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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 010/2013  

1 – DO OBJETO 

1.1 – Prestação de serviços de renovação, para atualização de 32 (trinta e duas) licenças, do 
software de virtualização VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor e superior, 
existentes no PRODERJ, com suporte técnico, manutenção na modalidade Basic Support, e 
garantia. 

1.1.1 - A garantia de renovação das licenças deverá ser de 36 (trinta e seis) meses. 

2 – DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

2.1 As atualizações devem permitir a instalação do software em qualquer equipamento, a critério 
do PRODERJ, doravante denominado CONTRATANTE. 

2.2 Deverá ser fornecido um conjunto de mídias ou disponibilizado o acesso para download dos 
softwares e atualizações no website do fabricante. 

2.3 O serviço de atualização e suporte técnico descritos no objeto devem garantir, no mínimo, as 
funcionalidades descritas a seguir: 

2.3.1 Compatibilidade com o VMware vCenter 5 ou superior em uso no CONTRATANTE, e suas 
atualizações;  

2.3.2 Update Manager: Controle e automatização de correções (patches) e atualizações de 
hospedeiros (hosts) e serviços do sistema de virtualização; 

2.3.3 Data Protection: Criação de backups manuais e agendados das máquinas virtuais com 
desduplicação dos dados e incrementais com base nas alterações desde o último backup;  

2.3.4 High Availability: Clusters de alta disponibilidade, para falhas de hardware e software, e 
movimentação e reinício das máquinas virtuais para outro nó disponível, de forma 
automatizada; 

2.3.5 Fault Tolerance: Clusters de alta disponibilidade com replicação contínua das máquinas 
virtuais entre máquinas físicas, de forma a não ocorrer disrupção em caso de falhas de 
hardware e software, de forma automatizada;  

2.3.6 vMotion e Storage vMotion: Movimentação online e sem disrupção de máquinas virtuais 
entre máquinas físicas e áreas de armazenamento de dados.  

2.3.7 Replication: Replicação de máquinas virtuais entre máquinas físicas, através de conexões 
LAN e WAN, de forma completa e incremental; 

2.3.8 Storage APIs for Multipathing: Utilização de uma mesma área de armazenamento de 
dados através de vários caminhos, de forma a garantir redundância e alta disponibilidade, 
sem disrupção em caso de falha de um ou mais caminhos;  

2.3.9 Distributed Resources Scheduler (DRS) e Distributed Power Management (DPM): 
Movimentação online, automática e sem disrupção de máquinas virtuais entre máquinas 
físicas, de forma a permitir a distribuição de processamento e redução no uso de energia 
elétrica; 
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2.3.10 Storage DRS e Profile-Driven Storage: Movimentação online, automática e sem disrupção 
de máquinas virtuais entre áreas de armazenamento de dados, de forma a permitir a 
distribuição com base em capacidade utilizada e operações leitura e escrita;  

2.3.11 Storage I/O Control, Network I/O Control e controle de recursos: Priorização, alocação e 
controle no uso de recursos como CPU, memória, área de armazenamento de dados e 
tráfego de rede, por máquina virtual, de forma a permitir controles que impeçam a 
indisponibilidade de recursos devido a uso excessivo por uma ou mais máquinas virtuais;  

2.3.12 Distributed Switch: Chaveador (switch) virtual distribuído com configuração, administração 
e monitoração centralizada de todos os clusters e máquinas físicas; 

2.3.13 Suporte 12 x 5: Disponibilidade de suporte do fabricante 12 (doze) horas por dia, 5 (cinco) 
dias por semana, durante o prazo de vigência da garantia prevista no item 4. 

2.4 A CONTRATADA não pode transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta 
prestação, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

2.5 Os códigos de ativação da licença conforme descrito no objeto deste TR são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

2.6 O código de ativação da licença fornecida deverá ser inserido sem impacto ou paralização 
parcial do ambiente tecnológico do CONTRATANTE. 

2.7 Todas as funcionalidades do VMware atualmente instalado no ambiente do CONTRATANTE 
deverão continuar operacionais sem impacto ao ambiente de TIC do mesmo. 

3 – DO SUPORTE TÉCNICO E DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO 

3.1. O suporte técnico relativo às licenças deverá contemplar a atualização de versão e 
dificuldades técnicas relacionadas ao uso dos softwares. Deverá ser prestado diretamente 
pelo fabricante do produto. Porém caso houver dificuldades de comunicação entre o 
CONTRATANTE e o fabricante, a empresa CONTRATADA deverá auxiliar na solução do 
problema sem custos adicionais durante a vigência do Contrato.  

3.2. O suporte técnico deverá disponibilizar canais de acesso em regime 24x7x365, através de 
número de telefone de discagem gratuita (0800) e/ou Internet, para abertura de chamados 
técnicos objetivando a resolução de problemas e dúvidas quanto ao funcionamento dos 
softwares.  

3.3. Todos os chamados, independente de sua criticidade, deverão ser abertos em um único 
número telefônico não acarretando custos adicionais para o CONTRATANTE, quando da 
abertura dos chamados técnicos. 

3.4. A cada lançamento de nova versão ou release, a CONTRATADA disponibilizará ao 
CONTRATANTE, num prazo máximo de 10 (dez) dias corridos do lançamento, um conjunto 
de mídias ou endereço público de internet para baixar a nova versão ou release do produto 
atualizado. 

3.5. As mídias entregues, caso estejam defeituosas, deverão ser substituídas em até 10 (dez) 
dias corridos a partir da comunicação do CONTRATANTE à CONTRATADA. 

3.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar para download os manuais sempre que novas versões 
do software os exigirem, sem ônus adicional para o CONTRATANTE.  
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3.7. O CONTRATANTE continuará tendo direito à utilização do software, por tempo 
indeterminado, na última versão disponível quando da ocasião do encerramento do Contrato. 

3.8. O serviço de suporte técnico e atualização envolverá, ainda, a prestação das seguintes 
atividades, necessárias para garantir a operação contínua do software: 

a) Resolução de dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das 
funcionalidades do ambiente do software. 

b) Resolução de problemas de desempenho do ambiente do software.  

c) Resolução de problemas do software que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou 
execução das aplicações do CONTRATANTE que façam uso efetivo das suas 
funcionalidades.  

d) Resolução de dúvidas relativas ao licenciamento do software e validação da conformidade 
do ambiente de TIC do CONTRATANTE em relação às regras de licenciamento do 
fabricante.  

3.9. O serviço de suporte técnico e atualização serão prestados nas via web e também por 
telefone. 

3.10. O serviço de suporte técnico e atualização serão prestados em idioma português do Brasil 
em todos os canais de atendimento. 

3.11. O serviço de atualização deverá estar disponível para abertura e acompanhamento de 
chamados em tempo integral (24 horas por dia, 07 dias por semana, todos os dias do ano, 
inclusive sábados, domingos e feriados), em ambas as modalidades.  

3.12. O CONTRATANTE poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte técnico 
durante a vigência do Contrato para suprir suas necessidades de utilização do software. 

3.13. A CONTRATADA deverá fornecer um conjunto de, no mínimo, 04 (quatro) identificadores e 
respectivas senhas de acesso para pessoas autorizadas a abrir e acompanhar os chamados 
de suporte técnico para o software. 

3.14. A CONTRATADA deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das 
solicitações de suporte técnico abertas pelo CONTRATANTE. Caberá a este profissional 
supervisionar os técnicos da CONTRATADA responsáveis pelo atendimento dos chamados 
abertos pelo CONTRATANTE. Este profissional será o contato oficial do CONTRATANTE 
com a CONTRATADA para assuntos relativos aos serviços de suporte técnico. 

3.15. O serviço de suporte técnico e atualização deverá estar disponível para utilização a partir 
da data de solicitação do CONTRATANTE e deverá permanecer disponível até o término do 
Contrato. 

3.16. A CONTRATADA deverá prestar suporte em regime 12x5x365 (doze horas por dia, cinco 
dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano); 

3.17. A CONTRATADA deverá prestar suporte remoto sempre que necessário. 

4 – DO PRAZO DE GARANTIA DAS LICENÇAS  

4.1. O prazo de garantia das licenças será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data do aceite 
final da execução dos serviços.  
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4.2. A garantia do VMware compreende a manutenção, a resolução de problemas, o suporte 
técnico, o fornecimento e instalação de todas as correções que forem lançadas e o 
fornecimento de novas versões/modificações; 

4.3. Deverão ser fornecidas, sem ônus adicional, todas as atualizações e correções relativas ao 
software ofertado durante a vigência da garantia. 

5 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

5.1 - A Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço – ANS, para 
os serviços de suporte contínuo a solução de virtualização VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 
1 processor ou superior do CONTRATANTE, no regime de 12x5x365 (doze horas por dia, cinco 
dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano), 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. 

5.2 - 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. 

5.3 - 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 item 5.2. 

5.4 - A CONTRATADA deverá trabalhar na resolução dos problemas até que a solução de 
virtualização VMware 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 item 5.1. 

5.4.1 - 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 
virtualização VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor e superior operacional, até que a 
correção definitiva esteja disponível e implantada. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Fornecer, obrigatoriamente, durante todo o prazo de vigência do Contrato os serviços de 
acordo com o objeto e as características gerais da licença de virtualização VMware vSphere 5 
Enterprise Plus for 1 processor e superior, suporte técnico e serviço de atualização descritos 
nos itens 2 e 3 e seus respectivos subitens deste TR. 



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

TR-PE nº 010/13 
5 

6.2. Fornecer Termo de Garantia, por 36 (trinta e seis) meses, explicitando o atendimento das 
condições descritas no item 2 “DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS” e do item 4 “DO PRAZO 
DE GARANTIA DAS LICENÇAS”. 

6.3. Manter atualizadas as versões e respectivas licenças envolvidas neste TR, durante a vigência 
da garantia e seus aditivos. 

6.4. Acompanhar junto ao fabricante, a liberação constante de novas versões da solução de 
virtualização VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor e superior e/ou atualizações 
para o melhor funcionamento desta solução, informando o CONTRATANTE da necessidade 
de atualização, bem como do agendamento de janela para aplicação das novas versões ou 
atualizações, mantendo o ambiente de virtualização livre de qualquer risco de paralisação por 
falha da solução de virtualização VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor e 
superior, sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE. 

6.5. Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e 
elementos utilizados. 

6.6. Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou eventual 
rescisão do Contrato, todas e quaisquer informações classificadas como confidenciais ou não 
do CONTRATANTE, assinando o Termo de Sigilo e Confidencialidade do 
CONTRATANTE. 

6.7. Cumprir todas as orientações estabelecidas no “Plano de Segurança da Informação” do 
CONTRATANTE. 

6.8. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter o suporte e manutenção dos serviços 
objetos deste TR, de acordo com os níveis de serviço estabelecidos pelo CONTRATANTE. 

6.9. Responsabilizar-se pela execução dos serviços e seu acompanhamento diário da qualidade e 
dos níveis de serviço alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções. 
Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o 
alcance dos níveis de serviço estabelecidos devem ser imediatamente comunicados por 
escrito ao CONTRATANTE. 

6.10. Manter, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo de licitação. 

6.11. Prever mecanismo de transferência da tecnologia para o CONTRATANTE, incluindo o 
suporte para transferência dos serviços para outra organização fornecedora, em caso de 
motivação quanto ao término do Contrato, por solicitação de uma das partes envolvidas. 

6.12. Dar garantia e suporte técnico, pelo prazo de vigência do Contrato dos serviços 
contratados. 

6.13. Emitir relatório técnico, indicando os procedimentos realizados durante a manutenção 
preventiva e/ou suporte técnico. 

6.14. O serviço de suporte técnico deverá estar disponível 12x5 (doze horas por dia, cinco dias 
por semana) com tempo de resolução conforme descrito nos itens 3 e 5 deste TR. 

6.15. Fornecer ao CONTRATANTE os documentos necessários ao pagamento dos serviços. 

6.16. Comunicar ao CONTRATANTE a descoberta de erros (bugs) no software durante toda a 
vigência da garantia. A descrição destes erros e seus possíveis impactos devem ser 
divulgados para o CONTRATANTE. 
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6.17. Comunicar ao CONTRATANTE cada lançamento de patch dos produtos. As correções 
lançadas deverão estar disponíveis para download, via internet, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos a contar da data do lançamento da correção. 

6.18. Comprovar a atualização do direito de uso da licença, visando garantir a autenticidade das 
licenças atualizadas, sabendo que estará exposta a todas as sanções cíveis e criminais 
decorrentes dos atos de violação de direitos autorais e pirataria de software. 

6.19. Caso as condições de licenciamento do produto sejam alteradas pelo fabricante, os 
quantitativos e as funcionalidades definidos nestas especificações técnicas não deverão ser 
prejudicados. 

6.20. Caberá ao CONTRATANTE à decisão por migrar ou permanecer em determinada versão 
do software ou licença, a qualquer tempo durante a vigência do Contrato. 

6.21. Fornecer ao CONTRATANTE um número de telefone que possibilite ligações gratuitas 
para sua central de suporte técnico (tipo 0800), para fins de abertura e acompanhamento de 
chamados. 

6.22. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

7.2. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir 
ligados aos serviços do objeto. 

7.3. Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos locais de execução 
dos serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE. 

7.4. Designar comissão para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

7.5. Receber o objeto, após a verificação do atendimento integral das especificações requeridas. 

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

7.7. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe 
o direito a contraditória e ampla defesa. 

8 - DO LOCAL DAS INSTALAÇÕES DO CONTRATANTE 

 PRODERJ / Unidade CAERJ - Rua da Ajuda, 5 – 3º andar - CEP: 20.040-000 - Centro – 
Rio de Janeiro – RJ; 

 PRODERJ / unidade SERPRO - Rua Pacheco Leão, 1.235 – CEP: 22.460-905 – Fundos - 
Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ;  

 PRODERJ / Unidade Maracanã - Rua São Francisco Xavier, 524 – 2º andar - CEP: 
20.550-013 - Maracanã – Rio de Janeiro – RJ. 


