns. 

o. Possuir grupos de consistência, sendo obrigatório suportar no mínimo 64 grupos.  

p. Deve efetuar compressão dos dados trafegados pelo link de replicação FC ou IP. 

q. Deve efetuar técnica de desduplicação a fim de evitar a transferência de dados 
repetitivos. 

r. Deve possuir sistema para manutenção da ordem cronológica dos dados (“journaling”), 
possibilitando a restauração de imagens armazenadas no tempo. 

s. Capacidade de inversão de personalidade “origem-destino” para “destino-origem” sem 
prejuízo às funcionalidades exigidas e sem necessidade de licenciamento adicional.  

t. Permitir replicação local e remota simultaneamente. 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 

2.22 - EXPANSÃO DO SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 1 – AVAMAR M1200 

2.22.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) módulo de expansão modelo M1200 para o subsistema de 
proteção do Tipo 1 com as seguintes características: 

a. O módulo de expansão deve ser composto por hardware de processamento, memória, 
armazenamento (discos) integrado e licenciamento de software, devendo ser 
totalmente compatível e integrado nativamente com o “Subsistema de Proteção Tipo 1”, 
permitindo expandir a capacidade de processamento, memória e armazenamento da 
solução somente com a adição de novos appliances; 

b. O appliance de expansão ou servidor deve possuir no mínimo:  

 32GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM; 

 01 (uma) CPU 2Ghz, com no mínimo quatro “núcleos (cores) de processamento; 

 Deverá possuir fontes de alimentação redundantes e discos hot swappable;  

 Deverá possuir capacidade de no mínimo 3TB (três terabytes) úteis para 
armazenamento de backup, não deverão ser considerados ganhos com 
desduplicação, compressão ou qualquer outro mecanismo de redução de dados para 
efeito de cálculo de capacidade disponível. 

 Quantidade: 06 (seis) unidades 
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2.23 - EXPANSÃO DO SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A PARA OS TIPOS 2 e 3 – DD ES-30 

2.23.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) módulo de expansão modelo ES-30 para s subsistemas de 
proteção dos Tipos 2 e 3  com as seguintes características: 

a. O módulo de expansão composto por hardware deve ser totalmente compatível e 
integrado nativamente com o “Subsistema de Proteção Tipo 2 e Tipo 3”, ; 

b. Deverá ser capaz de suportar falhas de até (2) dois discos, devendo ser fornecido com 
proteção RAID6 e a substituição do disco em falha deve ser feita de forma automática, 
sem que haja indisponibilidade do equipamento. 

c. Deve ser fornecido com no mínimo um disco  “Hot-Spare” para cada RAID group ou gaveta 
de discos. 

d. Deve disponibilizar no mínimo 15 (quinze) discos SATA ou NL-SAS com capacidade bruta 
de 2TB (dois terabytes). 

e. Cada gaveta de discos deve possuir capacidade de no mínimo 20TB (vinte terabytes) 
úteis, base 2 (1 terabyte igual a 1024 gigabytes), descontadas todas as perdas com 
redundâncias, paridades e spares de proteção do arranjo de discos e os ganhos com 
compactação e desduplicação de dados. 

f. Deve ser fornecido todos os cabos e acessórios necessários à instalação do equipamento 
no rack. 

 Quantidade: 08 (oito) unidades 

2.24 - EXPANSÃO DO SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO B PARA OS TIPOS 2 e 3 – DD ES-45 

2.24.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) módulo de expansão modelo ES-45 para os subsistemas de 
proteção dos Tipos 2 e 3  com as seguintes características: 

a. O módulo de expansão composto por hardware deve ser totalmente compatível e 
integrado nativamente com o “Subsistema de Proteção Tipo 2 e Tipo 3”, permitindo a 
expansão de sua capacidade útil; 

b. Deverá ser capaz de suportar falhas de até (2) dois discos, devendo ser fornecido com 
proteção RAID6 e a substituição do disco em falha deve ser feita de forma automática, 
sem que haja indisponibilidade do equipamento. 

c. Deve ser fornecido com no mínimo um disco  “Hot-Spare” para cada RAID group ou gaveta 
de discos. 

d. Deve disponibilizar no mínimo 15 (quinze) discos SATA ou NL-SAS com capacidade bruta 
de 3TB (três terabytes). 

e. Cada gaveta de discos deve possuir capacidade de no mínimo 30TB (trinta terabytes) 
úteis, base 2 (1 terabyte igual a 1024 gigabytes), descontadas todas as perdas com 
redundâncias, paridades e spares de proteção do arranjo de discos e os ganhos com 
compactação e desduplicação de dados. 
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f. Deve ser fornecido todos os cabos e acessórios necessários à instalação do equipamento 
no rack. 

 Quantidade: 14 (quatorze) unidades 

2.25 - EXPANSÃO DO SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 5 – LICENCIAMENTO VPLEX 50 
TB 

2.25.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) módulo de expansão para o subsistema de proteção do 
Tipo 5  com as seguintes características: 

a. O módulo de expansão composto por licenciamento de software deve ser totalmente 
compatível e integrado nativamente com o “Subsistema de Proteção Tipo 5”, permitindo a 
expansão de sua capacidade gerenciável; 

b. Deverá ser fornecido licenciamento adicional de software de réplica remota de volumes 
virtuais de maneira síncrona de no mínimo 50TB (cinquenta terabytes) de dados em cada 
um dos sites em que estiver instalada, mantendo todas as funcionalidades existentes; 

c. A adição do licenciamento de software solicitado deve ser feita de forma online, sem 
parada nos equipamentos do ambiente produtivo; 

d. Deve ser fornecido todos os acessórios necessários à instalação do licenciamento 
solicitado. 

 Quantidade: 05 (cinco) unidades 

2.26 - EXPANSÃO DO SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO TIPO 6 – LICENCIAMENTO RECOVER 
POINT 10TB 

2.26.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) módulo de expansão para o subsistema de proteção do 
Tipo 6 com as seguintes características: 

 O módulo de expansão composto por licenciamento de software deve ser totalmente 
compatível e integrado nativamente com o “Subsistema de Proteção Tipo 6”, permitindo a 
expansão de sua capacidade gerenciável; 

 Deverá ser fornecido licenciamento adicional de no mínimo 10TB (dez terabytes) para 
replicação local e remota, em cada um dos sites em que estiver instalada, mantendo todas 
as funcionalidades existentes; 

 A adição do licenciamento de software solicitado deve ser feita de forma online, sem 
parada nos equipamentos do ambiente produtivo. 

 Deve ser fornecido todos os acessórios necessários à instalação do licenciamento 
solicitado; 

 Quantidade: 10 (dez) unidades 
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2.27 - PROTEÇÃO REMOTA PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 1 , 2 e 3 

2.27.1 - Deverá ser fornecido 1 (um) licenciamento da suíte de proteção remota (REMOTE 
PROTECTION SUITE) compatível com os subsistemas de armazenamento dos Tipos 1,2 e 3. 

 Quantidade: 06 (seis) unidades 

2.28 - REPLICAÇÃO REMOTA PARA SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO DOS TIPOS 2 E 3 – 
LICENCIAMENTO DE REPLICAÇÃO 

2.28.1 - Deverá ser fornecido 01 (um) módulo de expansão para os subsistemas de proteção dos 
Tipos 2 e 3 com as seguintes características: 

 O módulo de replicação composto por licenciamento de software deve possuir integração 
nativa com o “Subsistema de Proteção Tipo 2 e Tipo 3”, 

 Deve permitir a replicação de dados do appliance de backup para outro “appliance” de 
mesmo modelo; 

 Deve ser compatível com o equipamento EMC DD680. 

 Quantidade: 07 (sete) unidades 

2.29 - SUITE DE PROTEÇÃO POR TB – DATA PROTECTION SUITE 

2.29.1 - Deverá ser fornecido licenciamento de software de proteção para 10 (dez) TB da marca 
EMC, modelo DATA PROTECTION SUITE com as seguintes características: 

a. O software de proteção deve ser compatível, homologado e suportado através de matriz 
de compatibilidade com os Subsistemas de Proteção dos Tipos 1, 2 e 3; 

b. Deverá ser compatível com o software EMC NETWORKER. 

 Quantidade: 25 (vinte e cinco) unidades 

2.30 - SUITE DE ARMAZENAMENTO POR TB - ScaleIO 

2.30.1 - Deverá ser fornecida uma solução somente de software, capaz de agregar capacidade e 
desempenho integrando armazenamento interno local e também armazenamento externo de block 
compartilhado, jbod ou NAS – tudo em apenas uma solução de armazenamento gerenciado e 
altamente distribuído, criando uma solução de armazenamento virtual, com as seguintes 
características: 

a. Deve ser possível instalar a solução apenas em servidores de aplicativos (convergentes) 
ou servidores dedicados (não convergentes) ou em ambos ao mesmo tempo. 
(Convergentes e não convergentes.); 

b. A solução deve ser capaz de englobar 1.000 nós de servidor;  
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c. A solução deve ser capaz de chegar a pelo menos 8 PB de capacidade total com um só 
painel de gerenciamento;  

d. A solução deve ser compatível com todos os tipos de disco disponíveis no mercado, 
inclusive discos magnéticos (HDD) e de estado sólido (SSD), bem como com placas PCI 
Express (PCI-e), independentemente de fabricante ou fornecedor;  

e. A solução deve ser compatível com qualquer hardware de servidor x86 e quaisquer 
fornecedores de rede IP; 

f. A adição ou remoção de nós ou discos para a solução tem de ser feita completamente on-
line, sem interromper os negócios; 

g. A solução tem de equilibrar automaticamente a distribuição de armazenamento quando 
novos nós ou discos são adicionados a ela ou removidos; 

h. A solução tem de crescer sem limitações de discos, CPU, memória cache ou controladora; 

i. A solução deve ser capaz de crescer adicionando-se nós de servidor com a simples 
instalação de um software leve em cada servidor de aplicativos;  

j. A solução deve ser compatível com o middleware de automação OpenStack; 

k. A solução deve ser compatível com Windows 2012 R2 (bare metal), Linux CentOS 6.0 ou 
posterior (bare metal), Linux Red Hat 6.0 ou posterior, VMware ESX 5.0/ 5.1 e XenServer 
6.1; 

l. A solução deve funcionar em redes Ethernet de 1 Gigabit ou 10 Gigabits;  

m. Deve ser compatível com rede IP-over-InfiniBand; 

n. Todos os componentes devem se conectar a uma LAN (Local Area Network) ou a uma 
rede IP dedicada. Conectividade SAN (Storage Area Network) baseada em Fibre Channel 
não deve ser necessária. (Portanto, baseada apenas em IP.); 

o. A solução deve ser capaz de usar qualquer área de armazenamento interno ou externo de 
espaço em disco não utilizado;  

p. O gerenciamento da solução deve ser feito por GUI (interface gráfica do usuário), CLI 
(interface de linha de comando) ou ambos, REST API e OpenStack como camada de 
middleware; 

q. software de armazenamento deve ser executado juntamente com outros aplicativos no 
mesmo servidor e servir como armazenamento SAN. (Server Converged Storage, 
armazenamento convergente de servidor.); 

r. A solução deve ser capaz de funcionar com diferentes marcas de servidores, diferentes 
plataformas (virtuais e físicas) de sistemas operacionais e diferentes tipos de mídia – 
simultaneamente; 

s. A reorganização e o reequilíbrio devidos a quaisquer alterações feitas na solução devem 
ser feitos automaticamente, sem intervenção humana e sem interferir nos aplicativos. 

t. A solução precisa ter aumento de desempenho (scale-out), com a capacidade e o 
desempenho do disco sendo adicionados juntamente com a CPU/Memória, de modo 
paralelo e distribuído;  
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u. A solução precisa implementar vários níveis de armazenamento entre diferentes tipos de 
mídia (HDD, SDD ou placa PCIe flash); 

v. A solução deve ser tolerante a falhas e sem ponto único de falha, com SnapShots para 
detecção de dados e clonagem “sem overhead”;  

w. A solução deve ser capaz de segregar seus recursos em diferentes grupos ou domínios, 
usando apenas definição de parâmetros e podendo compartilhar todos os recursos – ou os 
recursos “share-nothing” – para vários usos e aplicativos; 

x. Deve ser compatível com QOS visando o controle da aceleração da largura de banda para 
diferentes aplicativos, servidores e datastores de máquina virtual;  

y. A solução deve ser capaz de obter snapshots consistentes dos volumes usando 
dispositivos thin e grupos de consistência de suporte que usem volumes mistos;  

z. Todos os dados que residam na solução devem aceitar Data Encryption at Rest 
(criptografia de dados em repouso); 

aa. A solução não deve exigir a adição de nenhum elemento de hardware, refrigeração, 
alimentação ou espaço físico;  

bb. A solução deve ser capaz de usar cache com bateria para a controladora RAID local e/ou 
cache NVRAM como cache de gravação, para acelerar as gravações;  

cc. A solução deve ser capaz de usar cache para a controladora RAID local e/ou cache 
NVRAM como cache de leitura, para acelerar as leituras. 

 Quantidade: 50 (cinquenta) unidades 

3 – DOS SERVIÇOS 

3.1 - SUPORTE TÉCNICO 

3.1.1 - Deverão ser ofertadas horas/homem com o objetivo de serem usadas como serviços de 
suporte, ou seja, sempre que o CONTRATANTE necessitar de mão-de-obra técnica especializada 
para instalação, implementação, consultoria e transferência de conhecimento relativa às soluções 
contratadas. 

3.1.2 - Deverá ser fornecido um pacote de horas técnicas para os serviços em subsistemas de 
armazenamento e ambiente SAN/NAS, conforme a tabela de perfis abaixo: 

Serviços de Suporte QTD HORAS 

a) Especialista em Armazenamento 2.000 

b) Especialista em Proteção de dados 1.000 

c) Especialista em Arquitetura de Data Center 1.000 
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3.1.3 - Esta horas serão utilizadas para necessidades de instalação dos produtos contratados, 
customização, reconfiguração, transferência de conhecimento e troubleshoting do ambiente 
visando otimizar a utilidade da solução. 

3.1.4 - Os Serviços serão executados na Sede do PRODERJ, localizada na Rua da Ajuda nº 5/3º 
andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ, ou em endereço específico a ser informado posteriormente, 
durante todo período de garantia do ambiente ofertado; 

3.1.5 - A solicitação do consumo de horas será feita através de pedido formal à CONTRATADA no 
prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, através da descrição do serviço a ser realizado. 

3.1.6 - A granularidade mínima de consumo destas horas será de 08 (oito) horas. 

3.1.7 – Todo o serviço a ser executado pela CONTRATADA será dimensionado em horas de 
trabalho pelo CONTRATANTE em conjunto com CONTRATADA, de acordo com a realização do 
serviço a ser implantado. 

3.2 - TREINAMENTOS 

3.2.1 - A fim de permitir a imediata utilização dos equipamentos e programas pelo 
CONTRATANTE tão logo sejam instalados, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os 
treinamentos na operação e administração da solução. 

3.2.2 - As turmas deverão preferencialmente ocorrer na Cidade do Rio de Janeiro e os valores 
apresentados pela CONTRATADA já incluem as despesas com instrutor, locação de sala, coffee-
break e envio de material e laboratórios. 

3.2.3 - O treinamento deverá ser oficial do fabricante da solução com material original (não pode 
copia) e certificado do fabricante de conclusão. 

3.2.4 - As vagas para as turmas abertas poderão ser realizadas de acordo com o calendário Brasil 
do fabricante. 

3.2.5 – Deverá ser ofertado um pacote de 1000 TU’s (Créditos de treinamentos) para treinamentos 
dos produtos ofertados, nas seguintes condições: 

a. Para 01 (uma) vaga de um curso de 05 (cinco) dias deve-se considerar 29 TU’s; 

b. Para cursos de 03 (três) dias deve-se considerar 18 TU´s; 

c. Para 01 (uma) turma fechada de 06 (seis) pessoas em um curso de 05 (cinco) dias, deve-
se considerar 174 TU´s; e 

d. Para 01 (uma) turma fechada de 06 (seis) pessoas em um curso de 03 (três) dias, deve-se 
considerar 108 TU´s. 

3.2.6 - O prazo para a realização dos treinamentos será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados 
após o término da instalação dos equipamentos. 
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4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 - Os equipamentos e serviços (implementação e manutenção) ofertados deverão atender aos 
itens especificados no item 2 deste TR. O não atendimento de apenas um item desclassificará a 
proposta. 

4.2 - Os equipamentos ofertados deverão ser novos e distribuídos através de canais credenciados 
do fabricante no Brasil, respeitando a padronização já especificada. 

4.3 - Não poderão ser ofertados equipamentos descontinuados ou em previsão de 
descontinuidade das linhas normais de produção (fabricação e/ou montagem) do fabricante. A 
caracterização da previsão de descontinuidade é definida como sendo o período compreendido 
entre o recebimento (entrega) oficial do equipamento ofertado e 12 (doze) meses após este 
procedimento (recebimento). 

4.4 - O valor proposto deverá contemplar manutenção on site na modalidade 24x7, com suporte 
técnico pelo fabricante para os equipamentos utilizados durante o período da garantia de 36 (trinta 
e seis) meses.  

4.5 - A CONTRATADA deverá entregar, em 01 (uma) via, preferencialmente através de meio 
magnético, a documentação técnica constituída por manuais de instalação, configuração e 
operação, em português ou inglês, para cada um dos equipamentos e programas fornecidos. 

4.6 - Todos os programas fornecidos deverão ser entregues em mídia digital para cada um dos 
equipamentos onde serão instalados. 

4.7 - Todos os equipamentos devem ser instalados e colocados em plena operação, pela 
CONTRATADA de acordo com o plano de implementação a ser proposto e devidamente aprovado 
pelo CONTRATANTE. Os serviços de instalação serão realizados utilizando os recursos descritos 
no item 3.1 – SERVIÇOS DE SUPORTE. 

4.8 - Todo serviço a ser executado pela CONTRATADA será dimensionado em horas de trabalho 
pelo ÓRGÃO CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA, utilizando os recursos 
descritos no item 3.1 – SERVIÇOS DE SUPORTE. 

4.9 - Toda informação manuseada durante a instalação, configuração e testes são de uso 
exclusivo e restrito do ÓRGÃO CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá assumir o 
compromisso de manter em sigilo, bem como não fazer uso indevido de qualquer configuração do 
ambiente e informações prestadas por funcionários do ÓRGÃO CONTRATANTE e quaisquer 
outras informações pertencentes ao mesmo. 

5 - DA GARANTIA E MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO 

5.1 - A garantia e manutenção deverão ser prestadas diretamente pelo fabricante dos 
equipamentos que se obrigará, durante o prazo de vigência do Contrato, a prestar toda a 
assistência técnica necessária ao funcionamento dos equipamentos e programas (“softwares”), a 
partir da abertura de chamados, através de número telefônico 0800. 
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5.2 - Nos casos em que o atendimento telefônico se situar em outro Município, deverá ser 
fornecido o número, data e hora de abertura do chamado, devendo ainda, possibilitar indicar o 
nível de prioridade para o chamado. Este será considerado o início para contagem dos prazos 
estabelecidos nos parágrafos seguintes.  

5.3 - O atendimento técnico deverá ser feito por técnicos credenciados do fabricante dos 
equipamentos. 

5.4 - A manutenção dos equipamentos que apresentarem problema e a solução especificados 
neste TR será de total responsabilidade do fabricante, durante a vigência da Garantia. 

5.5 - Para todos os equipamentos, os chamados poderão ser efetuados no esquema de 24 x 7 
(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana). 

5.6 - A CONTRATADA será obrigada a atender os chamados técnicos no local, em até 04 (quatro) 
horas, para todos os equipamentos, sendo que a solução dos problemas de hardware deverá ser 
dada em até 06 (seis) horas, a partir da chegada do técnico no local.  

5.7 - A CONTRATADA é obrigada a atender os chamados técnicos para programas (“softwares”) 
por atendimento telefônico, e no caso de necessidade de atualização de software, deverá 
disponibilizar web site exclusivo para permitir ao órgão contratante baixar o respectivo software. 

5.8 - Para os equipamentos, a CONTRATADA deverá assegurar a garantia de disponibilidade de 
peças para manutenção, pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, após o término do 
Contrato. 

5.9 - A execução da garantia e serviços técnicos por empresas terceirizadas, não exime a 
CONTRATADA das responsabilidades assumidas com o ÓRGÃO CONTRATANTE. 

5.10 - O fabricante deverá disponibilizar acesso automático às documentações e às versões de 
manutenção e atualizações dos softwares/firmwares dos equipamentos, via portal web Internet 
próprio, sob demanda, sem ônus adicional ao ÓRGÃO CONTRATANTE. 

5.11 - Todas as peças serão fornecidas à base de permuta, sendo que a reposição deverá ser 
feita por peças novas homologadas pelo fabricante dos equipamentos, de especificações idênticas 
ou superiores às substituídas, como tipo, configuração e capacidade. 

5.12 - Caso o equipamento, no todo ou em parte, tenha que ser retirado do local ou o tempo para 
reparo e solução, contado a partir do atendimento, seja superior a 06 (seis) horas, a 
CONTRATADA deverá substituir, no ato, o equipamento por outro equivalente (equipamento back-
up), com a mesma configuração ou superior, enquanto perdurar o conserto. 

5.13 - Os equipamentos back-up deverão ser de propriedade da CONTRATADA ou por ela 
locados, não cabendo ao ÓRGÃO CONTRATANTE, nenhuma responsabilidade na 
disponibilização dos mesmos, tampouco os custos associados a este processo. 
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5.14 - A substituição temporária de equipamento original por equipamento back-up não 
caracterizará a conclusão de um chamado. Isto acontecerá quando o equipamento original 
retornar em perfeito estado de funcionamento à instalação de origem. 

5.15 - O equipamento original deve retornar à instalação de origem, em pleno funcionamento, no 
prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar da data de sua retirada para reparo. Caso a sua 
instalação dependa de paralisação dos sistemas que utilizam o referido equipamento, a data de 
instalação será determinada pelo ÓRGÃO CONTRATANTE. 

5.16 - O prazo de vigência da garantia e suporte técnico será de 36 (trinta e seis) meses a partir 
da data do aceite final de recebimento dos equipamentos e produtos. 

6 - DO LOCAL DE ENTREGA 

6.1 - Os equipamentos deverão ser entregues em endereço a ser fornecido pelo ÓRGÃO 
CONTRATANTE, limitando-se este endereço ao Estado do Rio de Janeiro. 

7 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

7.1 - A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da formalização contratual. 

7.1.1 - O prazo para a conclusão dos serviços de instalação será de até 90 (noventa) dias, 
contados após a entrega dos equipamentos. 

7.1.2 - A CONTRATADA deverá se reunir com técnicos do ÓRGÃO CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis após a formalização contratual, para apresentação das 
características dos produtos a serem fornecidos e planejamento da sua instalação. 

7.1.3 - O objetivo principal desta reunião será de transmitir aos técnicos do ÓRGÃO 
CONTRATANTE informações suficientes para que eles possam definir, em conjunto com os 
técnicos da CONTRATADA, detalhes de como devem ser configurados os produtos que serão 
fornecidos. 

7.1.4 - Como produto desta reunião inicial, a CONTRATADA deverá encaminhar, em meio 
eletrônico, em até 20 (vinte) dias após sua realização, o Plano de Instalação, que deverá conter 
de forma detalhada todas as fases do processo de instalação dos produtos que serão fornecidos, 
pré-requisitos de instalação, análise de segurança, além do cronograma de execução com a 
respectiva carga horária conforme os subitens 4.7 e 4.8. 

7.1.5 - O ÓRGÃO CONTRATANTE deverá, em até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento 
formal do Plano de Instalação se manifestar sobre sua aprovação, sendo concedido à 
CONTRATADA, caso necessário, novo prazo de até 05 (cinco) dias úteis para eventuais ajustes 
e reapresentação do Plano de Instalação Final. 

7.1.6 - A CONTRATADA deverá realizar a instalação física “assistida” de todo componente de 
hardware e software incluindo sua configuração e interligação à rede de dados do ÓRGÃO 
CONTRATANTE da solução a ser fornecida, que será acompanhada por analistas do mesmo, no 
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prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do dia seguinte ao da aprovação 
do Plano de Instalação, conforme os subitens 4.7 e 4.8. 

7.1.7 - A CONTRATADA deverá providenciar a aplicação de todas as correções e upgrades de 
hardware e software eventualmente liberados até a data da instalação, incluindo a atualização de 
firmware dos componentes de hardware componentes da solução. Deverá também informar as 
atualizações de software e/ou firmware a serem implementadas nos equipamentos do ÓRGÃO 
CONTRATANTE que tenham ligações físicas e/ou lógicas com o equipamento a ser instalado, 
bem como garantir que o dito equipamento é totalmente compatível com o ambiente de TIC do 
ÓRGÃO CONTRATANTE. 

7.1.8 - A CONTRATADA deverá executar os serviços de instalação física, lógica, integração, 
disponibilização e implementação da interoperabilidade da Solução com os atuais recursos da 
rede SAN do ÓRGÃO CONTRATANTE, de acordo com os subitens 4.7 e 4.8. 

7.1.9 - Concluída a instalação da solução fornecida e não tendo sido verificado anormalidades 
e/ou sanados todos os problemas detectados, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente a 
conclusão dos serviços de instalação. 

7.1.10 - Em um prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do comunicado da 
CONTRATADA informando da conclusão dos serviços de instalação, o ÓRGÃO CONTRATANTE 
verificará a sua conformidade com as condições constantes neste TR e no Edital, findo o qual, não 
tendo sido verificado anormalidades e/ou sanados todos os problemas detectados deverá emitir o 
Termo de Aceite. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 - Responsabilizar-se por todo o processo de planejamento, de instalação, de configuração, de 
integração, bem como os testes, a migração e a compatibilidade dos PRODUTOS, que deverão 
ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente no local de instalação dos 
PRODUTOS. 

8.2 - Fornecer, a critério exclusivo do ÓRGÃO CONTRATANTE, as atualizações e correções de 
todos os softwares e firmwares fornecidos, englobando, inclusive, a evolução das versões, sem 
ônus adicionais ao mesmo, durante o período de garantia e assistência técnica. 

8.3 - Apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo Gestor do Projeto e/ou sua equipe 
técnica, conforme o serviço a ser executado, na data da 1ª reunião de acompanhamento da 
execução do Contrato, a ser definida pelo ÓRGÃO CONTRATANTE, após a data da formalização 
contratual. 

8.3.1 - A equipe técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação, deverá trabalhar sob 
orientação e supervisão direta do profissional responsável pela coordenação das atividades de 
implantação (Gestor do Projeto) e com acompanhamento do profissional técnico indicado pelo 
ÓRGÃO CONTRATANTE. Caberá ao Gestor do Projeto coordenar e orientar todo o processo de 
planejamento, instalação, configuração, integração, migração e testes dos PRODUTOS, 
acompanhando o cumprimento dos prazos e atestando a qualidade dos PRODUTOS entregues. 
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8.4 - Apresentar a relação nominal dos profissionais, explicitando as respectivas atribuições na 
execução dos serviços.  

8.4.1 - O desenvolvimento das atividades de instalação, configuração, parametrização e 
integração dos equipamentos e serviços deverão ser considerados no escopo de fornecimento da 
proposta da CONTRATADA e serem baseados nas requisições solicitadas pelo ÓRGÃO 
CONTRATANTE conforme os subitens 4.7 e 4.8. 

8.4.2 – Depois de concluído o serviço de instalação dos PRODUTOS deverá realizar, com o 
acompanhamento dos técnicos do ÓRGÃO CONTRATANTE, testes de pré-operação para 
constatar que os PRODUTOS foram instalados de acordo com o cenário requerido pelo ÓRGÃO 
CONTRATANTE e conforme definido nos itens de serviço de instalação. 

8.4.3 - Todos os instrumentos/equipamentos necessários para a execução do serviço e testes de 
aceitação do serviço deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

8.5 - Manter, durante a fase de implantação, a equipe técnica disponível para eventuais serviços 
executados fora do horário de expediente sem ônus adicional para o ÓRGÃO CONTRATANTE, 
quando necessário e solicitado pela equipe do mesmo, ou quando for necessário executar 
qualquer atividade que possa interferir no funcionamento da sua rede. 

8.6 - Elaborar e manter no local de serviço, Relatório de Instalação (RI), em formulário timbrado 
próprio, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e de 
todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na periodicidade definida 
pela fiscalização do ÓRGÃO CONTRATANTE, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para uso do 
ÓRGÃO CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser assinado 
conjuntamente pelos representantes das partes. 

8.6.1 - Quando aprovado o funcionamento de cada PRODUTO, tendo como base os itens do RI 
para cada PRODUTO, esses PRODUTOS deverão ser considerados instalados e aptos a serem 
utilizados. Isso deverá ser confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do representante 
técnico do ÓRGÃO CONTRATANTE no RI. 

8.6.2 - Quando não aprovado o funcionamento de qualquer PRODUTO, a CONTRATADA deverá 
anotar no RI as ocorrências e suas origens, tomar toda e qualquer providência necessária para 
resolvê-las, sem gerar ônus ao ÓRGÃO CONTRATANTE e sem prejudicar o tempo previsto de 
instalação. 

8.6.3 - O RI não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento dos 
PRODUTOS, o qual deverá ser estendido ao longo de todo o período de garantia deste que 
observadas as recomendações dos fabricantes dos produtos. 

8.7 - Manter em sigilo e não fazer uso indevido de qualquer configuração do ambiente e 
informações prestadas por funcionários do ÓRGÃO CONTRATANTE e quaisquer outras 
informações pertencentes ao mesmo. 

8.8 - Fornecer, obrigatoriamente, durante todo o prazo de vigência do Contrato os serviços de 
acordo com os itens especificados neste TR. 
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9 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE 

9.1 - Acompanhar e fiscalizar o andamento da entrega dos produtos e serviços contratados. 

9.2 - Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA às suas dependências para a 
realização da entrega, instalação, configuração e manutenção dos equipamentos necessários ao 
funcionamento da solução, respeitando as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, 
das pessoas e das informações. 

9.3 - Designar comissão para o acompanhamento e fiscalização do objeto. 

9.4 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

9.5 - Apresentar na reunião de início do projeto o nome, telefone e e-mail de um ponto de contato 
único através do qual poderá ser encaminhada e acompanhada qualquer pendência operacional 
ou administrativa. 

9.6 - Apresentar na reunião de início do projeto os líderes das tecnologias que estarão envolvidos 
na implantação da solução; 

9.7 - Sugerir e negociar com a Contratada o cronograma de atividades para alcançar o término do 
projeto na data mais cedo possível; 

9.8 - Garantir o livre acesso de suas dependências aos profissionais da CONTRATADA, a 
qualquer tempo, desde que adequadamente solicitado e justificado com antecedência mínima de 
02 (dois) dias úteis. 

9.9 - Garantir o livre acesso à CONTRATADA de suas informações e documentações relevantes 
dos sistemas, aplicações e infraestrutura, incluindo documentação técnica e de negócio 
necessária para a execução dos serviços contratados, desde que adequadamente solicitado e 
justificado com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 

9.10 - Garantir que as atualizações e adequações no seu ambiente serão executadas pela 
CONTRATADA, desde que adequadamente solicitadas e justificadas com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias úteis. 

9.11 - Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela CONTRATADA. 

9.12 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

 


