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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico – RP nº 019/2010 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 – Registro de Preços por 12 (doze) meses, para fornecimento de equipamentos, 
componentes, licenças de uso (software) e prestação de serviços de instalação e configuração 
lógica dos mesmos, visando a expansão da plataforma computacional de TIC do PRODERJ e o 
atendimento aos demais Órgãos da Administração Pública Estadual. 
 
2 – DA DESCRIÇÃO DA TOPOLOGIA PROPOSTA PARA O DATACENTER 
 
2.1 - A atual infraestrutura de TIC do PRODERJ está baseada em servidores Blade, sistema 
operacional multi-processado, plataforma de virtualização, sistema de armazenamento de dados 
baseado em rede SAN (Storage Área Network), fitoteca robotizada para backup / restore. 
 
2.2 - A estrutura em nuvem do PRODERJ está inserida nas diversas redes de comunicação do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da INFOVIA.RJ 2.0. A fim de continuar a oferecer 
serviços de TIC de alta disponibilidade e apoiar a modernização tecnológica em todo o estado, 
tornar-se-á necessária a expansão e a atualização desta plataforma que está em produção.  
 
2.3 - Visando atender as necessidades de expansão segue abaixo a topologia proposta para o 
atual Datacenter, atendendo a demanda de virtualização e de armazenamento (Figura 1). Com o 
uso de novas tecnologias, incluindo a conectividade de dados a velocidade de 10 Gbits e a 
conectividade de armazenamento a velocidade de 8 Gbits, serão aumentados o nível de 
desempenho e a confiabilidade gerados por essa virtualização de servidores e dos dispositivos de 
rede e de armazenagem de dados / informações. 
 
 

 
 

Figura 1: Topologia Proposta – Datacenter 10GB em nuvem 
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2.4 - Visando  atender as necessidades de contingência, segue a topologia proposta para o site de 
contingência (Figura 2). Este site terá por objetivo contingenciar as aplicações criticas do 
Datacenter e servir como "caminho alternativo" para acesso dos usuários (internos e externos) as 
aplicações. 
 

 
Figura 2: Topologia Proposta – Site de Contingência 

 
 
2.5 - Visando atender as necessidades de expansão da conectividade, segurança e alta 
disponibilidade, segue a topologia proposta para o site do Palácio da Guanabara (Figura 3). 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3: Topologia Proposta – Site Palácio da Guanabara 
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3 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
3.1 - Bastidor para plataforma computacional  
 

Estrutura de Bastidor (Chassis) para servidores em lâmina composta por 01 (um) Bastidor 
(Chassis) de 42 RU com capacidade para suportar 48 (quarenta e oito) servidores em lâminas 
(blade) com as características especificadas a seguir: 
 
3.1.1 - Características Gerais: 
 

a) Permitir a coexistência das seguintes plataformas em lâminas de processamento: 

- Intel Xeon EM64T; 

- AMD64 Opteron; 

- Plataforma RISC, não sendo aceito EPIC 

b) Suportar a capacidade de até 1152 cores distribuídos em suas 48 lâminas. 

c) Para cada baia de servidor em lâmina, 02 (duas) interfaces de rede Gigabit Ethernet 
1000BaseTX dedicadas, mesmo que as baias não estejam ocupadas. Totalizando 96 
interfaces de rede Gigabit Ethernet 1000BaseTX dedicadas aos servidores no bastidor 
(Chassi). 

d) As fontes do bastidor devem ser redundantes na configuração N+N. As mesmas devem ser 
hot-pluggable e suportar o chassis em completa operacionalidade no caso de falha de uma 
delas.  Sua substituição deve ocorrer sem interrupção da operação. 

e) Ventiladores redundantes na configuração N+1, suportando o chassis em completa 
operacionalidade no caso da falha de um deles.  Sua substituição deve ocorrer sem 
interrupção da operação. 

f) Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores, réguas de alimentação e outros 
componentes necessários à alimentação elétrica de forma a permitir a alimentação das fontes 
por pelo menos dois circuitos elétricos independentes. 

g) Todas as partes deverão ser novas e entregues de forma acondicionada e adequada, em 
embalagem lacrada, de maneira a permitir completa segurança durante o transporte. 
Suportar configuração de dispositivos (placas) de I/O diferentes para cada lâmina, de maneira 
granular. Sendo possível que uma lâmina possua placas diferentes de outras lâminas, de 
maneira independente. Por exemplo: Deve ser possível que uma lâmina tenha placas FC 
4Gb/s dedicadas enquanto outras são configuradas somente com placas de rede GbE. 

 
3.1.2 - Características de Administração e Monitoramento do Bastidor (chassis) 
 
a) 04 (quatro) portas Ethernet de gerenciamento “out-of-band”. 

b) Solução por hardware “lights-out management” (LOM), independente do sistema operacional 
e do estado do computador, se necessário complementado por software fornecido, com as 
seguintes características: 

c) Permitir o acesso ao servidor mesmo que esteja desligado ou em caso de queda ou 
travamento do sistema operacional, utilizando alimentação chamada stand-by (desde que o 
servidor esteja conectado a alimentação elétrica). 

d) Permitir o redirecionamento da console para acesso remoto a cada servidor em lâmina, 
independentemente do status do mesmo, quando da inicialização (post) do equipamento, 
podendo haver interação de teclado e mouse em qualquer momento. 
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e) Possuir interface web para acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas pela placa.  O 
acesso deverá ser feito através de conexão https a partir de um software padrão de indústria, 
possuindo usuário e senha para log-in, com criptografia dos dados trafegados. 

f) Suporte a uso de SSH e IPMI 2.0. 

g) Suporte a SNMP para consulta e traps. 

h) Capacidade de atualização da BIOS a partir de estação remota. 

i) Capacidade para registrar eventos e emitir alertas, em caso de falha de ventiladores ou 
fontes, temperaturas e tensões fora de limites e erros de memória. 

 

3.1.3 - Características Elétricas 
 

a) A alimentação será disponibilizada em circuitos independentes, sendo que o equipamento 
deverá manter a operacionalidade, em caso de falha de qualquer um deles; 

b) Tensão 220V CA, 60Hz circuito monofásico ou trifásico;  
c) O número de fases, os requisitos de proteção nominal de corrente do circuito, o fator de 

potência e a dissipação térmica do equipamento a ser fornecido deverão estar expressos na 
proposta; 

d) Conexão: deverá fazer parte do fornecimento, para cada plug do equipamento: uma tomada 
correspondente, para montagem em cabo PP, coberta com a mesma de garantia do 
equipamento. O tipo e a quantidade necessária deverão estar explícitos na proposta. 

 
 Quantidade: 06 (seis) unidades 

 
3.2 - Servidor em lâmina com 02 (dois) processadores de 08 (oito) núcleos 
 
3.2.1 - Características Gerais 
 

a) Ser compatível com o chassi do equipamento do subitem 3.1; 
b) Ser compatível com os chassis em uso no PRODERJ; 
c) Possuir 02 (dois) processadores de 08 (oito) núcleos de arquitetura RISC, sendo que cada 

núcleo deve apresentar no mínimo 08 (oito) threads, totalizando 64 threads por processador; 
d) 64 GB (sessenta e quatro) de memória RAM usando no mínimo padrão PC2-5300 DDR2, 

667MHz ou superior, ou FB-DIMM também 667MHz, ambas com característica Extended 
ECC (Extended Error Correction Code). A lâmina deve suportar a capacidade de 256 GB de 
memória RAM; 

e) No mínimo 02 (dois) discos rígidos de 300GB (trezentos gigabytes), 10000 RPM (dez mil 
rotações por minuto), taxa de transferência mínima de 3Gb/s (três gigabits por segundo), “hot 
pluggable/hot swap”, ou seja, devem poder ser trocados sem parada do servidor em lâmina. 
Deve possuir uma controladora RAID por hardware que implemente no mínimo RAID 0 e 1. 

f) O servidor deverá estar certificado como: 

g) “Sun Certified”, para Solaris 10 plataforma SPARC. 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
 
3.3 - Servidor em lâmina com 02 (dois) processadores de 04 (quatro) núcleos 
 
3.3.1 - Características Gerais 
 

a) Ser compatível com o chassi do equipamento do subitem 3.1; 
b) Ser compatível com os chassis em uso no PRODERJ; 
c) Possuir 02 (dois) processadores de núcleo quádruplo (quad core), arquitetura x64 (x 86 com 

extensões de 64bits), sendo alternativamente: 
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d) Intel Xeon X5540 (cinco mil quinhentos e quarenta) ou superior; 
e) 72 GB (setenta e dois gigabytes) de memória RAM usando no mínimo padrão DDR3, 

1333MHz ou superior, ou FB-DIMM também 1333MHz, ambas com característica Extended 
ECC (Extended Error Correction Code). A lâmina deve suportar a capacidade de pelo menos 
144GB de memória RAM. 

f) No mínimo 02 (dois) discos rígidos de 300GB (trezentos gigabytes), 10000 RPM (dez mil 
rotações por minuto), taxa de transferência mínima de 3Gb/s (três gigabits por segundo), “hot 
pluggable/hot swap”, ou seja, devem poder ser trocados sem parada do servidor em lâmina. 
Deve possuir uma controladora RAID por hardware que implemente no mínimo RAID 0 e 1. 

g) Possiblidade de 02 (duas) interfaces USB 
h) Deve possuir mecanismo de gerenciamento e monitoramento total via SNMP, de forma 

segura e com controle de acesso. 
i) O servidor deverá estar certificado como: 

 Oracle Enterprise Linux 4.7, 4.8, e 5.3 

 Oracle VM 2.2 

 Solaris 10 OS 10/08 

 OpenSolaris OS 2008.11 

 Red Hat Enterprise Linux 4.7 (32-bit / 64-bit) 

 Red Hat Enterprise Linux 5.3 (64-bit) 

 SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (64-bit) 

 SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3(64-bit) with Xen 

 SuSE Linux Enterprise Server 11 (64-bit) 

 SuSE Linux Enterprise Server 11 (64-bit) with Xen 

 Windows Server 2003 e 2008 
 

 Quantidade: 100 (cem) unidades 
 
3.4 - Servidor em lâmina com 04 (quatro) processadores de 06 (seis) núcleos 
 
3.4.1. Características Gerais 
 
a) Ser compatível com o chassi do equipamento do subitem 3.1; 
b) Ser compatível com os chassis em uso no PRODERJ; 
c) Possuir 04 (quatro) processadores de 06 (seis) núcleos, arquitetura x64 (x 86 com extensões 

de 64bits), sendo alternativamente: 

 AMD Opteron 8435 (oito mil quatrocentos e trinta e cinco) ou superior, ou ainda o 
processador Intel equivalente na data da formalização do pedido; 

d) 96 (noventa e seis) GB  de memória RAM usando no mínimo padrão DDR2 667MHz ou 
superior, ambas com característica Extended ECC (Extended Error Correction Code). A 
lâmina deve suportar a capacidade de 256 (duzentos e cinquenta e seis) GB de memória 
RAM. 

e) Placa flash compacta de 16 (dezesseis) GB padrão IDE para boot de sistema operacional 
f) Possiblidade de 02 (duas) interfaces USB 
g) Deve possuir mecanismo de gerenciamento e monitoramento total via SNMP, de forma 

segura e com controle de acesso. 
h) O servidor deverá estar certificado como: 

 Solaris 10 OS 10/08 

 Red Hat Enterprise Linux 4.7 (32-bit / 64-bit) 

 Red Hat Enterprise Linux 5.3 (64-bit) 

 SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (64-bit) 

 SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3(64-bit) with Xen 
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 SuSE Linux Enterprise Server 11 (64-bit) 

 SuSE Linux Enterprise Server 11 (64-bit) with Xen 

 Windows Server 2003 e 2008 

i) O fornecedor deverá fornecer cópia das paginas da web respectivas onde o certificado é 
citado, exibindo literalmente, a marca e modelo do equipamento oferecido deverá 
acompanhar a proposta. 

 
 Quantidade: 40 (quarenta) unidades 

 
3.5 - Módulo de Interface HBA e Rede para lâmina, padrão PCI-E 
 

3.5.1 - Características Gerais 
 
a) Placa baseada em padrão PCI-E, contendo as seguintes portas: 
b) 02 (duas) portas fiber-channel full-fabric, 08Gb/s (oito gigabits por segundo). 
c) 02 (duas) portas de rede GigaBit Ethernet compatível com IEEE 802.1q (multi-VLAN) e IEEE 

802.3ad (link aggregation), configuráveis para boot PXE. 
 

 Quantidade: 150 (cento e cinquenta) unidades 
 
3.6 - Módulo de interface SAS para lâmina, padrão PCI-E 
 
3.6.1 - Características Gerais 
 
a) Placa baseada em padrão PCI-E, contendo as seguintes portas 

b) 2 (duas) portas mini SAS padrão SFF-8088, funcionando a 3Gb/s (três gigabits por segundo) 
cada. 

 Quantidade: 10 (dez) unidades 
 
3.7 - Módulo de interface 10GbE dual para lâmina, padrão PCI-E 
 
3.7.1 - Características Gerais 
 
a) Placa baseada em padrão PCI-E, contendo as seguintes portas 

b) 2 portas de conexão 10GbE, incluindo dois transceivers SR SFP+ 
 

 Quantidade: 100 (cem) unidades 
 
3.8 - Storage (sistema de armazenamento) modular de discos Fibre Channel (FC), composto 

por controladora de 32GB Cache e gaveta com 16 discos FC 
 
3.8.1 - Características Gerais do Sistema de Armazenamento 
 
a) Suportar no mínimo 448 (quatrocentos e quarenta e oito) discos. 
b) Suportar mistura de discos SATA e FC em gavetas diferentes e na mesma gaveta 
c) Suportar a capacidade mínima de expansão para 896 (oitocentos e noventa e seis) Terabytes 

bruta. 
d) Possibilitar a configuração de no mínimo, 02 (duas) controladoras ativas, sendo que na falha 

de uma controladora a outra assume o tráfego total de forma automática, sem intervenção 
manual; 

e) Possibilitar a configuração de no mínimo 16 (dezesseis) portas padrão Fibre Channel no front-
end operando a 08 (oito) Gbits/s (gigabits por segundo) com compatibilidade e auto-
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negociação para conexões de 04 (quatro) Gbits/s; 
f) Possuir memória “cache” de no mínimo, 16 (dezesseis) Gigabytes, completamente protegida 

por baterias “backup”, suportando expansão para pelo menos 32 (trinta e dois) Gigabytes 
g) Possuir 16 (dezesseis) portas padrão Fibre Channel no front-end operando a 08 (oito) Gbits/s 

(gigabits por segundo) com compatibilidade e auto-negociação para conexões de 04 (quatro) 
Gbits/s; 

h) Suportar e permitir a utilização de no mínimo 1024 LUNs (logical units); 
i) Suportar no mínimo 512 (quinhentos e doze) hosts em partições lógicas separadas; 
j) É obrigatório que esteja licenciado para a configuração de pelo menos 256 (duzentos e 

cinqüenta e seis) partições lógicas; 
k) Suporte aos seguintes mecanismos de proteção RAID: RAID-0, RAID-1, RAID-3, RAID-1+0, 

RAID-5 e RAID-6; 
l) Suportar a capacidade de expansão dinâmica de LUNs e de grupos RAID já existentes; 
m) Suportar a capacidade de migração dinâmica de LUNs para diferentes níveis de RAID, de 

forma totalmente online e não-disruptiva para os servidores conectados ao Storage; 
n) Suportar a reconfiguração dinâmica de tamanho de segmento do RAID; 
o) Suportar o upgrade de firmware das controladoras RAID do Storage de forma dinâmica, sem 

interromper acesso aos dados; 
p) Suportar gavetas com até 16 (dezesseis) discos. 
 

3.8.2 - Características Gerais da bandeja de Discos FC 
 
a) Suportar até 16 (dezesseis) discos por gaveta; 
b) Possuir 16 (dezesseis) discos FC com capacidade individual de 600GB e velocidade de 15000 

RPM; 
c) Possuir cabos para conexão com a Gaveta Controladora de Discos. 
 

3.8.3. Características mínimas de Software e Gerenciamento 
 

a) Possibilitar a realização do gerenciamento e monitoramento via rede Local Area Network (LAN) 
e Wide Area Network (WAN); 

b) Possibilitar a execução dos procedimentos de configuração e gerenciamento através de 
interface gráfica; 

c) Suportar a utilização de “web browser” para acesso as funcionalidades da ferramenta de 
gerenciamento; 

d) Possuir recursos que implementem funcionalidades de gerenciamento relativas ao padrão de 
gerenciamento Simple Network Management Protocol (SNMP) com suporte a MIB 
(Management Information Base) Implementar segurança de acesso às LUNS via WWN; (LUN 
“masking”); 

e) Monitorar as operações de entrada/saída atuais permitindo identificar as operações de maior 
demanda e possíveis gargalos; 

f) Monitorar a carga e atividade (requisições de I/O por segundo) de componentes como CPU, 
Memória e Controladoras; 

g) Gerenciamento dos volumes e “grupo RAIDs“; 
h) Permitir expansão dinâmica e on-line de volumes, sendo aceito software de gerenciamento de 

volumes para desempenhar tal função; 
i) O software de gerenciamento deve permitir a gerência do array (GUI ou CLI - command line 

interface) nos sistemas operacionais Solaris, Linux, Windows, HP-UX e AIX para a capacidade 
máxima do Storage; 

j) Possuir o licenciamento de Snapshot e Cópia de volumes de dados para capacidade máxima 
do Sistema de armazenamento; 

k) Possuir o licenciamento de replicação para a capacidade máxima do sistema de 
armazenamento. 
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3.8.4 - Características Gerais 
 
a)  A solução deve ser constituída de elementos redundantes e hot-swap, como fontes, baterias 

do cache, ventiladores e controladoras. Em caso de falha de um elemento, por exemplo, o 
elemento restante deverá permitir a continuidade de operação da solução, sendo que todo o 
procedimento de troca dos referidos equipamentos deverá ser realizada sem qualquer tipo de 
interrupção da solução; 

b) Possibilidade de implementação de discos de “Hot Spare Global’, ou seja, um disco de 
reposição (spare) deve servir como substituto automático, sem intervenção humana, para 
qualquer disco do equipamento; 

c) Suportar, sem recursos adicionais, a utilização de discos de diferentes velocidades de rotação 
e capacidade de armazenamento na mesma gaveta, incluindo discos de tecnologias diferentes, 
Fibre Channel e SATA; 

d) Permitir a substituição de disco avariado, pertencente a um grupo RAID, sem interrupção da 
aplicação que o está acessando; 

e) Possuir a funcionalidade de detecção e isolamento de falhas antes mesmo que elas venham a 
ocorrer. Essa função deverá abranger desde a auto-monitoração com geração de log de erros, 
detecção e isolamento de erros de memória, controladoras e discos, até o acionamento 
automático de disco de reposição (“hot spare”); 

f) Implementar mecanismos de proteção entre volumes, de forma que os mesmos sejam visíveis 
ou utilizáveis apenas pelas máquinas para as quais estejam destinados; 

g) Disponibilizar por meio de software de gerenciamento, atividades de controle, criação, alocação 
dos volumes lógicos. O software deverá ser fornecido junto com o equipamento; 

h) Deverão ser disponibilizados todos os softwares, cabos de conexão, conectores, adaptadores, 
sfps e tomadas, que forem necessários ao funcionamento e gerenciamento do equipamento; 

i) O fabricante deverá ser participante do SNIA (Storage Networking Industry Association) na 
qualidade de Large Member Voting; 

j) Deverão ser fornecidos todos os cabos FC necessários para interligação da solução a uma 
SAN (Storage Area Network) de forma redundante; 

k) Para cada 04 cabos FC da solução, deverá ser fornecido um cabo sobressalente; 
l) O equipamento fornecido deverá ser capaz de replicar dados, via controladora, sem 

necessidade de adição de software de terceiros, com o Storage 6540 existente no PRODERJ, 
visando a proteção de investimento anteriormente realizado pelo referido Órgão. 

 
 Quantidade: 03 (três) unidades 

 
3.9 - Storage (sistema de armazenamento) modular de discos SATA, composto por 

controladora de 32GB Cache e gaveta com 16 discos SATA 
 
3.9.1 - Características Gerais da Gaveta Controladora 
 
a) Suportar no mínimo 448 (quatrocentos e quarenta e oito) discos. 
b) Suportar mistura de discos SATA e FC em gavetas diferentes e na mesma gaveta. 
c) Suportar a capacidade mínima de expansão para 896 (oitocentos e noventa e seis) Terabytes 

bruta. 
d) Possibilitar a configuração de no mínimo, 02 (duas) controladoras ativas, sendo que na falha 

de uma controladora a outra assume o tráfego total de forma automática, sem intervenção 
manual. 

e) Possibilitar a configuração de no mínimo 16 (dezesseis) portas padrão Fibre Channel no front-
end operando a 08 (oito) Gbits/s (gigabits por segundo) com compatibilidade e auto-
negociação para conexões de 04 (quatro) Gbits/s. 

f) Possuir memória “cache” de no mínimo, 16 (dezesseis) Gigabytes, completamente protegida 
por baterias “backup”, suportando expansão para pelo menos 32 (trinta e dois) Gigabytes. 
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g) Possuir 16 (dezesseis) portas padrão Fibre Channel no front-end operando a 08 (oito) Gbits/s 
(gigabits por segundo) com compatibilidade e auto-negociação para conexões de 04 (quatro) 
Gbits/s. 

h) Suportar e permitir a utilização de no mínimo 1024 LUNs (logical units). 
i) Suportar no mínimo 512 (quinhentos e doze) hosts em partições lógicas separadas. 
j) É obrigatório que esteja licenciado para a configuração de pelo menos 256 (duzentos e 

cinqüenta e seis) partições lógicas. 
k) Suporte aos seguintes mecanismos de proteção RAID: RAID-0, RAID-1, RAID-3, RAID-1+0, 

RAID-5 e RAID-6. 
l) Suportar a capacidade de expansão dinâmica de LUN’s e de grupos RAID já existentes. 
m) Suportar a capacidade de migração dinâmica de LUNs para diferentes níveis de RAID, de 

forma totalmente online e não-disruptiva para os servidores conectados ao Storage. 
n) Suportar a reconfiguração dinâmica de tamanho de segmento do RAID. 
o) Suportar o upgrade de firmware das controladoras RAID do Storage de forma dinâmica, sem 

interromper acesso aos dados. 
p) Suportar gavetas com até 16 (dezesseis) discos. 
 
3.9.2 - Características Gerais da bandeja de Discos SATA 
 
a) Suportar até 16 (dezesseis) discos por gaveta. 
b) Possuir 16 (dezesseis) discos SATA com capacidade individual de 2TB e velocidade de 7200 

RPM. 
c) Possuir cabos para conexão com a Gaveta Controladora de Discos. 
 
3.9.3 - Características mínimas de Software e Gerenciamento 

 
a) Possibilitar a realização do gerenciamento e monitoramento via rede Local Area Network 

(LAN) e Wide Area Network (WAN). 
b) Possibilitar a execução dos procedimentos de configuração e gerenciamento através de 

interface gráfica. 
c) Suportar a utilização de “web browser” para acesso as funcionalidades da ferramenta de 

gerenciamento. 
d) Possuir recursos que implementem funcionalidades de gerenciamento relativas ao padrão de 

gerenciamento Simple Network Management Protocol (SNMP) com suporte a MIB 
(Management Information Base) Implementar segurança de acesso às LUNS via WWN; (LUN 
“masking”). 

e) Monitorar as operações de entrada/saída atuais permitindo identificar as operações de maior 
demanda e possíveis gargalos. 

f) Monitorar a carga e atividade (requisições de I/O por segundo) de componentes como CPU, 
Memória e Controladoras. 

g) Gerenciamento dos volumes e “grupo RAIDs“. 
h) Permitir expansão dinâmica e on-line de volumes, sendo aceito software de gerenciamento de 

volumes para desempenhar tal função. 
i) O software de gerenciamento deve permitir a gerência do array (GUI ou CLI - command line 

interface) nos sistemas operacionais Solaris, Linux, Windows, HP-UX e AIX para a 
capacidade máxima do Storage. 

j) Possuir o licenciamento de Snapshot e Cópia de volumes de dados para capacidade máxima 
do Sistema de armazenamento. 

k) Possuir o licenciamento de replicação para a capacidade máxima do sistema de 
armazenamento. 
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3.9.4 - Características Gerais 
 
a) A solução deve ser constituída de elementos redundantes e hot-swap, como fontes, baterias 

do cache, ventiladores e controladoras. Em caso de falha de um elemento, por exemplo, o 
elemento restante deverá permitir a continuidade de operação da solução, sendo que todo o 
procedimento de troca dos referidos equipamentos deverá ser realizada sem qualquer tipo de 
interrupção da solução; 

b) Possibilidade de implementação de discos de “Hot Spare Global’, ou seja, um disco de 
reposição (spare) deve servir como substituto automático, sem intervenção humana, para 
qualquer disco do equipamento; 

c) Suportar, sem recursos adicionais, a utilização de discos de diferentes velocidades de rotação 
e capacidade de armazenamento na mesma gaveta, incluindo discos de tecnologias 
diferentes, Fibre Channel e SATA; 

d) Permitir a substituição de disco avariado, pertencente a um grupo RAID, sem interrupção da 
aplicação que o está acessando; 

e) Possuir a funcionalidade de detecção e isolamento de falhas antes mesmo que elas venham 
a ocorrer. Essa função deverá abranger desde a auto-monitoração com geração de log de 
erros, detecção e isolamento de erros de memória, controladoras e discos, até o acionamento 
automático de disco de reposição (“hot spare”); 

f) Implementar mecanismos de proteção entre volumes, de forma que os mesmos sejam 
visíveis ou utilizáveis apenas pelas máquinas para as quais estejam destinados; 

g) Disponibilizar por meio de software de gerenciamento, atividades de controle, criação, 
alocação dos volumes lógicos. O software deverá ser fornecido junto com o equipamento; 

h) Deverão ser disponibilizados todos os softwares, cabos de conexão, conectores, 
adaptadores, sfps e tomadas, que forem necessários ao funcionamento e gerenciamento do 
equipamento; 

i) O fabricante deverá ser participante do SNIA (Storage Networking Industry Association) na 
qualidade de Large Member Voting; 

j) Deverão ser fornecidos todos os cabos FC necessários para interligação da solução a uma 
SAN (Storage Area Network) de forma redundante; 

k) Para cada 04 cabos FC da solução, deverá ser fornecido um cabo sobressalente; 
l) O equipamento fornecido deverá ser capaz de replicar dados, via controladora, sem 

necessidade de adição de software de terceiros, com o Storage 6540 existente no PRODERJ, 
visando a proteção de investimento anteriormente realizado pelo referido Órgão. 

 
 Quantidade: 03 (três) unidades 

 
3.10 - Gaveta de discos FC com capacidade total de 9.6 TB 

 
3.10.1 - Características gerais 
 

a) Ser compatível com a controladora do subitem 3.8; 
b) Suportar até 16 (dezesseis) discos por gaveta; 
c) Possuir 16 (dezesseis) discos FC com capacidade individual de 600GB e velocidade de 15000 
RPM; 
d) Possuir cabos para conexão ao sistema de armazenamento descrito no subitem 3.8. 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
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3.11 - Gavetas de discos SATA com capacidade total de 32 TB 
 
3.11. 1 - Características gerais 
 

a) Ser compatível com a controladora do subitem 3.9; 
b) Suportar até 16 (dezesseis) discos por gaveta; 
c) Possuir 16 (dezesseis) discos SATA com capacidade individual de 2 TB e velocidade de 7200 
RPM; 
d) Possuir cabos para conexão ao sistema de armazenamento descrito no subitem 3.9. 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
 
3.12 - Gabinete para sistema de armazenamento, tipo rack 19'' 
 
3.12.1 - Características gerais: 
 

a) RACK padrão de 19 POLEGADAS com altura útil de 42 RU; 
b) O Rack deverá possuir PDU´s (Power Distribution Units) com potência e tomadas compatíveis 

com a capacidade máxima do sistema de armazenamento especificado no subitem 3.14; 
c) O Rack deve ser do mesmo fabricante dos componentes do sistema de armazenamento 

descrito no subitem 3.14; 
d) A alimentação do rack deverá ser disponibilizada por dois circuitos, sendo que o equipamento 

deverá manter a operacionalidade, em caso de falha de qualquer um deles. 
 

3.12.2 - Características elétricas: 
 

a) A alimentação será disponibilizada em dois circuitos, sendo que o equipamento deverá manter 
a operacionalidade, em caso de falha de qualquer um deles; 

b) As fontes de alimentação elétrica do equipamento deverão ser redundante, “hot-swapp” e 
operar a 110/220 VAC. 

 
 Quantidade: 10 (dez) unidades 

 
3.13 - Unidade de Tape Drive para Cartucho LTO4 
 
3.13.1 - Características gerais: 
 
a) Unidade de leitura Óptica, padrão LTO4 com taxa de transferência de pelo menos 120MB/s, 

suportando cartuchos LTO de até 800GB sem compressão. 
b) Compatível com a biblioteca de fitas Sun SL3000 existente no PRODERJ. 
 

 Quantidade: 10 (dez) unidades 
 

3.14 - Módulo de Suporte Para Drives 
 

a) Suporte a ser inserido em bibliotecas de fitas Sun SL3000 para realizar expansão da 
quantidade de drives da fitoteca. 
 

3.14.1 - Características gerais: 
 

a) Ser capaz de suportar até 8 (oito)drives de fita. 
b) Compatível com a biblioteca de fitas Sun SL3000 existente no PRODERJ 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
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3.15 - Conjunto de Cartuchos Magnéticos de dados Tipo LTO4 
 
3.15.1 - Características gerais: 
 

a) Conjunto de 20 (vinte) cartuchos magnéticos do tipo LTO4, cada um com 800GB de 
capacidade sem compressão e com etiquetas de código de barras 

 
 Quantidade: 50 (cinquenta) conjuntos 

 
3.16 - Conjunto de Cartuchos Magnéticos de Limpeza Tipo LTO4 
 
3.16.1 - Características gerais: 
 
a) Conjunto de 05 (cinco) cartuchos do tipo LTO para limpeza de drives 
 

 Quantidade: 10 (dez) conjuntos 
 
3.17 - Fonte de Alimentação DC para Biblioteca de Fitas do PRODERJ 
 
3.17.1 - Características gerais: 
 

a) Fonte de alimentação DC de 1200 watts para alimentação de drives de fita em fitoteca 
robotizada; 
b) Compatível com a biblioteca de fitas SL3000 existente no PRODERJ. 
 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 
 
3.18 – Licença de uso de Software,  de Gerenciamento de ativos de rede  
 
3.18.1 - Características gerais: 
 
a)  Conjunto integrado de ferramentas de gerenciamento para simplificar a configuração, 

administração, monitoramento e solucionar problemas dos ativos de rede, compatíveis com a 
base de equipamentos instalados no PRODERJ (para suportar no mínimo 1500 
equipamentos). 

 
 Quantidade: 03 (três) licenças 

 
3.19 – Switch (Comutador) de Acesso Tipo 1 – 24 portas 10/100Base-TX + 2 portas 

10/100/1000 Base-T/SFP 
 
3.19.1 – Características gerais: 
 

a) Comutador Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10BaseT/100BaseTX “auto-
sensing” e conector RJ-45; 

b) Deve suportar pelo menos 02 (duas) portas de uplink flexíveis: 
c) Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector 

RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH. 
d) Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 16 Gbps (dezesseis Gigabits por segundo); 
e) Possuir capacidade de processamento de pelo menos 6,5 milhões de pps (seis vírgula cinco 

milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 
f) Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de 

conexão e também o modo de operação (half/full duplex); 
g) Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 
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200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches;  
h) Suportar o encaminhamento de “mini jumbo frames” em todas as portas do switch (frames de 

1530 bytes).  
i) Suportar o encaminhamento de “jumbo frames” nas portas Gigabit Ethernet do switch (frames 

de 9018 bytes) 
j) Possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC; 
k) As interfaces devem obedecer às normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u 

(100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3z (1000Base-X);  
l) Suporte ao modo de comutação “store and forward”; 
m) Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para 

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. 
n) Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 
o) Interna ao equipamento; 
p) Chaveada; 
q) Com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 
r) Freqüência de 60 Hz; 
s) Instalável em bastidor padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os  respectivos Kit’s de 

fixação; 
t) Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como: 
u) Softwares; 
v) Cabos lógicos de gerenciamento/console interface RS-232; 
w) Cabos de energia elétrica; 
x) Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que contenham informações 

suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento; 
y) Possuir Certificação ISO 9000 do fabricante, emitida por entidade competente. 
 
3.19.2 - Redes Locais Virtuais (VLANs) 
 

a) Implementar LAN Virtual (VLAN)  conforme padrão IEEE 802.1Q; 
b) Permitir a criação de no mínimo 128 VLANs ativas baseadas em portas; 
c) Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas “isoladas” 

e portas “promíscuas”, onde portas isoladas não se comunicam com outras portas isoladas, 
mas apenas com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 

d) Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas 
configuradas como tronco IEEE 802.1Q. 

 
3.19.3 – Trunking 
 

a) Implementar “VLAN Trunking” padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit 
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos 
troncos configurados; 

b) Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad; 
c) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 04 (quatro) portas Fast Ethernet 

(em “full duplex”); 
d) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 02 (duas) portas Gigabit 

Ethernet (em “full duplex”); 
e) Deve permitir a criação de pelo menos 06 (seis) grupos de portas agregadas. 
 
3.19.4 - Spanning Tree 
 

a) Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; 
b) Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 64 

instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree; 
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c) Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”) 
d) Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover 

defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 
e) Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a 

porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). 
Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente 

 
3.19.5 - Qualidade de Serviço (“QoS”) 
 

a) Implementar pelo menos quatro filas de saída por porta; 
b) Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada 

de banda entre as demais filas de saída; 
c) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe 

de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS) 
d) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo 

“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 
e) Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e 

UDP de origem e destino, endereços MAC de origem/destino; 
f) Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”; Deve ser possível 

a especificação de banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a 
especificação deve ser possível configurar ações tais como: transmissão do pacote sem 
modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. 

 
3.19.6 – Gerenciamento 
 

a) Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector 
deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais adaptadores necessários para 
acesso à porta de console devem ser fornecidos); 

b) Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que  permita aos usuários 
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão.  

c) Gerenciável via Telnet (com no mínimo 5 sessões simultâneas) e porta de console; 
d) Deve ser gerenciável via SSH versão 2 (SSHv2), suportando, no mínimo, o algoritmo de 

criptografia 3DES; 
e) Deve ser possível agrupar logicamente pelo menos 12 switches deste mesmo modelo e família, 

formando um “cluster” lógico e gerenciá-los graficamente através de um único endereço IP. 
f) Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada. 

Deve ser possível espelhar o tráfego originado em um switch do “cluster” lógico para uma porta 
de destino localizada em um switch diferente do “cluster”. 

g) Possuir agente de gerenciamento SNMP (RFC 1157), MIB SNMP II, extensões MIB SNMP, 
MIB bridging (RFC 1493), que possua descrição completa da MIB implementada no 
equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem; 

h) Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) e RMON; 
i) Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 

1757; 
j) O equipamento deve suportar gerência de inventário e configuração:  
k) O fabricante dos equipamentos ofertados deve possuir ferramenta que permita gerenciar as 

configurações física e lógica destes.  
l) Esta ferramenta de gerência deve ser capaz de visualizar, no mínimo, as informações de 

modelo e fabricante do equipamento, versão de sistema operacional instalada, módulos de 
interfaces instalados e memória instalada. 

m) Deve ser possível gerar relatórios contendo número de equipamentos de um determinado 
modelo, equipamentos com dada versão de sistema operacional e com um dado módulo 
instalado. 
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n) Deve ser suportado o gerenciamento dos arquivos de configuração do equipamento e 
alterações de configuração efetuadas nestes.  

o) Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos. 
p) Possibilidade de configuração automática via rede através de protocolo BOOTP; 
q) Possibilidade de upgrade de software através do protocolo TFTP; 
r) Deve possuir arquitetura que utilize memória Flash-EPROM para armazenamento do sistema 

operacional; 
s) Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol), incluindo autenticação entre os peers 

NTP, conforme definido na RFC 1305. 
t) Implementar DHCP Server, DHCP Relay e DHCP Client 
u) Implementar LLDP e LLDP-MED 
 
3.19.7 – Segurança 
 

a) Suportar autenticação, autorização e “accounting” via RADIUS; 
b) Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao 

equipamento que possua pelo menos as seguintes características: 
c) Implemente mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia de 

entrega dos pacotes transferidos entre cliente e servidor AAA; 
d) Criptografe todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes 

referentes à senha; 
e) Permita controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem executar nos 

equipamentos gerenciados. Devem ficar registrados no servidor AAA todos os comandos 
executados, assim como todas as tentativas não autorizadas de execução de comandos feitas 
por usuários que tiverem acesso ao equipamento gerenciado; 

f) Utilize o protocolo TCP para prover maior confiabilidade ao tráfego dos pacotes envolvidos no 
controle administrativo; 

g) Deve haver autenticação mútua entre o servidor AAA e o cliente AAA. 
h) Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Deve ser suportada a atribuição de 

VLANs após a identificação do usuário, atribuição do usuário a uma VLAN “Guest” caso a 
máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha cliente 802.1x operacional. 

i) Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. Devem ficar registradas pelo menos as 
seguintes informações da conexão : nome do usuário e grupo a que pertence, switch em que o 
computador do usuário está conectado, porta do switch usada para acesso, endereço MAC da 
máquina usada pelo usuário, horários de início e término da conexão, bytes transmitidos e 
recebidos. 

j) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo 
que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão. Deve 
ser possível desabilitar a porta e enviar um trap SNMP caso algum MAC diferente teste se 
conectar à porta; 

k) Deve ser possível estabelecer o número máximo de endereços MAC que podem estar 
associados a uma dada porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um trap 
SNMP caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido; 

l) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 
destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino. 

m) Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao 
switch via Telnet e SSH. Deve ser possível definir os endereços IP de origem das sessões 
Telnet e SSH; 

n) Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. Deve ser possível especificar 
limiares (“thresholds”) individuais para tráfego tolerável de broadcast, multicast e unicast em 
cada porta do switch. Excedidos os valores pré-configurados deve ser possível enviar um trap 
SNMP e desabilitar a porta. 
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o) Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre 
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta 
física do switch em que se localiza tal MAC.  

 
3.19.8 - Multicast 
 

a) Implementar IGMP Snooping (v1, v2 e v3). O comutador deve ser capaz de fazer “snooping” de 
pacotes IGMPv1, IGMPv2 e IGMPv3. 

 
 Quantidade: 40 (quarenta) unidades 

 
3.20 – Switch (Comutador) de Acesso Tipo 2 – 24 10/100/1000 Base-T + 2 portas  10Gigabit 

Etehernet (X2), camada (layer) 3 e 1 unidade de rack (RU) 
 
3.20.1 - Características Básicas: 
 

a) Comutador Ethernet concentrador com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 UTP  
“auto-sensing” e conector RJ-45; 

b) Deve ser fornecido com pelo menos 02 (dois) slots que permitam a inserção de adaptadores 10 
Gigabit Ethernet. Estes dois slots adicionais deverão suportar adaptadores para os padrões 
10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-CX4, 10GBASE-LX4 e 10GBASE-
LRM;  

c) Deve permitir a instalação de pelo menos 04 (quatro) portas SFP no local das interfaces de 10 
Gigabit Ethernet. Estes quatro slots deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-
T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH; 

d) Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 128 Gbps; 
e) Possuir capacidade de processamento de pelo menos 65 Mpps ( sessenta e cisco milhões de 

pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI); 
f) O equipamento deve ser empilhável via conexão específica para esta finalidade, com 

capacidade de no mínimo 09 (nove) switches e com capacidade não inferior a 64 Gbps 
(sessenta e quatro Giga bits por segundo); 

g) Deve suportar agregação de até 08 (oito) portas localizadas em diferentes switches de uma 
pilha; 

h) Permitir que a pilha seja redundante, de forma a não interromper o funcionamento da mesma 
caso um membro da pilha falhe, ou seja, retirado, ou ainda que um novo membro seja inserido 
na pilha.; 

i) Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de 
conexão e também o modo de operação (half/full duplex); 

j) Possuir capacidade para no mínimo 12000 (doze mil) endereços MAC; 
k) O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3, IEEE802.3u (100Base-TX), 

IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T); 
l) Suporte ao modo de comutação "store and forward"; 
m) Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para 

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. 
n) Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

 Interna ao equipamento; 

 Chaveada; 

 Com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 

 Freqüência de 60 Hz; 

o) O switch deverá suportar a alimentação elétrica redundante. A segunda fonte fornecida pode 
ser externa ao equipamento. 
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p) Instalável em rack padrão de 19’’, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de 
fixação; 

q) O fabricante dos equipamentos fornecidos deve possuir certificado ISO 9001, emitido por 
autoridade competente, e relacionado com o objeto deste edital. 

r) O equipamento deve vir acompanhado de manuais que contenham informações suficientes 
para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento; 

 
3.20.2 - Redes Locais Virtuais (VLANs) 
 

a) Implementar LANs Virtuais (VLANs)  conforme definições do padrão IEEE 802.1Q; 
b) Permitir a criação de no mínimo 1000 VLANs ativas baseadas em portas; 
c) Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas “isoladas” 

e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas 
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 

d) Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de 
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 

 

3.20.3 – Trunking 
 

a) Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e 
Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um 
dos troncos 802.1Q configurados. 

b) Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad; 
c) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 04 (quatro) portas Fast Ethernet 

(em “full duplex”); 
d) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 04 (quatro) Gigabit Ethernet (em 

“full duplex”); 
e) Deve permitir a criação de pelo menos 12 (doze) grupos de portas agregadas por equipamento. 
 
3.20.4 - Spanning Tree 
 

a) Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; 
b) Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 128 

instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree; 
c) Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”); 
d) Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover 

defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 
e) Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a 

porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). 
Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente. 

 
3.20.5 - Qualidade de Serviço (“QoS”) 
 

a) Implementar pelo menos quatro filas de saída por porta; 
b) Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada 

de banda entre as demais filas de saída; 
c) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe 

de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
d) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo 

“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 
e) Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e 

UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 
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f) Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”; Deve ser possível 
a especificação de banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a 
especificação deve ser possível configurar ações tais como: transmissão do pacote sem 
modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. 

 
3.20.6 – Gerenciamento 
 

a) Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector 
deve ser  RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais adaptadores necessários para 
acesso à porta de console devem ser fornecidos); 

b) Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que  permita aos usuários 
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão.  

c) Gerenciável via Telnet (com no mínimo 5 sessões simultâneas) e porta de console; 
d) Deve ser gerenciável via SSH versão 2 (SSHv2)  , suportando , no mínimo, o algoritmo de 

criptografia 3DES; 
e) Deve ser possível agrupar logicamente pelo menos 12 switches deste mesmo modelo e da 

mesma família, formando um “cluster” lógico e gerenciá-los graficamente através de um único 
endereço IP.  

f) Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada. 
Deve ser possível espelhar o tráfego originado em um switch do “cluster” lógico para uma porta 
de destino localizada em um switch diferente do “cluster”. 

g) Possuir agente de gerenciamento SNMP (RFC 1157), MIB SNMP II, extensões MIB SNMP, 
MIB bridging (RFC 1493), que possua descrição completa da MIB implementada no 
equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem; 

h) Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) e RMON; 
i) Implementar nativamente 04 (quatro) grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) 

conforme RFC 1757; 
j) O equipamento deve suportar gerência de inventário e configuração:  

 O fabricante dos equipamentos ofertados deve possuir ferramenta que permita gerenciar as 
configurações física e lógica destes.  

 Esta ferramenta de gerência deve ser capaz de visualizar, no mínimo, as informações de 
modelo e fabricante do equipamento, versão de sistema operacional instalada, módulos de 
interfaces instalados e memória instalada. 

 Deve ser possível gerar relatórios contendo número de equipamentos de um detreminado 
modelo, equipamentos com dada versão de sistema operacional e com um dado módulo 
instalado. 

 Deve ser suportado o gerenciamento dos arquivos de configuração do equipamento e 
alterações de configuração efetuadas nestes. 

k) Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos. 
l) Possibilidade de upgrade de software através do protocolo TFTP; 
m) Deve possuir arquitetura que utilize memória Flash-EPROM para armazenamento do sistema 

operacional; 
n) Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol), incluindo autenticação entre os peers 

NTP, conforme definido na RFC 1305. 
 
3.20.7 – Segurança 
 

a) Suportar autenticação, autorização e “accounting” via RADIUS; 
b) Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao 

equipamento que possua pelo menos as seguintes características: 

 Implemente mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia 
de entrega dos pacotes transferidos entre cliente e servidor AAA; 
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 Criptografe todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os 
pacotes referentes à senha; 

 Permita controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem executar nos 
equipamentos gerenciados. Devem ser registrados no servidor AAA todos os comandos 
executados, assim como todas as tentativas de execução de comandos não autorizadas 
feitas por usuários que tiverem acesso ao equipamento gerenciado; 

 Utilize o protocolo TCP para prover maior confiabilidade ao tráfego dos pacotes envolvidos 
no controle administrativo; 

 Deve haver autenticação mútua entre o servidor AAA e o cliente AAA. 

c) Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Deve ser suportada a atribuição de 
VLANs após a identificação do usuário, atribuição do usuário a uma VLAN “Guest” caso a 
máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha cliente 802.1x operacional. 

d) Implementar “accounting”das conexões IEEE 802.1x. Devem ficar registradas pelo menos as 
seguintes informações da conexão : nome do usuário e grupo a que pertence, switch em que o 
computador do usuário está conectado, porta do switch usada para acesso, endereço MAC da 
máquina usada pelo usuário, horários de início e término da conexão, bytes transmitidos e 
recebidos. 

e) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo 
que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão. Deve 
ser possível desabilitar a porta e enviar um trap SNMP caso algum MAC diferente teste se 
conectar à porta; 

f) Deve ser possível estabelecer o número máximo de endereços MAC que podem estar 
associados a uma dada porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um trap 
SNMP caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido; 

g) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 
destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 

h) Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. Deve ser possível especificar 
limiares (“thresholds”) individuais para tráfego tolerável de broadcast, multicast e unicast em 
cada porta do switch. Excedidos os valores pré-configurados deve ser possível enviar um trap 
SNMP e desabilitar a porta. 

i) Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre 
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta 
física do switch em que se localiza tal MAC.  

j) Promover análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa 
contra ataques do tipo “ARP Poisoning”. 

 
3.20.8 - Funcionalidades de camada 3 (OSI) 
 

a) Implementar roteamento de camada 3 entre VLANs;  
b) Implementar roteamento estático e roteamento dinâmico via RIPv1 (RFC 1058) e RIPv2 (RFC 

2453); 
c) Possuir suporte aos protocolos de roteamento OSPF e BGP4. Se tais funcionalidades forem 

implementadas via licença especial de software, esta não necessitará ser fornecida 
inicialmente. 

 
3.20.9 – Multicast 
 

a) Implementar IGMP Snooping (v1, v2 e v3).  
b) Possuir suporte ao protocolo IGMP(v1,v2 e v3). Se tais funcionalidades forem implementadas 

via licença especial de software, esta não necessitará ser fornecida inicialmente. 
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c) Possuir suporte ao protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparse-mode” e 
“dense-mode” para roteamento de IP Multicast. Se tais funcionalidades forem implementadas 
via licença especial de software, esta não necessitará ser fornecida inicialmente. 

 
 Quantidade: 20 (vinte) unidades 

 

3.21 - Switch (Comutador) Virtual para Servidores de Virtualização do DataCenter 

3.21.1 - Características Básicas 
 

a) Deve possuir uma solução de comutadores virtuais totalmente redundantes, em uma topologia 
de alta-disponibilidade inclusive em seu módulo de controle ou supervisão; 

b) Possuir licenças em quantidade suficiente para a utilização no ambiente de virtualização de 
servidores variáveis; 
 

c) Deve vir habilitado para uso e com as licenças disponíveis; 
d) Ficará a cargo da contratada qualquer custo adicional para habilitação do comutador no 

ambiente de virtualização da PRODERJ; 
 
3.21.2 Segurança 
 

a) Suportar e implementar os seguintes mecanismos de segurança:  

 BPDU Guard 

 STP Root Guard 

 DHCP Snooping 

 Port Security (com limitação de endereços MAC) 

 Listas de Controle de Acesso (ACLs) baseadas em quesitos Layer 2,3 e 4 

 Private VLANs. 
 
3.21.3 Gerenciamento 
 

a) Possui Módulo de supervisão e gerência redundante a ser fornecido como appliance virtual; 
b) Possuir Módulo de interface virtual a ser instalado nos servidores do ambiente de  virtualização 

da CONTRATANTE; 
c) Possuir integração com o software de gerenciamento das máquinas virtuais; 
d) Possuir suporte a monitoramento via SNMP; 
e) Possuir Lista de Controle de Acessos; 
f) O equipamento deverá realizar IPFIX (IP Flow Information eXport) ou tecnologia de exportação 

de fluxo semelhante para todas as portas; 
g) O equipamento deverá Implantar o serviço de syslog, possibilitando o envio de mensagens 

para no mínimo 1 servidor syslog. 
 

 Quantidade: 50 (cinquenta) unidades 
 
3.22 - Switch (Comutador) para Datacenter Tipo 1: Chassi com 9 slots, fonte de Alimentação 
redundante, placa supervisora, bandeja de ventiladores e sistema operacional 
 

3.22.1 - Características Gerais: 
 

a) Possuir no mínimo 09 (nove) slots para inserção de módulos de interface; 
b) Deverá possuir o fluxo de ar na direção da frente do equipamento para parte de traz (“Front-to-

Back Airflow”); 
c) Possuir compatibilidade com o padrão NEBS-L3; 
d) Os módulos deverão estar posicionados verticalmente no chassi; 
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e) O equipamento deve suportar no mínimo 384 (trezentos e oitenta e quatro) portas Gigabit 
Ethernet em UTP, não sendo permitida a utilização de qualquer tipo de conversor. 

f) O equipamento deve suportar no mínimo 384 (trezentos e oitenta e quatro) portas Gigabit 
Ethernet com slots SFP para transeivers do tipo mini-GBIC, não sendo permitida a utilização de 
qualquer tipo de conversor, com as seguintes opções de mini-Gbic: 

  1000BaseSX; 

  1000BaseLX/LH; 

  1000BaseZX. 

g) O equipamento deve suportar no mínimo 130 (cento e trinta) portas 10 Gigabit Ethernet ,  
h) Suportar conversores de interface de 10 Giga ethernet com os padrões 10GBase-CX4, 

10GBase-SR, 10GBase-LX4 e 10GBase-LR sem troca dos módulos de interface fornecidos; 
i) As interfaces devem obedecer às normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u 

(100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3ae 
(10GBase-X); 

j) Suportar o encaminhamento de “jumbo frames” nas portas Gigabit Ethernet e 10 Giabit 
Ethernet do switch (frames de 9016 bytes) 

k) A conexão dos módulos de interface fornecidos com a switching fabric deverá ser de no mínimo 
40 Gbps (80 Gbps full duplex) para cada módulo de interfaces 1 Gbps e 10Gbps; 

l) Devera suportar as seguintes capacidades de encaminhamento de pacotes nas camadas 2, 3 e 
4 do modelo OSI com capacidade de encaminhamento de pacotes em nível 3, em hardware, 
de no mínimo 440 milhões de pps (IPV4) e mínimo 220 milhões de pps (IPV6).; 

m) Possuir switching fabric de no mínimo 700Gbps. 
n) Deve suportar módulos de controle/supervisão e switching fabric redundantes. 
o) Deve suportar sincronismo entre informações de nível 2 contidas nos processadores e 

supervisores de modo que na perda de um processador ou supervisor primário não seja 
necessário reboot dos módulos de interfaces. 

p) Deve suportar sincronismo entre informações de nivel 3, protocolos de roteamento, contidas 
nos processadores e supervisores, de modo que na perda de um processador ou supervisor 
primário não ocorra reconvergência.  

q) O tempo máximo de “failover” (tempo para que o processador/supervisor secundário assuma 
todas as funções do primário) não pode ser superior a 5 (cinco) segundos, quando fornecidos 
módulos de controle/supervisão redundantes. 

r) O módulo de controle/supervisão deve suportar sozinho o controle da operação de todos os 
módulos de interface do switch em capacidade máxima; 

s) Deve ser suportada a redundância de todas as funcionalidades de níveis 2, 3 e 4; 
t) O módulo de controle/supervisão deve ser fornecido com no mínimo 1 (um) cartão de memória 

flash (PCMCIA, ATA PCMCIA ou Compact Flash) de no mínimo 1 Giga Bytes ; 
u) Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para 

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 
v) Permitir endereçamento de no mínimo de 96.000 (noventa e seis mil) endereços MAC, os quais 

deverão ser armazenados em uma única tabela. 
w) Possuir Leds indicativos de atividade por porta; 
x) Implementar comutação do tipo "store-and-forward"; 
y) Permitir a montagem em rack padrão de 19 polegadas, devendo ser fornecido o kit de fixação; 
z) Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

 Interna ao equipamento; 

 Chaveada; 

 Capaz de sustentar a operação do equipamento com todos os slots ocupados por módulos 
ativos; 

 Com ajuste automático de tensão 110 e 240 volts AC; 

 Freqüência de 60 Hz; 
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 Implementar redundância de alimentação elétrica através de uma segunda fonte de 
alimentação (1+1); 

 Deverá ser fornecido com uma segunda fonte de alimentação para redundância (Cada 
fonte deve suportar a configuração total do switch); 

 

3.22.2 - Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree) 
 

a) Implementar LAN Virtual (VLAN) padrão IEEE 802.1Q; 
b) Permitir a criação de no mínimo 4000 VLANs ativas baseadas em portas;  
c) Suportar a criação de VLANs baseadas em endereços MAC; 
d) Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas isoladas 

e portas “promíscuas”, onde portas isoladas não se comunicam com outras portas isoladas, 
mas apenas com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 

e) Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas 
configuradas como tronco IEEE 802.1Q. 

f) Implementar “VLAN Trunking” padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit 
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos 
troncos configurados; 

g) Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad; 
h) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 portas Fast Ethernet (em “full 

duplex”); 
i) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 portas Gigabit Ethernet (em 

“full duplex”); 
j) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 portas 10 Gigabit Ethernet 

(em “full duplex”); 
k) Deve ser possível agregar portas que residem em módulos diferentes do switch; 
l) Deve permitir a criação de pelo menos 30 grupos de portas agregadas. 
m) Implementar o Protocolo Spanning-Tree (IEEE 802.1d); 
n) Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 128 

instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree; 
o) Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”) 
p) Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover 

defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 
q) Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a 

porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). 
Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente 

 
3.22.3 - Funcionalidades de Qualidade de Serviço 
 

a) Implementar pelo menos 04 (quatro) filas de saída (hardware) por porta nos modulos de 
interface Gigabit Ethernet; 

b) Implementar pelo menos 08 (oito) filas de saída (hardware) por porta nos modulos de interface 
10 Gigabit Ethernet 

c) Suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às demais classes 
dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego “real-time” (voz e 
vídeo); 

d) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe 
de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS) 

e) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo 
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 

f) Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e 
UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 
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g) Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”; Deve ser possível 
a especificação de banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a 
especificação deve ser possível configurar ações tais como: transmissão do pacote sem 
modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. 

h) Suportar diferenciação de QoS por VLAN; 
i) Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) e WRED (Weighted Random 

Early Detection); 
 
3.22.4 - Funcionalidades de Gerência 
 

a) Possuir interface de configuração via linha de comando para todos os módulos do switch;  
b) Possuir ferramentas de gerência com interface gráfica GUI para os módulos do switch; 
c) Possuir interface de gerenciamento baseada em Web (HTTP) que permita aos usuários 

configurar e gerenciar switches através de um browser padrão;  
d) Suportar software de gerenciamento do equipamento através de SNMP (v1, v2 e v3) e RMON, 

compatível com um PC com plataforma gráfica Windows e Telnet com no mínimo 5 sessões 
simultâneas e independentes. 

e) Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto, implementando pelo menos o algoritmo 
de encriptação de dados 3DES; 

f) Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando com 
conector RJ-45 ou conector padrão RS-232 com respectivo adaptador para conector RJ-45;  

g) Implementar nativamente 04 (quatro) grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events) 
conforme RFC 1757: 

h) Suportar com a adição de modulo especifico (não é necessário o fornecimento) todos os 9 
grupos de RMON (History, Statistics, Alarms, Events,Matrix, Filter,Hosts, Hosts TopN e 
Capture) conforme RFC 2021; 

i) Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento 
contemplando no mínimo as seguintes informações:  

 IP de origem/destino 

 parâmetro “protocol type”do ca beçalho IP,  

 porta TCP/UDP de origem/destino,  

 campo TOS do cabeçalho IP,  

 interface de entrada do tráfego 

j) Permitir espelhamento de uma porta, de um grupo de portas e de VLANs para uma porta 
especificada. 

k) Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem em um dado módulo para uma 
porta que reside em módulo diferente do switch; 

l) Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem em um dado switch para uma porta 
que reside em switch diferente. Caso o switch ofertado não tenha a funcionalidade descrita 
deverá ser fornecido um switch externo com no minimo 24 portas 10/100/1000; 

m) Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos. 
n) Possuir agente de gerenciamento SNMP, MIB I e MIB II, que possua descrição completa da 

MIB implementada no equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem; 
o) Possibilidade de upgrade de software através do protocolo TFTP; 
p) Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol). Deve ser suportada autenticação MD5 

entre os peers NTP, conforme definições da RFC 1305; 
 

3.22.5 - Funcionalidades de Segurança 
 

a) Suportar autenticação, autorização e “accounting” via RADIUS; 
b) Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao 

equipamento que possua pelo menos as seguintes características: 
c) Implemente mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia de 

entrega dos pacotes transferidos entre cliente e servidor AAA; 
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d) Criptografe todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes 
referentes à senha; 

e) Permita controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem executar nos 
equipamentos gerenciados. Devem ser registrados no servidor AAA todos os comandos 
executados, assim como todas as tentativas de execução de comandos não autorizadas feitas 
por usuários que tiverem acesso ao equipamento gerenciado; 

f) Utilize o protocolo TCP para prover maior confiabilidade ao tráfego dos pacotes envolvidos no 
controle administrativo; 

g) Deve haver autenticação mútua entre o servidor AAA e o cliente AAA; 
h) Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x).  
i) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo 

que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão. Deve 
ser possível desabilitar a porta e enviar um trap SNMP caso algum MAC diferente teste se 
conectar à porta; 

j) Deve ser possível estabelecer o número máximo de endereços MAC que podem estar 
associados a uma dada porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um trap 
SNMP caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido; 

k) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 
destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 

l) Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. Deve ser possível especificar 
limiares (“thresholds”) individuais para tráfego tolerável de broadcast, multicast e unicast em 
cada porta do switch. Excedidos os valores pré-configurados deve ser possível enviar um trap 
SNMP e desabilitar a porta. 

m) Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre 
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta 
física do switch em que se localiza tal MAC.  

n) Promover análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa 
contra ataques do tipo “ARP Poisoning”. 

 
3.22.6 - Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e Roteamento) 
 

a) Implementar IP multicast; 
b) Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparse-

mode” (RFC 2362) e “dense-mode”; 
c) Implementar o protocolo IGMP v1, v2 e v3,  
d) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2, v3) 

conforme as RFC’s 1112 e 2236; 
e) Possuir roteamento nível 3 entre VLANs; 
f) Possuir no mínimo 512 MBytes de memória RAM reservada para funcionalidade de 

roteamento; 
g) Implementar roteamento estático. 
h) Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 

1724).  
i) Deve implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2. 
j) Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 2328, 1587 e 2370)  
k) Deve implementar autenticação MD5 entre os peers OSPF 
l) Implementar pelo menos dois processos de roteamento OSPF independentes e simultâneos. 
m) Implementar o protocolo BGPv4 conforme RFCs 1771, 1965, 1966, 1997, 2796, 2439, 2858, 

2918. 
n) Implementar autenticação MD5 entre os peers BGP. 
o) Implemetar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation) conforme RFCs 1701 e 1702. 
p) Possuir suporte ao protocolo MPLS ( Label Distribution Protocol, MPLS Virtual Private Network. 
q)  MPLS QoS, MPLS Traffic Engineering). 
r) Suportar resolução de nomes por DNS (“Domain Name System”). 
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s) Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) conforme a RFC 2338; 
t) Implementar nativamente (em software) balanceamento de carga entre servidores em camada 

4. 
u) Devem ser suportados pelo menos os algoritmos “round-robin”, “round-robin” com ponderação 

e “least connections” (decisão de balanceamento baseada no servidor que está atendendo 
menor número de conexões). 

v) Devem ser suportadas também conexões persistentes (“sticky”). 
w) Caso essas funcionalidades sejam implementadas por meio de licença de software específica, 

a mesma não precisa ser fornecida. 
 

 Quantidade: 10 (dez) unidades 
 
3.23 - Módulo Supervisora com duas portas 10GE para switch de Datacenter tipo1. 
 
3.23.1 - Características Gerais: 
 

a) O módulo deve suportar no mínimo 02 (duas) portas 10 Gigabit Ethernet ,  
b) Suportar conversores de interface de 10 Giga ethernet com os padrões 10GBase-CX4, 

10GBase-SR, 10GBase-LX4 e 10GBase-LR; 
c) A conexão dos módulos de interface com a switching fabric deverá ser de no mínimo 40 Gbps 

(80 Gbps full duplex) para cada módulo de interfaces 1 Gbps e 10Gbps; 
d) Devera suportar as seguintes capacidades de encaminhamento de pacotes nas camadas 2, 3 e 

4 do modelo OSI com capacidade de encaminhamento de pacotes em nível 3, em hardware, 
de no mínimo 440 milhões de pps (IPV4) e mínimo 220 milhões de pps (IPV6).; 

e) Possuir switching fabric de no mínimo 700Gbps. 
f) Deve suportar sincronismo entre informações de nível 2 contidas nos processadores e 

supervisores de modo que na perda de um processador ou supervisor primário não seja 
necessário reboot dos módulos de interfaces. 

g) Deve suportar sincronismo entre informações de nivel 3, protocolos de roteamento, contidas 
nos processadores e supervisores, de modo que na perda de um processador ou supervisor 
primário não ocorra reconvergência.  

h) O tempo máximo de “failover” (tempo para que o processador/supervisor secundário assuma 
todas as funções do primário) não pode ser superior a 5 (cinco) segundos, quando fornecidos 
módulos de controle/supervisão redundantes. 

i) O módulo de controle/supervisão deve suportar sozinho o controle da operação de todos os 
módulos de interface do switch em capacidade máxima. 

j) Deve ser suportada a redundância de todas as funcionalidades de níveis 2, 3 e 4; 
k) O módulo de controle/supervisão deve ser fornecido com no mínimo 1 (um) cartão de memória 

flash (PCMCIA, ATA PCMCIA ou Compact Flash) de no mínimo 1 Giga Bytes ; 
l) Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para 

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 
m) Permitir endereçamento de no mínimo de 96.000 (noventa e seis mil) endereços MAC, os quais 

deverão ser armazenados em uma única tabela. 
n) Possuir Leds indicativos de atividade por porta. 
o) Implementar comutação do tipo "store-and-forward". 
 
3.23.2 - Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree) 
 

a) Implementar LAN Virtual (VLAN) padrão IEEE 802.1Q; 
b) Permitir a criação de no mínimo 4000 VLANs ativas baseadas em portas;  
c) Suportar a criação de VLANs baseadas em endereços MAC; 
d) Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas isoladas 

e portas “promíscuas”, onde portas isoladas não se comunicam com outras portas isoladas, 
mas apenas com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 
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e) Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas 
configuradas como tronco IEEE 802.1Q. 

f) Implementar “VLAN Trunking” padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit 
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos 
troncos configurados; 

g) Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad; 
h) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 portas Fast Ethernet (em “full 

duplex”); 
i) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 (oito)  portas Gigabit Ethernet 

(em “full duplex”); 
j) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 (oito) portas 10 Gigabit 

Ethernet (em “full duplex”); 
k) Deve ser possível agregar portas que residem em módulos diferentes do switch; 
l) Deve permitir a criação de pelo menos 30 (trinta) grupos de portas agregadas. 
m) Implementar o Protocolo Spanning-Tree (IEEE 802.1d); 
n) Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 128 

instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree; 
o) Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”) 
p) Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover 

defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 
q) Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta 

esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo 
recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente 

 
3.23.3 - Funcionalidades de Qualidade de Serviço 
 

a) Implementar pelo menos 04 (quatro) filas de saída (hardware) por porta nos modulos de 
interface Gigabit Ethernet; 

b) Implementar pelo menos 08 (oito) filas de saída (hardware) por porta nos modulos de interface 
10 Gigabit Ethernet 

c) Suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às demais classes 
dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego “real-time” (voz e 
vídeo); 

d) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe 
de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS) 

e) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo 
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 

f) Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e 
UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 

g) Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”; Deve ser possível 
a especificação de banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a 
especificação deve ser possível configurar ações tais como: transmissão do pacote sem 
modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. 

h) Suportar diferenciação de QoS por VLAN; 
i) Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) e WRED (Weighted Random 

Early Detection); 
 
3.23.4 - Funcionalidades de Gerência 
 

a) Possuir interface de configuração via linha de comando para todos os módulos do switch;  
b) Possuir ferramentas de gerência com interface gráfica GUI para os módulos do switch; 
c) Possuir interface de gerenciamento baseada em Web (HTTP) que permita aos usuários 

configurar e gerenciar switches através de um browser padrão;  
d) Suportar software de gerenciamento do equipamento através de SNMP (v1, v2 e v3) e RMON, 
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compatível com um PC com plataforma gráfica Windows e Telnet com no mínimo 5 sessões 
simultâneas e independentes. 

e) Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto, implementando pelo menos o algoritmo 
de encriptação de dados 3DES; 

f) Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando com 
conector RJ-45 ou conector padrão RS-232 com respectivo adaptador para conector RJ-45;  

g) Implementar nativamente 04 (quatro) grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events) 
conforme RFC 1757; 

h) Suportar com a adição de modulo especifico (não é necessário o fornecimento) todos os 09 
(nove) grupos de RMON (History, Statistics, Alarms, Events,Matrix, Filter,Hosts, Hosts TopN e 
Capture) conforme RFC 2021; 

i) Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento 
contemplando no mínimo as seguintes informações:  

 IP de origem/destino 

 parâmetro “protocol type”do ca beçalho IP,  

 porta TCP/UDP de origem/destino,  

 campo TOS do cabeçalho IP,  

 interface de entrada do tráfego 

j) Permitir espelhamento de uma porta, de um grupo de portas e de VLANs para uma porta 
especificada. 

k) Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem em um dado módulo para uma 
porta que reside em módulo diferente do switch; 

l) Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem em um dado switch para uma porta 
que reside em switch diferente. Caso o switch ofertado não tenha a funcionalidade descrita 
deverá ser fornecido um switch externo com no minimo 24 portas 10/100/1000; 

m) Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos. 
n) Possuir agente de gerenciamento SNMP, MIB I e MIB II, que possua descrição completa da 

MIB implementada no equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem; 
o) Possibilidade de upgrade de software através do protocolo TFTP; 
p) Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol). Deve ser suportada autenticação MD5 

entre os peers NTP, conforme definições da RFC 1305; 
 
3.23.5 - Funcionalidades de Segurança 
 

a) Suportar autenticação, autorização e “accounting” via RADIUS; 
b) Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao 

equipamento que possua pelo menos as seguintes características: 
c) Implemente mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia de 

entrega dos pacotes transferidos entre cliente e servidor AAA; 
d) Criptografe todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes 

referentes à senha; 
e) Permita controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem executar nos 

equipamentos gerenciados. Devem ser registrados no servidor AAA todos os comandos 
executados, assim como todas as tentativas de execução de comandos não autorizadas feitas 
por usuários que tiverem acesso ao equipamento gerenciado; 

f) Utilize o protocolo TCP para prover maior confiabilidade ao tráfego dos pacotes envolvidos no 
controle administrativo; 

g) Deve haver autenticação mútua entre o servidor AAA e o cliente AAA; 
h) Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x).  
i) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo 

que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão. Deve 
ser possível desabilitar a porta e enviar um trap SNMP caso algum MAC diferente teste se 
conectar à porta; 
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j) Deve ser possível estabelecer o número máximo de endereços MAC que podem estar 
associados a uma dada porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um trap 
SNMP caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido; 

k) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 
destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 

l) Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. Deve ser possível especificar 
limiares (“thresholds”) individuais para tráfego tolerável de broadcast, multicast e unicast em 
cada porta do switch. Excedidos os valores pré-configurados deve ser possível enviar um trap 
SNMP e desabilitar a porta. 

m) Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre 
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta 
física do switch em que se localiza tal MAC.  

n) Promover análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa 
contra ataques do tipo “ARP Poisoning”. 

 
3.23.6 - Funcionalidades de Camada 3 Segurança (Multicast e Roteamento) 
 

a) Implementar IP multicast; 
b) Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparse-

mode” (RFC 2362) e “dense-mode”; 
c) Implementar o protocolo IGMP v1, v2 e v3,  
d) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2, v3) 

conforme as RFC’s 1112 e 2236; 
e) Possuir roteamento nível 3 entre VLANs; 
f) Possuir no mínimo 512 MBytes de memória RAM reservada para funcionalidade de 

roteamento; 
g) Implementar roteamento estático. 
h) Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 

1724).  
i) Deve implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2. 
j) Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 2328, 1587 e 2370)  
k) Deve implementar autenticação MD5 entre os peers OSPF 
l) Implementar pelo menos dois processos de roteamento OSPF independentes e simultâneos. 
m) Implementar o protocolo BGPv4 conforme RFCs 1771, 1965, 1966, 1997, 2796, 2439, 2858, 

2918. 
n) Implementar autenticação MD5 entre os peers BGP. 
o) Implemetar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation) conforme RFCs 1701 e 1702. 
p) Possuir suporte ao protocolo MPLS ( Label Distribution Protocol, MPLS Virtual Private Network, 

MPLS QoS, MPLS Traffic Engineering) 
q) Suportar resolução de nomes por DNS (“Domain Name System”); 
r) Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) conforme a RFC 2338; 
s) Implementar nativamente (em software) balanceamento de carga entre servidores em camada 

4. 
t) Devem ser suportados pelo menos os algoritmos “round-robin”, “round-robin” com ponderação 

e “least connections” (decisão de balanceamento baseada no servidor que está atendendo 
menor número de conexões). 

u) Devem ser suportadas também conexões persistentes (“sticky”). 
v) Caso essas funcionalidades sejam implementadas por meio de licença de software específica, 

a mesma não precisa ser fornecida. 
 

 Quantidade: 12 (doze) unidades 
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3.24 - Módulo com 48 portas 10/100/1000 Base-T, para switch para Datacenter tipo 1 
 
3.24.1 - Características Básicas  
 

a) Densidade de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T, com conectores 
RJ45; 

b) Não serão aceitos conectores do tipo TELCO ou harmônicas; 
c) Conexão de, no mínimo, 40 Gbps (80 Gbps Full Duplex) com o switch fabric do equipamento; 
d) Método de encaminhamento centralizado e, opcionalmente, por meio de upgrade de software 

e/ou hardware, distribuído; 
e) Deve possuir buffer por porta de no mínimo 1,3MB; 
f) Suportar o encaminhamento de “jumbo frames” nas portas Gigabit Ethernet do switch (frames 

de 9016 bytes); 
g) Implementar nativamente 04 (quatro) grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) 

conforme RFC 1757. 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
 
3.25 - Módulo com 48 portas SFP GBE para switch para Datacenter tipo 1 

 
3.25.1 - Características Básicas  
 

a) Densidade de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) slots SFP para transeivers do tipo mini-GBIC. 
Estes slots deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-T, 1000Base-SX, 
1000Base-LX/LH e 1000Base-ZX. 

b) Conexão de, no mínimo, 40 Gbps (80 Gbps Full Duplex) com o switch fabric do equipamento. 
c) Método de encaminhamento centralizado e, opcionalmente, por meio de upgrade de software 

e/ou hardware, distribuído. 
d) Deve possuir buffer de transmissão por porta de no mínimo 1,1MB; 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
 
3.26 - Módulo com 8 portas 10 GBE para switch para Datacenter tipo 1 
 
3.26.1 - Características Básicas: 
  
a) Módulo de portas 10 Gigabit Ethernet X2, com no mínimo, 08 (oito) slots X2, para adição de 

transeivers; 
b) Suportar, no mínimo, transeivers com interfaces do tipo SR, LR, ER e CX4. 
c) Conexão de, no mínimo, 40 Gbps (80 Gbps, Full Duplex) com o switch fabric do equipamento; 
d) Deve possuir buffer por porta de no mínimo 200 MB; 
e) Memória interna de, no mínimo, 1GB; 
f) Suportar o encaminhamento de “jumbo frames” nas portas Gigabit Ethernet do switch (frames 

de 9016 bytes); 
g) Deve possuir taxa de oversubscription de no 2:1; 
 

 Quantidade: 06 (seis) unidades 
 

3.27 - Módulo de serviços de firewall e VPN para switch para Datacenter tipo 1 
 
3.27.1 - Características Básicas: 
 
a) Módulo de Firewall integrado ao equipamento switch central tipo 1; 
b) Deve suportar pelo menos 1.000.000 conexões simultâneas através do firewall;  
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c) Deve possuir capacidade de processamento de pacotes de no mínimo 5 Gbps para conexões 
através do firewall; 

d) Deve suportar a definição de VLAN trunking no firewall conforme padrão IEEE 802.1q. Deve 
ser possível criar pelo menos 200 interfaces lógicas associadas a VLANs e estabelecer regras 
de filtragem entre estas; 

e) Deve suportar tecnologia de Firewall Virtual, sendo suportados pelo menos 100 contextos 
virtuais totalmente isolados entre si. Para fins deste edital deve ser fornecida licença para pelo 
menos 02 contextos. 

f) Deve suportar operação como Transparent Firewall (filtragem “stateful” com interfaces em 
modo “bridging”). 

g) Deve construir registro de fluxos de dados relativos a cada sessão iniciada, armazenando para 
cada uma destas sessões  informações tais como endereços de origem e destino dos pacotes, 
portas TCP (e UDP) de origem e destino, bem como números de seqüência dos pacotes TCP 
(e UDP), status dos flags “ACK”, “SYN” e “FIN”. 

h) Caso seja equipamento externo, o mesmo deverá implementar, além das funcionalidades 
acima, módulos supervisores redundantes bem como fontes de alimentação internas 
redundantes. 

 
 Quantidade: 06 (seis) unidades 
 

3.28 - Módulo de Balanceamento de Servidores para switch para Datacenter tipo 1 
 
3.28.1 - Características Básicas  
 

a) Deve suportar módulo de Balanceamento de carga e aceleração SSL integrado ao 
equipamento, ou externo, com as seguintes características:  

b) Deve implementar a criação de no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) contextos virtuais com a 
possibilidade de alocação de recursos para cada contexto virtual; 

c) Deve implementar balanceamento de servidores, firewalls, caches, dispositivos aceleradores 
de SSL (Secure Socket Layer) e concentradores de VPN; 

d) Deve implementar no mínimo 300.000 (trezentos mil) novas conexões por segundo (cps); 
e) Deve implementar no mínimo 4.000.000 (quatro milhões) de conexões simultâneas; 
f) Deve processar no mínimo 16 (dezesseis) Gbps de tráfego; 
g) Deve processar no mínimo 6,5 (seis vírgula cinco) Mpps; 
h) Deve implementar no mínimo 4.000 (quatro mil) servidores virtuais; 
i) Deve implementar no mínimo 16.000 (dezesseis mil) servidores reais; 
j) Devem ser oferecidas as seguintes funcionalidades de aceleração SSL: 
k) Deve implementar SSL offload, ou seja, realizar a encriptação e decriptação das sessões SSL 

no lugar dos servidores. Deve poder ser configurados pelo menos 4000 servidores SSL 
virtuais. 

l) Deve manter a persistência dos usuários ao seu servidor escolhido na primeira conexão 
mesmo quando os clientes requisitarem novos SSL Session ID; 

m) Deve conter um único certificado digital para o conjunto de servidores reais que contém a 
aplicação a ser acelerada. Devem poder ser armazenados no mínimo 4000 certificados digitais. 

n) Deve possibilitar encriptação até o servidor real; 
o) Deve possuir capacidade de no mínimo 1.000 novas conexões por segundo com possibilidade 

de expansão para até 15.000 novas conexões por segundo; 
p) Deve possuir capacidade de no mínimo 4 (quatro) Gbps de tráfego SSL; 
q) Deve possuir capacidade para no mínimo 100.000 conexões simultâneas; 
r) Caso seja equipamento externo, o mesmo deverá implementar, além das funcionalidades 

acima, módulos supervisores redundantes bem como fontes de alimentação internas 
redundantes. 

 
 Quantidade: 08 (oito) unidades 
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3.29 - Módulo de IPS para switch para Datacenter tipo 1 
 
3.29.1 - Características Básicas: 
  
a) Deve analisar cada um dos pacotes que trafegam pela rede a que está conectado e também a 

relação de tais pacotes com os adjacentes a ele no fluxo de dados da rede (análise de 
contexto); 

b) Deve implementar operação em modo promíscuo (IDS). 
c) Deve implementar operação em modo “in-line” (IPS), descartando pacotes identificados como 

associados a ataques. 
d) Deve implementar performance de inspeção de pacotes de, no mínimo, de 500 Mbps escalavel 

até 4 Gbps quando utilizado em conjunto com outros módulos do mesmo tipo no switch 
e) Deve implementar no mínimo 5.000 (cinco mil) novas conexões TCP por segundo (cps); 
f) Deve implementar no mínimo 5.000 transações http por segundo; 
g) Deve utilizar assinaturas construídas com base em informações de vulnerabilidade e não 

somente em “exploits” específicos; 
h) Deve suportar a modificação de assinaturas, isto é, permitir a edição de assinaturas existentes 

na base de dados, ajustando-se ao perfil de tráfego de rede; 
i) Deve suportar a criação de assinaturas, isto é, permitir que se possam criar novas assinaturas 

e anexá-las à base de dados existente, adaptando-se as reais necessidades de tráfego de rede 
(na criação das novas assinaturas deve ser permitida a utilização de parâmetros de nível 2 a 
nível 7 do modelo OSI); 

j) Deve ser possível criar assinaturas do tipo “string-match” e associá-las a qualquer porta TCP 
para verificação da ocorrência de conjunto de caracteres definidos pelo administrador de 
política de segurança no conteúdo dos pacotes IP que trafegam pela rede. 

k) Deve suportar “Protocol Anomaly Detection” como método de análise de tráfego; 
l) Deve suportar verificação de adequação dos protocolos que trafegam na rede às definições 

destes constantes nas RFCs (análise de “RFC compliance”); 
m) Deve suportar análise “stateful” de pacotes para garantir maior acurácia de detecção (“Stateful 

Pattern Matching”); 
n) Deve suportar detecção de anomalias de tráfego da Rede (anomalias associadas a definições 

estatísticas de tráfego); 
o) Deve detectar ataques associados a protocolos que não estejam usando as portas canônicas 

de serviço (portas padrão reservadas para os protocolos de aplicação); 
p) Deve promover reordenação e remontagem de fragmentos IP antes de efetuar análise; 
q) Deve possuir estrutura de “normalização” de tráfego para que possam combater as técnicas de 

evasão; 
r) Devem ser suportados no mínimo os seguintes tipos de reação (configuráveis por assinatura de 

ataque): geração de alerta, gerar trap SNMP, fazer “logging”dos pacotes gerados pelo sistema 
“vítima”, fazer “logging” dos pacotes gerados pelo sistema que está efetuando o ataque, 
promover “reset” da conexão TCP, bloquear o pedido de conexão, bloquear o endereço que 
está gerando o ataque de conexão, negar “in-line” os pacotes associados ao ataque; 

s) Deve suportar “logging” de sessão via IP (“IP session logging”). Os logs devem ser compatíveis 
com formato “TCPDump”; 

t) Deve suportar filtragem de assinaturas por endereço IP de origem/destino (possibilidade de 
definir que uma dada assinatura de ataque deverá ser disparada somente quando estiver 
associada a endereços IP origem/destino específicos); 

u) Deve possuir capacidade de bloquear tráfego de pelo menos os seguintes protocolos “peer-to-
peer” (kazaa, gnutella, qtella, bearshare, gnucleus, limewire, morpheus, mutella, hotline, 
edonkey, soulseek, napster, bittorrent); 

v) Deve possuir capacidade de bloquear tráfego de pelo menos os seguintes sistemas de “instant 
messaging” (yahoo messenger, ICQ, AOL, MSN); 
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w) Deve ser capaz de detectar pelo menos os seguintes tipos de ataques: Simplex-Mode TCP 
hijacking, E-mail Spam, BackOriffice 2000 StealthMode, Unicode Decodes, IIS Unicode exploit, 
cross-site scripting, directory traversal, command injection, SQL Injection, Header Spoofing; 

x) Deve ser capaz de detectar atividade de Port Scanning (“Full connect”, “SYN Stealth”, “FIN 
Stealth”, UDP); 

y) Deverá ter uma base de assinaturas com descrição da utilização de cada uma delas e tipos de 
ataques detectados. Deverá ser possível a atualização gratuita de assinaturas em caso de 
detecção de novas vulnerabilidades. 
 

 Quantidade: 06 (seis) unidades 
 
 
3.30 - Módulo conversor Gigabit Ethernet 1000Base-SX para uso com fibra Multimodo 
 
3.30.1 - Características Básicas: 
  
a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 1000Base-SX 
c) Deverá suportar a conexão de fibras multimodo; 
d) Deve possuir conector do tipo LC. 
 

 Quantidade: 200 (Duzentas) unidades 
 
 

3.31 - Módulo conversor Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH para uso com fibra monomodo 
 
3.31.1 - Características Básicas: 
 

a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 1000Base-LX; 
c) Deverá suportar a conexão de fibras monomodo; 
d) Deve possuir conector do tipo LC. 
 

 Quantidade: 100 (Cem) unidades 
 
 
3.32 - Módulo conversor Gigabit Ethernet 1000Base-T 

 
3.32.1 - Características Básicas: 
 

a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 1000Base-T; 
c) Deverá suportar a conexão de cabo de cobre par transado; 
d) Deve possuir conector do tipo RJ45. 
 

 Quantidade: 70 (Setenta) unidades 
 
 

3.33 - Módulo conversor de 10GBase-ZR para uso com fibra monomodo  
 

3.33.1 - Características Básicas 
 

a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 10000Base-ZR; 
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c) Deverá suportar a conexão de fibras monomodo com comprimento de onda de 1550 nm 
(nanômetros); 

d) O conversor deve ser do tipo XENPAK. 
 

 Quantidade: 40 (Quarenta) unidades 
 
3.34 - Módulo conversor de 10GBase-SR para fibra multimodo 

 
3.34.1 - Características Básicas: 
 

a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 10000Base-SR; 
c) Deverá suportar a conexão de fibras multimodo com comprimento de onda de 850 nm 

(nanômetros); 
d) O conversor deve ser do tipo XENPAK; 
e) Deve possuir conector do tipo Duplex SC. 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
 
3.35 - Módulo conversor de 10GBase-LR para fibra monomodo 

 
3.35.1 - Características Básicas: 
 

a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 10000Base-LR; 
c) Deverá suportar a conexão de fibras monomodo com comprimento de onda de 1310 nm 

(nanômetros); 
d) O conversor deve ser do tipo XENPAK; 
e) Deve possuir conector do tipo Duplex SC. 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
 
3.36 – Switch (Comutador) 10GBE para Datacenter Tipo 2  
 
3.36.1 - Características de Hardware 
 

a) Deverá ser do tipo chassis modular com no mínimo 10 (dez) slots para inserção de módulos; 
b) Possuir matrix de comutação de no mínimo 6 (seis) Tbps. 
c) Suportar encaminhamento de pacotes nas camadas 2, 3 e 4 do modelo OSI com capacidade 

de de no mínimo 450 milhões de pps; 
d) Possuir capacidade para no mínimo 120.000 endereços MAC; 
e) Deverá suportar a no mínimo 250 (duzentas e cinqüenta) interfaces 10 Gigabit Ethernet 
f) Deverá suportar a no mínimo 384 (trezentos e oitenta e quatro) interfaces 10 Gigabit Ethernet 
g) A conexão dos módulos de interface fornecidos com a switching fabric deverá ser de no mínimo 

80 Gbps (160 Gbps full duplex) para cada módulo de interfaces 10Gbps; 
h) A conexão dos módulos de interface fornecidos com a switching fabric deverá ser de no mínimo 

40 Gbps (80 Gbps full duplex) para cada módulo de interfaces 1 Gbps; 
i) O chassis deverá suportar a conexão dos módulos de interface com a switching fabric de no 

mínimo 230 Gbps (460 Gbps full duplex); 
j) Deve implementar sFlow ou Netflow em hadware; 
k) Deve possuir separação do plano de controle do plano de dados através de módulos 

controle/supervisão e módulos switching fabric independentes e redundantes. 
l) Deverá possuir o fluxo de ar na direção da frente do equipamento para parte traseira 

permitindo melhor dissipação de calor; 
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m) Deverá possuir módulos de ventilação redundantes hot swap. 
n) Possuir fonte de alimentação redundante com as seguintes características: 

 Interna ao equipamento; 

 Capaz de sustentar a operação do equipamento com todos os slots ocupados por módulos 
ativos; 

 Implementar redundância de alimentação elétrica e de fonte de alimentação de modo que 
uma falha de uma das fontes e falha em dos circuitos o switch continue a operar; 

 Deverá ser fornecido com redundancia N+1. 
 
3.36.2 - Características de Virtualização 
 

a) Deve implementar a virtualização dos recursos de hardware em contextos virtuais permitindo a 
criação de switches virtuais. Cada contexto virtual deverá possuir seus recursos de hardware 
dedicados (interfaces físicas, VLANs, tabelas de roteamento, tabelas MAC, processos de 
spanning tree, processos de roteamento) com gerenciamento independente permitindo a 
consolidação de diferentes switches físicos em um único switch físico virtualizado.  

b) Deve suportar a criação de no mínimo 4 switches virtuais. 
c) Caso o equipamento ofertado não suporte a funcionalidade de virtualização deverão ser 

fornecidos 2 switches independentes de acordo com as características de hardware descritas 
no item anterior dessa especificação. 

 
3.36.3 - Características de Software 
 

a) Possuir sistema operacional modular; Deverá permitir a aplicação de patches no sistema 
operacional; 

b) Deverá permitir a atualização de software sem perda de pacotes (ISSU – In Services Software 
Upgrades); 

c) Deve Implementar a funcionalidade de “Link Aggregation” conforme padrão IEEE 802.3ad; 
d) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 (oito) portas Gigabit Ethernet 

ou 10 Gigabit Ethernet entre portas que residem em módulos diferentes do switch; 
e) Deve permitir a configuração de “Link Aggregation”  entre um switch de acesso e os 2 (dois) 

switches de Núcleo (Core) de forma que o switch de acesso tenha um único link lógico com os 
dois switches que formam o Núcleo (Core) (Multi Chassis Link Agregation ou Multi Chassis 
Etherchannel) 

f) A comutação de dados deve ser feitas pelos dois Switches de Core duplicando o desempenho 
de comutação de pacotes do switch com a utilização Multi Chassis Link Agregation ou Multi 
Chassis Etherchannel entre o switch de acesso e os swiches de core (Não serão aceitas 
topologias que usem o uso Spanning Tree ou Protocolo de Roteamento para balanceamento 
ou redundância); 

g) Deverá permitir que qualquer switch de acesso que utilize a tecnologia “Link Aggregation” 
poderá utilizar o recurso descrito; 

h) Implementar o Protocolo Spanning-Tree (IEEE 802.1d), Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s) e 
Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w); 

i) Implementar roteamento nível 3  entre VLANs; 
j) Implementar roteamento dinâmico RIPv2, OSPF e BGPv4; 
k) Implementar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation); 
l) Implementar virtualização das tabelas de roteamento IP, contemplando no mímimo as 

seguintes características :  

 Deve ser suportada a associação de interfaces roteáveis físicas (Gigabit Ethernet, 10 Giga 
Ethernet) e lógicas (sub-interfaces com 802.1Q e túneis GRE) a uma tabela virtual 
específica; 

 As tabelas virtuais de roteamento devem ser totalmente segregadas em cada equipamento; 

 Deve ser possível criar rotas estáticas em cada uma das tabelas virtuais de roteamento; 
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 Os protocolos dinâmicos de roteamento fornecidos (OSPF, RIPv2 e BGP4) devem suportar 
a troca de informações de forma completamente segregada para cada uma das tabelas 
virtuais criadas; 

 Deve ser possível visualizar as informações de cada uma das tabelas virtuais de roteamento 
de forma totalmente segmentada.  

 
 Quantidade: 06 (seis) unidades 

 
3.37 - Módulo de interface com 32 portas 10 GE SFP+ para switch Datacenter tipo 2 
 
3.37.1 - Características Básicas 
 

a) Possuir no mínimo 32 (trinta e duas) portas 10 Gigabit Ethernet com interface X2 
b) Possuir capacidade de encaminhamento local 
c) Deverá possuir conexão de no mínimo 80 Gbps (160 Gbps full duplex) com o backplane do 

switch 
 

 Quantidade: 18 (dezoito) unidades 
 
3.38 - Módulo de interface com 48 portas 10/100/1000Base-T para switch Datacenter tipo 2 
 

3.38.1 - Características Básicas 
 

a) Possuir no mínimo 48 (quarenta e oito) portas 1 Gigabit Ethernet com interface RJ-45 
b) Possuir capacidade de encaminhamento local 
c) Deverá possuir conexão de no mínimo 40 Gbps (80 Gbps full duplex) com o backplane do 

switch 
 

 Quantidade: 12 (doze) unidades 
 
3.39 - Módulo de interface com 48 portas 1000Base-X, SFP para switch Datacenter tipo 2 
 
3.39.1 - Características Básicas 
 

a) Possuir no mínimo 48 (quarenta e oito) portas SFP para transeivers do tipo mini-GBIC 
suportando, no mínimo, interfaces do tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH e 1000Base-ZX; 

b) Possuir capacidade de encaminhamento local 
c) Deverá possuir conexão de no mínimo 40 Gbps (80 Gbps full duplex) com o backplane do 

switch 
 

 Quantidade: 06 (seis) unidades 
 
3.40 - Módulo conversor de 10GBase-ER para uso com fibra monomodo para switch 

Datacenter tipo 1 e 2 
 
3.40.1 - Características Básicas 
 

a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 10000Base-ER; 
c) Deverá suportar a conexão de fibras monomodo com comprimento de onda de 1550 nm 

(nanômetros); 
d) O conversor deve ser do tipo SFP+. 

 
 Quantidade: 50 (cinquenta) unidades 
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3.41 - Módulo conversor de 10GBase-SR para fibra multimodo para  switch datacenter tipo 1 

e 2 
 
3.41.1 - Características Básicas 
 

a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 10000Base-SR; 
c) Deverá suportar a conexão de fibras multimodo com comprimento de onda de 850 nm 

(nanômetros); 
d) O conversor deve ser do tipo SFP+; 
e) Deve possuir conector do tipo Duplex LC. 
 

 Quantidade: 200 (duzentas) unidades 
 
3.42 - Módulo conversor de 10GBase-LR para fibra monomodo para  switch datacenter tipo 

1 e 2 
 

3.42.1 - Características Básicas 
 

a) Os conversores fornecidos deverão ser do mesmo fabricante dos equipamentos Switches; 
b) Deve implementar o padrão 10000Base-LR; 
c) Deverá suportar a conexão de fibras monomodo com comprimento de onda de 1310 nm 

(nanômetros); 
d) O conversor deve ser do tipo SFP+; 
e) Deve possuir conector do tipo Duplex LC. 
 

 Quantidade: 200 (duzentas) unidades 
 
3.43 – Licença de uso de software, de Virtualização para 1 processador Standard 
 
3.43.1 - Características Básicas 
 

a) Deverá suportar por servidor físico no mínimo: 

  4 processadores físicos. 

  1,5 TB de disco podendo atingir até 50 TB localizados em uma SAN (“Storage Area Network). 

 3 portas Gigabit Ethernet podendo atingir até 08 (oito) portas Gigabit Ethernet. 

 2 HBA’s (Host Bust Adapter). 

 30 CPU’s Virtuais podendo atingir até 128 CPU’s virtuais. 

 Permitir assinalar HBAs virtuais para cada máquina virtual através do suporte a tecnologia  
NPIV. 

b) Possuir sistema operacional próprio executando diretamente no hardware sem a necessidade 
de instalação de Sistema Operacional adicional para execução do software de virtualização. 

c) Permitir a criação de máquinas virtuais com mais de 1 processador, isto é, máquinas virtuais 
multiprocessadas com até 02 (dois) ou 04 (quatro) processadores. 

d) Permitir a criação de máquinas virtuais com até 64 GB de memória RAM. 
e) Ser compatível com as tecnologias “x86”, “x86_64”, “EM64T”, “dual core”, “quad core” e 

“hyperthreading”;  
f) Permitir a criação de máquinas virtuais coexistindo no mesmo hardware físico com, no mínimo, 

os seguintes sistemas operacionais: 

 Windows 2000 Professional SP4. 

 Windows XP Professional SP2. 
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 Windows XP Professional SP3. 

 Windows XP Home SP2. 

 Windows XP Home SP3. 

 Windows Vista Home. 

 Windows Vista Home Premium. 

 Windows Vista Business. 

 Windows Vista Ultimate. 

g) Suportar tecnologias para melhoria de perfomance de rede como jumbo frames e TCP 
Segment Offload. 

h) Deverá suportar a criação de VLANS nas redes virtuais. 
i) Permitir o isolamento total das máquinas virtuais, impedindo a comunicação entre as máquinas 

a não ser pelo ambiente de rede em que serão inseridas, evitando assim que o uso de uma 
máquina virtual interfira na segurança de outra máquina virtual; 

j) Permitir o acesso por mais de um caminho (multipath) e tolerante a falha (failover) ao SAN 
(“Storage Area Network”). 

k) Possuir sistema de arquivo que permita ser configurado em storage compartilhado e que mais 
de um servidor físico consiga acessar o mesmo compartilhamento simultaneamente. 

l) Permitir que cada máquina virtual tenha IP e MAC address próprio. 
 

 Quantidade: 200 (duzentas) licenças 
 
3.44 - Licença de uso de software, de Virtualização para 1 processador Enterprise Plus  
 

3.44.1 - Características Básicas 
 

a) Deverá suportar o uso de até 64 núcleos por servidor físico. 
b) Deverá suportar até 512GB de memória RAM por servidor físico. 
c) Deverá suportar por servidor físico: 

 2,0 TB de disco podendo atingir até 64 TB localizados em uma SAN (“Storage Area 
Network). 

 32 portas Gigabit Ethernet.  

 4 portas 10 Gigabit Ethernet. 

 8 HBA’s (Host Bust Adapter). 

 20 CPU’s Virtuais por core não excedendo quantidade máxima de 256 CPU virtuais por 
servidor. 

 Até 256 máquinas virtuais. 

d) Possuir sistema operacional próprio executando diretamente no hardware sem a necessidade 
de instalação de Sistema Operacional adicional para execução do software de virtualização. 

e) Permitir a criação de máquinas virtuais com mais de 1 processador, isto é, máquinas virtuais 
multiprocessadas com até 8 (oito) processadores em todos os sistemas operacionais 
suportados. 

f) Permitir a criação de máquinas virtuais com até 255 GB de memória. 
g) Permitir a criação de máquinas virtuais com até 10 placas de rede. 
 
h) Ser compatível com as seguintes tecnologias: 

 “x86_64”;  

 “dual core”;  

 “quad core”; 

 “hexa core”; 

  “hyperthreading”; 

   Intel EPT; 
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i) Permitir a criação de máquinas virtuais coexistindo no mesmo hardware físico com, no mínimo, 
os seguintes sistemas operacionais: 

 Windows Server 2008 (Standard, Enterprise, and Datacenter editions) 

 Windows Server 2003 Standard, Enterprise, Web, ou Small Business Server. 

 Windows Server 2003 Standard, Enterprise, Web, or Small Business Server R2. 

 Windows 2000 Advanced Server e Server (SP3 ou SP4). 

 Windows NT Server. 

 Windows XP Professional SP2 e SP3 

 Windows Vista Enterprise 32 e 64 bits. 

 Windows Vista Home Basic 32 e 64 bits. 

 Windows Vista Home Premium 32 e 64 bits. 

 Windows Vista Business 32 e 64 bits. 

 Windows Vista Ultimate 32 e 64 bits. 

 RedHat Enterprise Linux 5 

 RedHat Enterprise Linux 4 

 RedHat Enterprise Linux 3 

 RedHat Enterprise Linux 2.1 

 Suse Linux Enterprise Server 11 

 Suse Linux Enterprise Server 10 

 Suse Linux Enterprise Server 09 

 Suse Linux Enterprise Server 08 

 Ubuntu 8.04 LTS 

 Ubuntu Linux 7.10 

 Ubuntu Linux 7.04 

 CentOS 4 

 CentOS 5 

 Debian 4 

 Debian 5 

 FreeBSD 6.3 

 FreeBSD 6.4 

 FreeBSD 7.0 

 FreeBSD 7.1 

 Netware 6.5 Server  

 Netware 6.0 Server 

 Netware 5.1 Server 

 Solaris 8 for x86 

 Solaris 9 for x86 

 Solaris 10 for x86 

 SCO Openserver 5.0 

 SCO Unixware 7 

 Asianux 3.0 

j) Deverá suportar a criação de VLANS nas redes virtuais. 
k) Permitir o isolamento total das máquinas virtuais, impedindo a comunicação entre as máquinas 

a não ser pelo ambiente de rede em que serão inseridas, evitando assim que o uso de uma 
máquina virtual interfira na segurança de outra máquina virtual. 

l) Permitir o acesso por mais de um caminho (multipath) e tolerante a falha (failover) ao SAN 
(“Storage Area Network”). 

m) Possuir sistema de arquivo que permita ser configurado em storage compartilhado e que mais 
de um servidor físico consiga acessar o mesmo compartilhamento simultaneamente. 

n) Permitir conexões com tecnologias de storage SAN, iSCSi e NAS. 
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o) Permitir a instalação em um servidor físico sem disco físico local, podendo ser iniciado através 
de uma SAN  (“Storage Area Network”) Fiber Channel, utilizando o conceito de diskless. 

p) Permitir a instalação em um servidor físico sem disco físico local, podendo ser iniciado através 
de uma SAN  (“Storage Area Network”) iSCSI, utilizando o conceito de diskless. 

q) Permitir que cada máquina virtual tenha endereço IP e MAC address próprio. 
r) A solução deverá ser fornecida por um único fabricante. 
s) Permitir a conversão ilimitada de um sistema físico existente com sistema operacional Windows 

para uma máquina virtual. 
t) Suportar a extensão do tamanho do disco virtual enquanto a máquina virtual permanecer 

ligada. 
u) Suportar o clone de máquinas virtuais a quente sem interrupção da máquina virtual a ser 

clonada.  
v) Deverá possuir recurso de compartilhamento de páginas de memória entre múltiplas máquinas 

virtuais, ou seja, consolidação de páginas de memórias idênticas de múltiplas máquinas virtuais 
em um mesmo servidor em apenas uma página. 

 
 Quantidade: 168 (cento e sessenta e oito) licenças 

 
3.45 - Licença de uso de software, de Gerenciamento de Virtualização  

 
3.45.1 - Características Básicas 
 

a) Possuir a funcionalidade de gerenciamento dos recursos de hardware (consumo de 
processadores, memória RAM, dispositivos de rede, discos rígidos, controladoras de 
disco/storage), bem como gerenciar a performance das máquinas virtuais instaladas no 
Servidor de Virtualização, através de Console de Gerenciamento local (client) ou através de 
console via Browser com tráfego criptografado (SSL). 

b) Deverá permitir a gerência centralizada de todo o parque virtualizado, a partir de uma única 
console. 

c) A Console de gerência centralizada deverá permitir a criação de workflows para automação e 
orquestração dos processo de virtualização. 

d) Permite criar ambiente de alta disponibilidade para a console, ou seja, no caso de falha de uma 
console, outra assume automaticamente, sem parada de produção.  

e) Permitir criar o ambiente de alta disponibilidade para a console em uma WAN. 
f) O ambiente de alta disponibilidade para console deve proteger contra falha de hardware, 

sistema operacional, aplicação e rede. 
g) Deverá permitir o compartilhamento dos recursos físicos do servidor entre as máquinas virtuais, 

com a possibilidade de definir a quantidade mínimo e máxima de CPU e memória para cada 
máquina virtual. 

h) Deverá permitir o compartilhamento dos recursos físicos do servidor entre as máquinas virtuais, 
com a possibilidade de definir a quantidade mínima e máxima de CPU e memória para um 
grupo de máquinas virtuais. 

i) Deverá permitir o compartilhamento dos recursos físicos do servidor entre as máquinas virtuais, 
com a possibilidade de definir a saída de banda de rede para cada máquina virtual. 

j) Deverá permitir o compartilhamento dos recursos físicos do servidor entre as máquinas virtuais, 
com a possibilidade de definir a prioridade de acesso a disco para cada máquina virtual. 

k) Permitir a criação de ambiente de alta disponibilidade (cluster ou tecnologia equivalente ou 
superior) entre as máquinas virtuais, independente se estas estão em servidores físicos 
diferentes ou não. 

l) A solução deverá ser capaz de monitorar de forma inteligente os servidores físicos e virtuais, 
fazendo o balanceamento de carga das máquinas virtuais de forma automática, ou seja, 
movendo as máquinas virtuais entre os servidores físicos de acordo com a necessidade de 
recursos de CPU e memória. 
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m) A solução deverá ser capaz de realocar máquinas virtuais entre servidores físicos de forma 
automática, em horários de baixa utilização dos servidores, possibilitando que a carga total de 
máquinas virtuais, seja executada em um número menor de servidores físicos, permitindo que 
os outros servidores físicos sejam colocados em stand-by e dessa forma consumindo menos 
energia. Além disso, a solução deverá ser capaz de iniciar novamente os servidores em “stand 
by” e automáticamente realocar a carga de servidores virtuais. Para realizar essa tarefa a 
solução deverá suportar no mínimo os protocolos WOL (Wake-on- LAN), ILO (Integrated lights-
out), IPMI (Intelligent platform management interface). 

n) Permitir a funcionalidade de migração de uma máquina virtual de uma máquina física para 
outra máquina física, sem necessidade de interrupção dos serviços da máquina virtual. 

o) Permitir  a migração de máquinas virtuais entre diferentes servidores físicos para fins de 
manutenção, balanceamento de carga e ou upgrades, sem desligamento da máquina virtual e 
sem interrupção do serviço. 

p) Suportar a migração dos discos das máquinas virtuais entre um uma LUN em um storage FC 
ou iSCSI para outra LUN em um storage FC ou iSCSI sem afetar a disponibilidade dos 
serviços, ou seja, sem parar a máquina virtual. 

q) A solução deverá ser capaz de otimizar a utilização de disco da máquina virtual, armazenando 
em Storage somente o que a máquina virtual estiver utilizando, ou seja, não alocando todo o 
conteúdo do disco virtual quando não for necessário. 

r) Possuir funcionalidades de detecção de falha de uma máquina física, migrando 
automaticamente as máquinas virtuais afetadas para controle de outra máquina física e 
procedendo, sua ativação automaticamente. Deverá suportar um grupo de até 32 servidores 
simultaneamente. 

s) Possuir funcionalidades de detecção de falha de uma máquina física, migrando 
automaticamente as máquinas virtuais afetadas para controle de outra máquina física e 
procedendo, sua ativação automaticamente sem parada de produção, ou seja, com zero de 
tempo de inatividade. 

t) Possuir funcionalidades de detecção de falha do sistema operacional Windows de uma 
máquina virtual, procedendo, sua ativação automaticamente após um período pré definido. 

u) Permitir a criação através de interface gráfica de switches virtuais, comunicação local, não 
necessitando de placas de redes físicas, permitindo que redes complexas sejam construídas e 
as aplicações sejam desenvolvidas, testadas e distribuídas, tudo em um único computador 
físico. 

v) Permitir a criação através de interface gráfica de switches virtuais centralizados, que gerenciam 
de forma centralizada, todos os switches virtuais locais de cada servidor físico. Dessa forma a 
configuração de rede do ambiente virtual poderá ser feito uma única vez e replicada para todo 
o ambiente. 

w) Possuir tecnologia que permita tomar vantagem das redes 10Gb Ethernet, tirando a carga de 
roteamento de pacotes da camada de virtualização para ser executada direto na placa de rede 
física reduzindo ciclos de CPU e latência. 

x) Os switches virtuais centralizados deverão ter funcionalidades similares aos de um switch 
físico, tais como: 

 Suportar Filtro; 

 Suporte a VLAN privada; 

y) Permitir priorizar automaticamente determinado recurso (CPU e memória) a determinada 
máquina virtual no caso de concorrência de recurso sem necessidade de desligar a máquina 
virtual. 

z) Permitir que ferramentas de backup, tais como, Tivoli, Netbackup realizem backup e 
recuperação incrementais, diferenciais e de imagem completa de máquinas virtuais bem como 
em nível de arquivo para os sistemas operacionais Windows e Linux centralizado sem agentes. 
O backup passa a ser feito na camada de virtualização, o gerenciamento é feito por serviço de 
backup eliminando o peso do backup sobre os servidores físicos ou máquinas virtuais. 
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aa) Permitir realizar o backup de imagens de múltiplas máquinas virtuais simultaneamente sem a 
necessidade de desligá-las. 

bb) Permitir a criação de novas máquinas virtuais através de modelos já criados (biblioteca de 
templates), e prontos para serem instalados em qualquer servidor físico que componha o 
ambiente de servidores consolidados. 

cc) Permitir a visualização gráfica da topologia da infra-estrutura virtual. 
dd) Permitir criar modelos de configurações para Hosts físicos e replicá-los para outros hosts da 

solução de virtualização. 
ee) Permitir o monitoramento em tempo real e otimizar a utilização dos recursos não utilizados 

pelos hardwares. 
ff) Permitir monitoramento da utilização individual de cada servidor físico e de cada máquina 

virtual criada. 
gg) Permitir configurar faixas de alarme para monitoração de CPU, memória, rede e disco que 

alertem após um período de tempo pré-definido no estado de alerta.  
hh) Permitir a monitoração e notificação de alertas parametrizados através de e-mail, traps SNMP 

e scripts. 
ii) Permitir agendamento de tarefas tais como desligar, mover, criar, ligar máquinas virtuais. 
jj) Permitir parar, iniciar, suspender, reiniciar máquinas virtuais. 
kk) Permitir o ajuste de uso de CPU e memória por máquina virtual. 
ll) Permitir adicionar CPU e memória a uma máquina virtual sem parada de produção. 
mm) Permitir adicionar e remover placas de rede e discos a uma máquina virtual sem parada de 

produção. 
nn) Permitir o armazenamento dos dados e estatísticas de monitoração da console central em um 

SGDB (Sistema de gerenciamento de banco de dados) ORACLE ou Microsoft SQL Server. 
oo) Permitir armazenar dados e estatísticas de monitoração por até dois anos. 
pp) Permitir a redução da complexidade de gerenciamento, combinando servidores físicos em 

clusters para maior disponibilidade, e controle de recursos mais flexível. 
qq) Permitir a criação de recursos de alta disponibilidade para toda infra-estrutura virtual. No caso 

de perda de um servidor físico, isto deve significar, apenas, menos recursos e não 
indisponibilidade de servidores. As máquinas virtuais serão reiniciadas automaticamente, 
onde houver recursos. 

rr) Permitir coletar informações de performance de servidores físicos, analizar e sugerir cenários 
para a consolidação dos servidores físicos em máquinas virtuais. A consolidação sugerida 
pode ser feita com servidores físicos existente ou adicionando novos servidores com suas 
respectivas configurações de hardware. 

ss) Suportar Microsoft Cluster Services - MCSS em máquinas virtuais em um mesmo servidor 
físico ou entre diferentes servidores físicos. 

tt) Ser capaz de configurar através de interface gráfica a associação de uma ou mais placas de 
rede a uma máquina virtual, permitindo a distribuição de carga entre as placas de rede e 
configuração de tolerância a falhas. 

uu) Permitir múltiplos snapshots de uma máquina virtual. 
vv) Permitir fazer o "Rollback" de snapshot sem precisar parar a máquina virtual. 
ww) Possuir API para integração com a console de gerenciamento das máquins virtuais. 
xx) Permitir a integração com a console de gerenciamento através de Web Service. 
yy) Permitir a integração com o sistema de diretório MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY, 

possibilitando integrar a estrutura de usuários com a hierarquia de segurança dos grupos de 
servidores e máquinas virtuais sem precisar alterar o esquema do serviço de diretório. 

zz) Possuir funcionalidade para automatização da aplicação de atualizações no sistema 
operacional utilizado para virtualização. 

aaa) Possuir funcionalidade para automatização da aplicação de atualizações nas máquinas 
virtuais com sistema operacional Microsoft Windows de maneira centralizada e sem 
interrupção de serviço. 
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bbb) Permitir gerenciar o acesso a console de administração de forma granular. Dessa forma, 
cada usuário ou grupo terá uma quantidade de ações que ele pode executar na console de 
adminstração. 

ccc) A console de gerenciamento deverá permitir no mínimo a granularidade de acesso para as 
seguintes ações: 

 Ligar uma ou mais máquinas virtuais. 

 Desligar uma ou mais máquinas virtuais. 

 Criar máquinas virtuais. 

 Remover máquinas virtuais. 

 Criar templates de máquinas virtuais. 

 Criação de cluster de máquinas virtuais. 

 Adicionar e remover um servidor físico a console de gerenciamento. 

 Criar grupos de permissão e associar a usuários. 

 Criar e apagar alarmes de monitoração. 
 

 Quantidade: 05 (cinco) licenças 
 
4 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 - Os equipamentos, componentes, licenças de uso (software) e serviços (implementação e 
manutenção) ofertados deverão atender aos itens discriminados nas Especificações Técnicas, 
item 3, constantes neste TR. 
 
4.2 - Os equipamentos e componentes 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, componentes e licenças de uso (software), 
descontinuados ou em previsão de descontinuidade das linhas normais de produção (fabricação 
e/ou montagem) ou de desenvolvimento do fabricante. A caracterização da previsão de 
descontinuidade é definida como sendo o período compreendido entre o recebimento (entrega) 
oficial do item ofertado e 12 (doze) meses após este procedimento (recebimento). 
 
4.4 - Os valores ofertados deverão contemplar o suporte técnico e manutenção on site para os 
itens utilizados, durante o período da garantia.  
 
4.5 - Todos os programas fornecidos deverão ser entregues em mídia digital, para cada um dos 
equipamentos onde serão instalados. 
 
4.6 - Todos os equipamentos e componentes devem ser instalados e colocados em plena 
operação pela CONTRATADA, de acordo com o plano de implementação proposto pela mesma e 
devidamente aprovado pelo PRODERJ. 
 
4.7 - Por se tratar de expansão e atualização da plataforma de TIC de alta disponibilidade em 
produção no PRODERJ, os itens ofertados nos subitens 3.6 a 3.11; 3.13 a 3.17; 3.23 a 3.35; e 
3.40 a 3.42, deverão ser intercambiáveis entre os existentes e os a serem fornecidos, 
visando manter a compatibilidade e disponibilidade, bem como a unificação da plataforma de 
gerenciamento existente e a conseqüente redução de custos e serviços a bem do serviço público 
decorrentes desta otimização. 
 
4.8 - Todo o serviço a ser executado pela CONTRATADA será dimensionado em horas de 
trabalho, pelo PRODERJ em conjunto com a CONTRATADA, de acordo com a realização do 
serviço a ser implantado no Serviço Especializado de Instalação e Configuração - item 9. 
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4.9 - Toda informação manuseada durante a instalação, configuração e testes são de uso 
exclusivo e restrito do PRODERJ. 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 PRODERJ e quaisquer outras informações pertencentes ao mesmo. 
 
5 – DO SUPORTE TÉCNICO 
 
5.1 - O serviço de suporte técnico deverá ser prestado diretamente pelo fabricante dos itens do 
OBJETO, que se obrigará durante o prazo de vigência do Contrato, a prestar toda a assistência 
técnica necessária ao funcionamento dos mesmos.  
 
5.1.1 – O início para contagem dos prazos estabelecidos ocorrerá a partir da abertura de 
chamados, que registrará o número, data / hora e o nível de prioridade. Para fora do Município do 
Rio de Janeiro deverá ser disponibilizado um número 0800. 
 
5.2 - O atendimento técnico deverá ser feito por técnicos credenciados do fabricante dos itens do 
OBJETO. 
 
5.3 - A manutenção dos equipamentos que apresentarem problema e a solução especificados 
neste TR será de total responsabilidade do fabricante, durante a vigência do Contrato. 
 
5.4 - Para todos os equipamentos, os chamados poderão ser efetuados durante o horário 
comercial, no esquema de 8 x 5 x NBD (oito horas por dia, cinco dias por semana, com reposição 
de equipamentos danificados no próximo dia útil). 
 
5.5 - A CONTRATADA será obrigada a atender os chamados técnicos, no local, em até 04 
(quatro) horas, para todos os equipamentos, sendo que a solução do problema devera ser dada 
em até 06 (seis) horas, a partir da chegada do técnico no local.  
 
5.6 - A CONTRATADA é obrigada a atender os chamados técnicos para programas (“softwares”) 
por atendimento telefônico, e no caso de necessidade de atualização do mesmo, deverá 
disponibilizar WEB SITE, exclusivo, para permitir ao PRODERJ baixar o respectivo software. 
 
5.7 - A CONTRATADA deverá assegurar a garantia de disponibilidade de peças, para a 
manutenção dos equipamentos, pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, após o 
término do Contrato. 
 
5.8 - A execução da garantia e serviços técnicos por empresas terceirizadas, não exime A 
CONTRATADA das responsabilidades assumidas com o PRODERJ. 
 
5.9 - 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 PRODERJ. 
 
5.10 - A CONTRATADA deve ter acesso direto ao suporte técnico especializado on site do 
fabricante dos EQUIPAMENTOS (technical assistance center), 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
7 (sete) dias por semana, em todos os dias do ano, via telefone e e-mail, para solução de 
problemas e o seu encaminhamento ao setor competente dos mesmos. Deverá, também,  
disponibilizar uma senha de acesso para esse serviço à equipe de suporte do PRODERJ. 
 
5.11 - A CONTRATADA será responsável pela abertura e acompanhamento de chamados 
técnicos junto aos centros de suporte técnico do Fabricante, bem como o acompanhamento da 
resolução desses chamados e a implantação das soluções sugeridas. 
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5.12 - A assistência técnica deve cobrir atendimento telefônico, sem limitação, durante a vigência 
da garantia. 
 
5.13 - A CONTRATADA prestará serviços de manutenção corretiva dos equipamentos no local de 
instalação dos mesmos, e será responsável pela entrega e instalação das peças de substituição, 
retirada das peças com defeitos e, se necessário, deverá efetuar a reconfiguração dos parâmetros 
do equipamento. 
 
5.14 - 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. 
 
5.15 - 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. 
 
5.16 - Os equipamentos back-up deverão ser de propriedade da CONTRATADA ou por ela 
locados, não cabendo ao PRODERJ, nenhuma responsabilidade na disponibilização dos mesmos, 
tampouco os custos associados a este processo. 
 
5.17 - 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. 
 
5.18 - 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. 
 
5.19 - A CONTRATADA prestará os serviços de garantia nos equipamentos, independentemente 
dos acessórios ou outros equipamentos que estejam, a estes, conectados. 
 
5.20 - A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de engenharia que forem 
classificadas como mandatórias pelo fabricante dos equipamentos, durante a vigência da garantia. 
 
5.21 - Os itens descritos nos subitens 3.1 ao 3.17, 3.18 devem ser do mesmo fabricante. Da 
mesma maneira, os itens listados no subitens 3.18 e 3.19 ao 3.42, também devem ser de um 
mesmo fabricante, que não obrigatoriamente o anterior. 
 
6 – DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
6.1 - O prazo de vigência, do Contrato, será de 12 (doze) meses a partir da formalização 
contratual. 
 
6.2 - Todos os equipamentos e componentes fornecidos deverão possuir garantia de 
funcionamento, do fabricante, durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
emissão da Nota fiscal. 
 
6.3 - Os equipamentos deverão ser entregues no PRODERJ, localizado na Av. Nilo Peçanha nº 
175/3º andar (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) – Centro – Rio de Janeiro - RJ, ou em endereço 
específico a ser informado posteriormente, devendo ser instalados em até 15 (quinze) dias, após 
a aprovação do plano de projeto, que consta no item 9 deste TR, apresentado pelo proponente ao 
PRODERJ. 
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6.3.1 - O horário de entrega deverá ser ajustado entre as partes, em até 10 (dez) dias, após a 
data da formalização contratual. 
 
6.4 – A entrega dos itens do OBJETO deverá ser efetuada no prazo de até 60 (sessenta) dias. 
 
7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 – 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. 
 
7.2 - Fornecer, instalar e configurar, a critério exclusivo do CONTRATANTE, as atualizações e 
correções de todos os softwares e firmwares fornecidos, englobando, inclusive, a evolução das 
versões, sem ônus adicionais ao CONTRATANTE, durante o período de garantia e assistência 
técnica. 
 
7.6 – Apresentar a relação nominal dos profissionais, explicitando as respectivas atribuições na 
execução dos serviços. Para comprovar a qualificação exigida, deverão ser anexados os 
certificados técnicos dos referidos profissionais, emitidos pelo Fabricante dos PRODUTOS ou uma 
Entidade Certificadora, credenciada do Fabricante. 
 
7.6.1 - A substituição do profissional indicado pela CONTRATADA deverá ser previamente 
aprovada pelo CONTRATANTE. Neste caso, a CONTRATADA deverá substituí-lo por outro 
profissional que possua uma qualificação igual ou superior. 

 
7.7 - O desenvolvimento das atividades de configuração, parametrização e integração dos 
equipamentos e serviços deverão estar contemplados no escopo de fornecimento da proposta da 
CONTRATADA e serem baseados nas requisições solicitadas pelo CONTRATANTE. 
 
7.8 - A configuração dos itens do OBJETO poderá ser executada no laboratório da 
CONTRATADA, em ambiente de teste no CONTRATANTE, ou diretamente em campo, desde que 
esta não interrompa o atual funcionamento da rede existente, a menos que seja uma parada 
programada previamente com a anuência da equipe técnica do CONTRATANTE, ou para colocar 
o produto em operação definitiva na rede. 
 
7.9 – Realizar testes de pré-operação, para constatar que os itens do OBJETO foram instalados 
de acordo com o cenário requerido pelo CONTRATANTE e conforme definido nos itens de serviço 
de instalação, com o acompanhamento dos técnicos do CONTRATANTE. 
 
7.10 – Fornecer todos os instrumentos/equipamentos necessários a execução do serviço e aos  
testes de aceitação do mesmo. 
 
7.11 - Manter, durante a fase de implantação, a equipe técnica disponível para eventuais serviços 
executados fora do horário de expediente sem ônus adicional para o CONTRATANTE, quando 
necessário e solicitado pela equipe do CONTRATANTE, ou quando for necessário executar 
qualquer atividade que possa interferir no funcionamento da rede do CONTRATANTE. 
 
7.12 - 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. A periodicidade será definida pela 
CONTRATANTE e o RI terá 2 (duas) vias, sendo a primeira para uso do CONTRATANTE e a 
segunda para a CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante das 
partes. 
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7.12.1 - Quando aprovado o funcionamento dos itens do OBJETO, tendo como base o RI, os 
mesmos deverão ser considerados instalados e aptos a serem utilizados. Isso deverá ser 
confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do representante técnico do CONTRATANTE 
no RI. 
 
7.12.2 - Quando não aprovado o funcionamento de quaisquer dos itens do OBJETO, a 
CONTRATADA deverá anotar no RI as ocorrências e suas origens, tomar toda e qualquer 
providência necessária para resolvê-las, sem gerar ônus ao CONTRATANTE e sem prejudicar o 
tempo previsto de instalação. 

 
7.12.3 - O RI não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento 
dos itens do OBJETO, o qual deverá ser estendido ao longo de todo o período de garantia. 
 
7.12.4 - A falta de instalação completa de um ou mais itens do OBJETO constitui-se em motivo de 
suspensão de todos os compromissos financeiros, vinculados ao evento de instalação dos 
mesmos, enquanto perdurar essa situação. A critério do CONTRATANTE, a instalação dos itens 
do OBJETO poderá ser: 

a) Alterada em sua seqüência; 

b) Prorrogada por prazo determinado; 
 
7.13 - Manter em sigilo e não fazer uso indevido de qualquer configuração do ambiente e 
informações prestadas por funcionários do CONTRATANTE e quaisquer outras informações 
pertencentes ao CONTRATANTE. 
 
7.14 - Anexar à Nota Fiscal de entrega dos itens do objeto, carta nominal ao PRODERJ, do 
fabricante informando a procedência e os respectivos números de série dos mesmos,. 
 
7.15 - Entregar, por ocasião do fornecimento dos itens do objeto, 1 (uma) via, preferencialmente 
por meio magnético, da documentação técnica constituída por manuais de instalação, 
configuração e operação, em português ou inglês; 
 
7.16 - Fornecer crachá de identificação aos seus empregados e responder pela idoneidade moral, 
apresentação pessoal e comportamento cordial e urbano dos mesmos, no ambiente do 
Contratante.  
 
7.17 - Comunicar ao CONTRATANTE, com antecedência e por e-mail ou carta, qualquer 
intervenção que seja necessária à paralisação do equipamento, para a respectiva autorização. 
 
7.18 – Pagar aos profissionais da equipe de trabalho, salários no padrão de mercado, com os 
benefícios aplicáveis. 
 
7.19 – Fornecer, sem custos adicionais ao CONTRATANTE, quaisquer insumos, cabos, tomadas, 
serviços, remanejamento, licenças de software e demais acessórios necessários para a perfeita 
implementação dos produtos fornecidos, mesmo que não previstos inicialmente. 
 
7.20 – Ter em seu quadro permanente ou sob regime de contrato, os profissionais que serão 
alocados para a execução do objeto e durante o período contratual. 
 
8 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no item 16, do Edital. 
 
8.2 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 
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8.3 - Receber o objeto, após a verificação do atendimento integral das especificações requeridas. 
 
8.4 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 
8.5 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
9 – DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. 
 

9.1 - Entende-se por serviço especializado de instalação e configuração, a montagem física dos 
equipamentos e seus respectivos acessórios pela CONTRATADA, bem como a configuração 
lógica de todos os equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário requerido pelo 
CONTRATANTE. 
 
9.2 - Este serviço trata do “Projeto Executivo ou Projeto de Implementação de uma Solução” e tem 
como objetivo a instalação física dos equipamentos, sua conectividade a rede de dados, a 
configuração das características listadas pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá ser 
responsável pela definição, planejamento e execução de todas as informações a serem 
configuradas, após terem sido previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 
 
9.3 - Para a execução do serviço especializado de instalação e configuração, a CONTRATADA 
entregará, para validação do CONTRATANTE, um Plano de Projeto em aderência ao modelo do 
PMI, composto por, pelo menos, 03 (três) documentos com conteúdos definidos a seguir: 
 

a) Plano de Entrega e Instalação dos Produtos – neste documento deverá constar, no 
mínimo, a relação completa dos equipamentos e softwares a serem fornecidos, 
discriminando detalhadamente a finalidade de cada um. O plano deverá contemplar e 
detalhar todos os serviços de instalação e configuração, bem como estabelecer 
procedimentos de testes de conexão e desempenho da rede para cada etapa de instalação 
e configuração concluída. Deverá ser informado o prazo para a conclusão de cada etapa 
do serviço de entrega e instalação. O plano de instalação dos produtos deverá contemplar 
obrigatoriamente os seguintes itens: endereçamento IP, políticas de VLANs, políticas de 
segurança, roteamento, QoS, filtros, alarmes, relatórios a serem configurados e 
documentação da rede, conforme as features determinadas previamente pelo 
CONTRATANTE; 

 
b) Plano de Integração dos Produtos – neste documento deverá constar, no mínimo, a 

arquitetura desenhada pela CONTRATADA para a integração dos PRODUTOS, na 
estrutura existente no CONTRATANTE e no local de instalação dos mesmos, 
relativamente aos itens: rede TCP/IP, gerenciamento centralizado da rede, segurança, 
controle de banda e de acesso; 

 
c) Projeto Executivo – este documento constitui-se no detalhamento da documentação 

necessária a correta configuração e parametrização dos equipamentos a serem fornecidos 
pela CONTRATADA. Neste documento deverão constar, todas as informações geradas 
pela CONTRATADA, abordando os aspectos de arquitetura implantada, configuração, 
testes, migração e integração ao ambiente de rede do CONTRATANTE. 

 
9.3.1 – A CONTRATADA deverá apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo Gestor do 
Projeto e sua equipe técnica, conforme o serviço a ser executado, na data da 1ª reunião de 
acompanhamento da execução do Contrato, a ser definida pelo CONTRATANTE, após a 
assinatura do mesmo. 
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9.3.2 - Utilizar, no mínimo, a seguinte mão-de-obra especializada como Equipe de Trabalho: 
 
9.3.2.1 - 01 (um) profissional nível superior certificado como PMP pelo PMI, com experiência 
prática comprovada em gerência de projetos com fornecimento de produtos e serviços deste 
porte; 
 
9.3.2..2 - 01 (um) profissional nível superior certificado em tecnologias de switch avançadas para 
os PRODUTOS envolvidos, com experiência prática na configuração dos mesmos; 
 
9.3.2..3 - 01 (um) profissional nível superior certificado em roteadores para os PRODUTOS 
envolvidos, com experiência prática na configuração dos mesmos; 
 
9.3.2..4 - 01 (um) profissional nível superior certificado em segurança para os PRODUTOS 
envolvidos, com experiência prática na configuração dos mesmos; 
 
9.3.2..5 - 01 (um) profissional nível superior certificado em Servidores e virtualização para os 
PRODUTOS envolvidos, com experiência prática na configuração dos mesmos; 
 
9.3.2..6 - 01 (um) profissional nível superior certificado em Datacenter para os PRODUTOS 
envolvidos, com experiência prática na configuração dos mesmos; 
 
9.3.3 - A equipe técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação deverá trabalhar sob 
orientação e supervisão direta do profissional certificado responsável pela coordenação das 
atividades de implantação (Gestor do Projeto) e com acompanhamento do profissional técnico 
indicado pelo PRODERJ. 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. 
 
9.4 - Todas as documentações deverão ser apresentadas em via impressa e em meio digital. 
Estas serão consideradas como efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela 
equipe técnica do CONTRATANTE. 
 
9.5 - O software empregado na confecção dos textos integrantes das documentações deverá ser 
totalmente compatível com o MS Word 2000® ou versão mais recente. 
 
9.6 - As documentações deverão ser emitidas em papel timbrado da CONTRATADA e deverão 
conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da CONTRATADA. 
 
9.7 - Qualquer alteração no corpo técnico ou gerencial da CONTRATADA não poderá afetar o 
cronograma de entrega nem a execução do Plano de Trabalho. 
 
9.8 - Na elaboração do Projeto Executivo, serão utilizados como referência os dados fornecidos 
pelo CONTRATANTE, bem como os levantamentos executados durante a vistoria obrigatória. 
 
9.9 - O PROJETO EXECUTIVO deverá ser subdividido nas seguintes etapas: 
 

a) Levantamento de Dados/Vistoria 

b) Projeto de Adequação da Infra-Estrutura 

c) Projeto de Configuração e Parametrização 

d) Plano de Testes  

e) Documentação 
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9.10 - As Etapas Listadas Acima serão realizadas conforme as especificações dos subitens 
abaixo: 
 
9.10.1 - Levantamento de Dados / Vistoria – Coleta dos dados necessários à elaboração do 
Projeto Executivo, através de reuniões entre profissionais e especialistas, do CONTRATANTE e 
da CONTRATADA, bem como de vistorias e levantamentos em campo, visando complementar os 
dados fornecidos pelo CONTRATANTE. 
 
9.10.2 - Projeto de Adequação da infra-estrutura – Elaboração da documentação necessária à 
adaptação das instalações existentes, visando à instalação dos novos equipamentos, como 
cabeamento específico (se necessário), remanejamento de cabeamento (se necessário), 
instalação elétrica e etc. As adequações de infra-estrutura que forem necessárias nas Unidades 
Administrativas da Contratante, serão de responsabilidade do CONTRATANTE. 
 
9.10.3 - Projeto de Configuração e Parametrização – Elaboração da documentação necessária à 
correta configuração e parametrização dos roteadores, switches, rádios, sistema de 
gerenciamento, segurança e etc, fornecidos pela CONTRATADA. Essa documentação deverá ser 
validada pela equipe técnica do CONTRATANTE. 
 
9.10.4 - Plano de Testes – Tem como finalidade estabelecer os procedimentos para aceitação em 
campo das adequações, configurações e parametrizações efetuadas pela CONTRADA, 
verificando o correto funcionamento dos equipamentos e serviços implantados. Este Plano deverá 
definir os seguintes aspectos, dentre outros: 
 

a) A forma de atuação das áreas de implantação e de operações; 

b) Descrição dos testes a serem realizados e respectivos procedimentos de execução; 

c) Critérios para a avaliação dos resultados. 
 
9.10.5 - Documentação – De acordo com a necessidade do projeto os seguintes documentos 
deverão ser gerados: 
 

a) Projeto de Adequação da Infra-Estrutura; 

b) Projeto de Configuração e Parametrização; 

c) Plano de Testes. 
 

9.11 - Cronograma das Atividades 
 

9.11.1 - Para todos os tipos de Serviços descritos acima, a CONTRATADA, deverá apresentar o 
Cronograma das Atividades, que terá os seguintes prazos máximos para a conclusão das 
atividades:  
 

a) Entrega dos documentos “Plano de Entrega e Instalação de todos os itens do OBJETO” e 
“PROJETO EXECUTIVO”: 30 (trinta) dias a contar da data da formalização contratual; 

b) Configuração e testes iniciais de todos os itens do OBJETO: 05 (cinco) dias a contar da 
data de entrega dos mesmos; 

c) Instalação e testes de pré-operação de todos os itens do OBJETO, em ambiente de 
produção: 05 (cinco) dias a contar da data de disponibilização do ambiente de instalação; 

d) Entrega do documento “RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO”: 15 (quinze) dias a 
contar da data de conclusão da instalação e testes de pré-operação de todos os itens do 
OBJETO. 

 


