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Anexo II 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico nº 012/2008 

 
1 - OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa para fornecimento de plataforma computacional baseada em servidores Blade, 
sistema operacional multi-processado, plataforma de virtualização, sistema de armazenamento de dados 
baseado em rede (SAN – Storage Área Network) e infraestrutura de rede local (LAN), incluindo serviços de 
instalação física dos equipamentos e interligação à rede.  
 
2 - DESCRIÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE E LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 
 
2.1 – Bastidor para plataforma computacional
 
• Especificações para plataforma computacional, baseada em servidores lâmina (Blade), sistema 

operacional, plataforma de virtualização, sistema de armazenamento baseado em rede (SAN) e infra-
estrutura de rede local LAN. 

• Estrutura de Bastidor (Chassis) para servidores Blade composta de 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: 

 
2.1.1 Características Gerais 
 
• Permitir a coexistência das seguintes plataformas em lâminas blade: 

− Intel Xeon EM64T; 
− AMD64 Opteron; 
− Plataforma RISC ou EPIC. 

• Suportar a capacidade de até 768 cores distribuídos em suas 48 lâminas. 
• Para cada baia de servidor em lâmina blade, 2 (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). 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

b) 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. 

c) 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. 

d) Suporte a uso de SSH e IPMI 2.0. 
e) Suporte a SNMP para consulta e traps. 
f) Capacidade de atualização da BIOS a partir de estação remota. 

g) 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. 

 
2.1.3 Características Elétricas 
 
• A alimentação será disponibilizada em dois circuitos, sendo que o equipamento deverá manter a 

operacionalidade, em caso de falha de qualquer um deles. 
• Tensão 220V CA, 60Hz circuito monofásico ou trifásico. 
• 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. 
• 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: 01 (uma) unidade. 

 
 
2.2 - Servidor Blade com 02 (dois) processadores quad-core (para instalação no Bastidor do item 2.1)
 
2.2.1 Características Gerais 
 
• Possuir 02 (dois) processadores de núcleo quádruplo (quad core), arquitetura x 64 (x 86 com extensões 

de 64bits), sendo alternativamente: 
 Intel Xeon X5450 (cinco mil e quatrocentos e cinqüenta); 
 Amd Opteron 2352 (dois mil e trezentos e cinqüenta e dois). 

• 32 GB (trinta e dois gigabytes) 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 64 GB de memória RAM. 

• No mínimo 02 (dois) discos rígidos de 146GB (cento e quarenta e seis 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. 

• 01 (uma) interface USB. 
• 02 (duas) portas fiber-channel full-fabric, 04Gb/s (quatro gigabits por segundo). 
• 02 (duas) portas de rede Gigabit Ethernet elétricas compatíveis com IEEE 802.1q (multi-VLAN) e IEEE 

802.3ad (link aggregation), configuráveis para boot PXE. 
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• O equipamento servidor deverá estar certificado como: 
a) “Designed for Windows Server 2003 Standard e Enterprise Edition R2 x64” na HCL da Microsoft. 
b) “Red Hat Ready Certified” para “Red Hat Enterprise/Advanced Linux 5” na HCL da Red Hat. 
c) “Yes Certified” para “Suse Linux Enterprise Server 9 for Amd64 & Intel EM64T” e  “Suse Linux 

Enterprise Server 10 for Amd64 & Intel EM64T” na HCL da Novell/Suse. 
d) “Sun Certified”, para Solaris 10. 

 
 Quantidade: 12 (doze) unidades 

 
2.2.2 A contratada deverá fornecer cópia das paginas da web respectivas onde o certificado é citado, 
exibindo literalmente, a marca e modelo do equipamento oferecido que deverá acompanhar a proposta. 
 
2.3 - Servidor Blade com 04 (quatro) processadores quad-core (para instalação no Bastidor do item 
2.1) 
 
2.3.1 Características Gerais 
 
• 04 (quatro) processadores de núcleo quádruplo (quad core), arquitetura x64 (x86 com extensões de 

64bits), sendo alternativamente: 
- Intel Xeon E7320 (sete mil e trezentos e vinte). 
- AMD Opteron 8354 (oito mil e trezentos e cinqüenta e quatro). 

• 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) 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 até 96 GB de memória RAM. 

• Possuir 01 (um) Compact Flash Card com capacidade de 16 GB e suportar o boot de sistema 
operacional a partir deste. 

• 01 (uma) interface USB. 

• 02 (duas) portas fiber-channel full-fabric, 04Gb/s (quatro gigabits por segundo). 

• 02 (duas) portas de rede GigaBitEthernet elétricas compatíveis com IEEE 802.1q (multi-VLAN) e IEEE 
802.3ad (link aggregation), configuráveis para boot PXE. 

• O servidor deverá estar certificado como: 

a) “Designed for Windows Server 2003 Standard e Enterprise Edition R2 x64” na HCL da Microsoft; 
b) “Red Hat Ready Certified” para “Red Hat Enterprise/Advanced Linux 5” na HCL da Red Hat. 
c) “Yes Certified” para “Suse Linux Enterprise Server 9 for Amd64 & Intel EM64T” e  “Suse Linux 

Enterprise Server 10 for Amd64 & Intel EM64T” na HCL da Novell/Suse. 
d) “Sun Certified”, para Solaris 10. 

 Quantidade: 07 (sete) unidades 
 
2.3.2 A contratada deverá fornecer cópia das respectivas paginas da web onde o certificado é citado, 
exibindo literalmente, a marca e modelo do equipamento ofertado e que deverão acompanhar a proposta. 
 
2.4 - Módulo de Interface HBA e Rede para Bastidor (chassis) Blade, PCI-E 
 
2.4.1 Características Gerais 
 
• 02 (duas) portas fiber-channel full-fabric, 04Gb/s (quatro gigabits por segundo). 
• 02 (duas) portas de rede GigaBitEthernet elétricas compatíveis com IEEE 802.1q (multi-VLAN) e IEEE 

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

 Quantidade: 12 (doze) unidades 
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2.5 - Licenças de uso de Software de Sistema Operacional 
 
2.5.1 Características 

• Fornecer 04 licenças de uso de software de sistema operacional, Red Hat Enterprise Linux Advanced 
Platform. 

• Entregar o sistema na sua última versão estável disponibilizada ao mercado e compatível com os 
requerimentos de servidor e sistema de armazenamento. 

 
2.5.2 Suporte a Instalação 
 
• Possuir instalação automatizada. 
• Suportar instalação em modo gráfico. 
• Suportar instalação via CD-ROM. 
• Suportar instalação via rede (NFS, FTP e HTTP). 
• Suportar a criação de discos de boot. 
• Suportar instalação em discos em RAID. 
• Suportar particionamento de disco automático e manual. 
• Suportar upgrade de versão executado via instalador, que detecta a versão instalada e oferece a opção 

de instalação. 
 
2.5.3 Recursos de Interface 
 
• Suportar interface gráfica do tipo “janelas”. 

• Suportar a utilização dos ambientes gráficos KDE e Gnome. 

• Possuir documentação de instalação em português do Brasil. 
 
2.5.4 Kernel 
 
• Ser baseado no Kernel Linux 2.6 ou versão superior 
• Ser modular a fim de permitir que módulos de dispositivos e parâmetros de execução possam ser 

instalados, removidos ou ajustados sem a necessidade de parar o servidor; 
 
2.5.5 Recursos de Monitoração e Gerenciamento 
 
• Possuir ferramenta gráfica para gerenciamento de usuários. 
• Permitir o gerenciamento de quotas de disco para usuários ou grupos de usuários. 
• Suportar a configuração de mensagens de evento para o sistema. 
• Possuir ferramenta de monitoração do sistema, no mínimo, para CPU, memória, I/O, throughput das 

placas de rede, espaço em disco. 
• Possuir ferramentas de gerenciamento e controle da priorização dos processos em execução. 
• Possuir utilitário para agendar/schedular processos, sejam uma única vez ou de tempos em tempos. 
• Possuir ferramenta de monitoração compatível com SNMP v2 e v3. 
 
2.5.6 Suporte a Virtualização 
 
• Suportar ambientes com paravirtualização e virtualização total, 32/64-bits X86, libvirt e virt-manager. 
• Suportar virtualização para servidores e suporte opcional para clientes, através de ferramentas nativas. 
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2.5.7 Segurança 
 
• Contar com um serviço de atualizações, patches e upgrades via internet, com possibilidades de fazê-lo 

nos modos hosted (máquina direta) e Proxy (com um servidor Proxy). 
• Permitir rollback de atualizações. 
• Impedir a utilização de senhas fracas (as senhas deverão ser compostas por letras, números e 

caracteres especiais). 
• Permitir a utilização de senhas com prazo de expiração. 
• Suportar IPSEC. 
 

 Quantidade: 04 (quatro) licenças 
 
2.6 - Licença de uso de Software de Back-up 
 
2.6.1 Características 
 
• Fornecer licença de uso de software de back-up, Legatto Enterprise. 
• Entregar o sistema na sua última versão estável disponibilizada ao mercado e compatível com os 

requerimentos de servidor e sistema de armazenamento. 
 
2.6.2 Suporte a Instalação 
 
• Possuir instalação automatizada. 
• Suportar instalação em modo gráfico. 
• Suportar instalação via CD-ROM. 
• Licença Network Çlient Conection for Linux, até 25 licenças. 
• Licença Network Çlient Conection for Windows, até 100 licenças. 
• Contar com um serviço de atualizações, patches e upgrades via internet, com possibilidades de fazê-lo 

nos modos hosted (máquina direta) e Proxy (com um servidor Proxy). 
• Permitir rollback de atualizações. 
 

 Quantidade:  25 (vinte e cinco) licenças para Linux  
    100 (cem) licenças para Windows 

 
2.7 - Licença de uso de Software de Sistema de VirtualizaçãoVMWare
 
• Fornecer licença de uso de sistema de virtualização compatível com as seguintes características: 
• Possibilitar a instalação do software diretamente no servidor para maior desempenho, ou seja, entre as 

camadas de hardware e sistema operacional; 
• Suportar os SISTEMAS OPERACIONAIS que sejam homologados pela plataforma de hardware 

fornecida pela Contratada em sua proposta. 
• Possuir recursos de schedulling. 
• Possuir balanceamento de carga que impeça que processos críticos fiquem sem recursos de CPU. 
• Possuir recurso de virtualização da comunicação interface HBA. 
• Possuir recurso de alteração dinâmica do tamanho dos discos virtuais. 
• Possuir recurso de mapeamento de uma SAN diretamente na máquina virtual. 
• Possuir recurso de virtualização da comunicação a Interface de rede de dados. 
• Possuir recurso de virtualização de uma ou mais placas de rede, cada uma com seu próprio endereço 

IP e MAC address. 
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• Possuir recurso virtualização da memória RAM. 
• Suportar a sobreposição de uma rede LAN lógica no topo da rede LAN física para isolar o tráfego de 

rede. 
• Suportar sistemas Linux paravirtualizados (kernel linux, no mínimo, 2.6). 
• Suportar sistema Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition. 
• O SISTEMA DE VIRTUALIZAÇÃO poderá utilizar extensões de virtualização existentes na CPU para 

fornecer este suporte, sendo esta forma de suporte suficiente. 
• Possuir recurso de compartilhamento de páginas de memória entre múltiplas máquinas virtuais 

(consolidação de páginas de memória idênticas de múltiplas instâncias do servidor de aplicação em 
apenas uma página). 

• Suportar que uma única máquina virtual utilize até 04 (quatro) processadores físicos simultaneamente. 
• Suportar que a máquina virtual utilize 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de memória RAM. 
• Suportar a utilização de, no mínimo, 32 (trinta e duas) máquinas virtuais em um único servidor. 
• Suportar que máquinas virtuais entrem em stand-by quando não forem utilizadas. 
• Possuir interface remota de linha de comando. 
• Possuir gerenciador de recursos como CPU, Memória e I/O para as máquinas virtuais. 
• Suportar o gerenciamento de recursos como CPU, memória, disco e largura de banda para as 

maquinas virtuais ativas. 
• Suportar o gerenciamento dos recursos especificados acima, através de SNMP. 
• Suportar priorização das máquinas virtuais críticas nos recursos de CPU, acesso a HBA e, tráfego de 

rede. 
• Suportar o armazenamento dos arquivos da máquina virtual em storages compartilhados utilizando 

Fiber Channel, iSCSI SAN ou NAS. 
• Suportar balanceamento de carga e tolerância a falhas das placas de rede virtuais. 
• Suportar a utilização de múltiplos adaptadores de rede ativos e em stand-by. 
• Suportar a identificação e filtragem do tráfego de rede em VLANs. 
 

 Quantidade: 08 (oito) licenças 
 
2.8 - Switch de Datacenter
 
• Configurado com chassis de 9 slots, com fonte de alimentação redundante, processador de alto 

desempenho, com duas portas 10Gb Ethernet , módulo com 8 portas 10 Gb Ethernet de alto 
desempenho,  módulo com 48 portas 10/100/1000 TX para conexão a servidores de alto desempenho e 
modulo CSM – Content Switch Module , em conformidade com os part-numbers a seguir: 

 
Part Number Descrição Qtde 
WS-C6509-V-E Catalyst 6500 Enhanced 9-slot Chassis (Vertical), No PS, Fan 2 
SV33ISK9O-12233SXH Cisco CAT6000-VSS720 IOS IP SERVICES SSH (MODULAR) - 

DEFAULT 
2 

VS-S720-10G-3C Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE and MSFC3 
PFC3C 

2 

CF-ADAPTER-SP SP adapter  for SUP720 and SUP720-10G 2 
X2-10GB-CX4 10GBASE-CX4 X2 Module 4 
WS-X6708-10G-3C C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with DFC3C (req. X2) 2 
X2-10GB-SR 10GBASE-SR X2 Module 16 
WS-X6748-GE-TX Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 2 
MEM-XCEF720-1GB Catalyst 6500 1GB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3BXL) 2 
WS-F6700-DFC3C Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules 2 
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WS-CAC-6000W Cat6500 6000W AC Power Supply 4 
CAB-7513AC AC POWER CORD NORTH AMERICA (110V) 8 
WS-C6509-V-E-FAN Catalyst 6509-V-E Chassis Fan Tray 4 
VS-F6K-MSFC3 Catalyst 6500 Multilayer Switch Feature Card (MSFC) III 2 
VS-F6K-PFC3C Catalyst 6500 Sup 720-10G Policy Feature Card 3C 2 
VS-S720-10G Catalyst 6500 Supervisor 720 with 2 10GbE ports 2 
MEM-C6K-CPTFL1GB Catalyst 6500 Compact Flash Memory 1GB 2 
BF-S720-64MB-RP Bootflash for SUP720-64MB-RP 2 
SF-FWM-ASDM-5.2F Device Manager for FWSM 3.2 for Catalyst 6500 and 7600 2 
WS-F6700-DFC3C Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules 2 
WS-X6708-10GE Cat6500 8 port 10 Gigabit Ethernet module (req. DFC and X2) 2 
MEM-XCEF720-256M Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) 2 
WS-F6700-CFC Catalyst 6500 Central Fwd Card for WS-X67xx modules 2 
WS-C6509-V-E-CM Catalyst 6509-V-E Chassis Cable Management 2 
WS-X6066-SLB-APC Catalyst 6000 Content Switching Module 1 
 
 
 Quantidade: 02 (duas) unidades 

 
2.9 - Sistema de Armazenamento, com arquitetura modular (Storage) 
 
2.9.1 Características do Sistema de Armazenamento 
 
• Suportar 224 discos. 
• Suportar a capacidade mínima de expansão para 224 (duzentos e vinte quatro) TeraBytes bruta 
• Possuir 16 (dezesseis) discos Fibre Channel (FC) com capacidade de armazenamento de 500 

(quinhentos) gigabytes e 15.000 (quinze mil) RPM’s (rotações por minuto) cada, totalizando 8 TB por 
bandeja. 

• Possuir 16 (dezesseis) discos SATA com capacidade de armazenamento de 01 (um) Terabyte cada, 
totalizando 16 TB por bandeja. 

 
2.9.2 Características mínimas das Controladoras 
 
• Possuir, 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. 
• Possuir 08 (oito) portas padrão Fibre Channel no front-end operando a 04 (quatro) Gbits/s (gigabits por 

segundo) com compatibilidade e autonegociação para conexões a 01 Gbits/s e/ou 02 Gbits/s. 
• Suportar memória “cache” de 16 (dezesseis) Gigabytes, sendo 08 (oito) Gigabytes por controladora 

protegida por baterias de “backup”. 
• Possuir memória “cache” de, no mínimo, 08 (oito) Gigabytes, completamente protegida por baterias 

“backup” 
• Possuir 08 (oito) conexões independentes no back-end para as bandejas de expansão operando a 04 

Gbits/s (quatro gigabits por segundo). 
• Suportar e permitir a utilização de no mínimo 1024 LUNs (logical units). 
• Suportar no mínimo 512 (quinhentos e doze) Storage partitions. 
• Inicialmente é requisitado o licenciamento de 64 (sessenta e quatro) Storage partitions. 
• Suporte aos seguintes mecanismos de proteção RAID: RAID-0, RAID-1, RAID-3, RAID-1+0 e RAID-5. 
• Permitir a migração do nível do RAID, a expansão de volumes e capacidade de forma não disruptiva. 
• Suportar a capacidade de expansão dinâmica de LUN’s e de RAID Groups já existentes. 
• 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. 
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• Suportar a reconfiguração dinâmica de tamanho de segmento do RAID. 
• Suportar o upgrade de firmware das controladoras RAID do Storage de forma dinâmica, sem 

interromper acesso aos dados. 
 
2.9.3 Características mínimas de Software e Gerenciamento 
 
• Permitir o gerenciamento e monitoramento via rede Local Area Network (LAN) e Wide Area Network 

(WAN). 
• Realizar a configuração e o gerenciamento através de interface gráfica. 
• Suportar o acesso via web browser a ferramenta de gerenciamento. 
• Estar equipado com 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”). 
• Monitorar as operações de entrada/saída atuais permitindo identificar as operações de maior demanda 

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

Controladoras. 
• Gerenciamento dos volumes e “RAID GROUPS“. 
• Permitir expansão dinâmica e on-line de volumes, sendo aceito software de gerenciamento de volumes 

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

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

• Possuir o licenciamento de Snapshot e Cópia de volumes de dados para capacidade máxima do 
Storage. 

 
2.9.4 Características Gerais 
 
• 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. 

• Possibilidade de implementação de discos de Hot Spare global, ou seja, o disco de spare deve servir 
como substituto automático, sem intervenção humana, para qualquer disco do equipamento. 

• Suportar, sem recursos adicionais, a utilização de discos de diferentes velocidades de rotação e 
capacidade de armazenamento no mesmo equipamento (gaveta), incluindo discos de tecnologias 
diferentes, Fibre Channel e SATA. 

• Permitir a substituição de disco (HD) avariado, pertencente a um RAID Group, sem interrupção da 
aplicação que o está acessando. 

• 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”). 

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

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

• Deverão ser disponibilizados todos os softwares, cabos de conexão e tomadas, que forem necessários 
ao funcionamento e gerenciamento do equipamento. 
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• O fabricante deverá ser participante do SNIA (Storage Networking Industry Association) na qualidade de 
Large Member Voting. 

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

• Para cada 04 cabos FC da solução deverá ser fornecido um cabo sobressalente. 
 
2.9.5 Características do Rack 19'' 
 
• 01 (um) Rack padrão de 19 polegadas com altura útil de 40 RU. 
• O Rack deverá possuir PDU´s (Power Distribution Units) com potência e tomadas compatível com a 

capacidade máxima do Storage especificado dentro neste edital. 
• O Rack deve ser do mesmo fabricante do Storage. 
• 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. 
 
2.9.6 Características Elétricas 
 
• A alimentação será disponibilizada em dois circuitos, sendo que o equipamento deverá manter a 

operacionalidade, em caso de falha de qualquer um deles. 
• As fontes de alimentação elétrica do equipamento deverão ser redundante, hot-swapp e operar a 

110/220 VAC. 
 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 
 
 
2.10 - Switch de Serviços de Rede 
 
• Configurado com chassis de 9 slots, com fonte de alimentação redundante,módulo de firewall, módulo 

de IPS, módulo de serviço Wireless,  módulo com 8 portas 10Gb Ethernet de alto desempenho, 02 (dois) 
módulos com 48 portas 10/100/1000 TP, em conformidade com os part-numbers a seguir. 

 
Part Number Descrição Qtde 
WS-X6708-10G-3C= C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with DFC3C (req. X2) 2 
X2-10GB-SR 10GBASE-SR X2 Module 16 
WS-F6700-DFC3C Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules 2 
WS-X6708-10GE Cat6500 8 port 10 Gigabit Ethernet module (req. DFC and X2) 2 
WS-SVC-WISM-1-K9= CISCO WIRELESS SERVICES MODULE (WISM) 2 
SWISMK9-41 WLAN Controller SW for WiSM 2 
WS-CF-UPG= Catalyst 6500/Cisco 7600 Compact Flash Adapter with 512M CF 2 
WS-SVC-IDS2BUNK9= 600M IDSM-2 Mod Spare 2 
SC-SVC-IPSV6.0-K9 IPSv6.0 SW for the IDSM-2 2 
WS-C6509-E Catalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis,15RU,no PS,no Fan 

Tray 
1 

WS-CAC-3000W= Catalyst 6500 3000W AC power supply (spare) 2 
WS-SVC-FWM-1-K9 Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate 1 
WS-C6509-E-FAN Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray 1 

 
 Quantidade: 01 (uma) unidade. 
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2.11 - Switch para SAN modular, tipo Director 
 
• Configurado com chassis de 9 slots, com fonte de alimentação redundante, 02 (dois) módulos com 24 

portas Fiber Channel 4Gb/s, contando com 5(cinco) slots livres para expansão ( módulos de 12, 24 ou 48 
portas Fibre Channel de 4GB/s), em conformidade com os part-numbers a seguir: 

 
Part Number Descrição Qtde 
DS-C9513 MDS 9513 Chassis 1 
DS-CAC-6000W MDS 9513 6000W AC power supply 2 
CAB-9K16A-INT Power Cord 250VAC 16A,  International, Src Plug IEC 309 4 
DS-X9530-SF2-K9 MDS 9500 Series Supervisor-2 2 
M95S2K9-3.2.3A MDS 9500 Supervisor/Fabric-2, SAN-OS Software Release 3.2.3a 2 
M9500ENT1K9 Enterprise package license for 1 MDS9500 switch 1 
DS-X9124 24-port 1/2/4-Gbps Fibre Channel Switching Module 2 
DS-SFP-FC4G-SW 4 Gbps Fibre Channel-SW SFP, LC 48 
DS-9513-KIT-HP MDS 9513 Accessory Kit for HP 1 
DS-13SLT-FAB1 MDS 9513 Crossbar Switching Fabric Module 2 
DS-13SLT-FAN-F MDS 9513 front installed fan tray 1 
DS-13SLT-FAN-R MDS 9513 rear installed fan tray 1 
CAB-C19-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 16A, C20-C19 Connectors 4 
CON-SNT-C9513 SMARTNET 8X5XNBD MDS 9513 Chassis 1 
CON-SNT-9124F SMARTNET 8X5XNBD 24-port 1/2/4-Gbps F 2 
CON-SNT-9530T SMARTNET 8X5XNBD MDS 9500 Series Supe 2 

 
 Quantidade: 01 (uma) unidade. 

 
 
2.12 - Switch de Consolidação de Servidores Blade 
 
Configurado com fonte de alimentação redundante, 48 portas Gb Ethernet e 2 portas 10GbEthernet , em 
conformidade com os part-numbers, a seguir: 
 

Part Number Descrição Qtde 
WS-C4948-10GE-S Catalyst 4948, IPB s/w, 48*10/100/1000+2*10GE(X2), 1 AC p/s 2 
CAB-US515-C15-US NEMA 5-15 to IEC-C15 8ft US 4 
PWR-C49-300AC/2 Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply Redundant 2 
PWR-C49-300AC Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply 2 
CON-SNT-C4948GES SMARTNET 8X5XNBD 4948, IPB s/w 4810/100/1K 2 10GE 2 
X2-10GB-SR 10GBASE-SR X2 Module 4 

 
 Quantidade: 02 (duas) unidades. 

 
2.13 - Roteador Cisco 3845 
 
• 3845 w/AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC, IP Base, 64F/256D; 
• Software IOS IP para Cisco 3845 - S384C; 
• Mídia - Software 384C; 
• Cisco 3845 ADVANCED IP SERVICES - S384AISK9-12403; 
• CAB-AC - Power Cord,110V; 
• Cisco 3845 AC power supply - PWR-3845-AC; 
• Device manager for routers - ROUTER-SDM; 
• MEM3800-256D-INCL - 256BM SDRAM default memory for 3800; 
• MEM3800-64CF-INCL - 64MB Cisco 3800 Compact Flash Memory Default 
 

 Quantidade: 03 (três) unidades. 
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2.14 - Switch Cisco Catalyst 3750 (WS-C3750-48TS-S)
 
• 48 Ethernet 10/100 ports and 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports; 
• 32-Gbps, high-speed stacking bus; 
• Innovative stacking technology; 
• 1 RU stackable, multilayer switch; 
• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge; 
• Standard MultiIayer Image Software (SMI) installed; 
• Basic RIP and static routing, upgradeable to full dynamic IP routing. 
 

 Quantidade: 26 (vinte e seis) unidades. 
 
2.15 - Switch Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960G-24TC-L): 
 
• 20 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 dual-purpose uplinks (each dual-purpose uplink port has one 

10/100/1000 Ethernet port and 1 SFP-based Gigabit Ethernet port, 1 port active); 
• Configurable maximum transmission unit (MTU) of up to 9000 bytes, with a maximum Ethernet frame 

size of 9018 bytes (Jumbo frames) for bridging on Gigabit Ethernet ports, and up to 1998 bytes for 
bridging of Multiprotocol Label Switching (MPLS) tagged frames on both 10/100 and 10/100/1000 ports; 

• 1 RU fixed-configuration; 
• LAN Base Image installed; 
• 32 Gbps switching fabric; 
• 64 MB DRAM; 
• 32 MB flash memory; 
• Configurable up to 8000 MAC addresses; 
• Configurable up to 255 IGMP groups. 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades. 
 
2.16 - Módulo GLC-SX-MM
 
• GE SFP, LC connector 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength. 
 

 Quantidade: 24 (vinte e quatro) unidades 
 
2.17 - Conector
 
• Conector - GE SFP, LC connector SX transceiver (GLC-SX-MM), para Switch Catalyst 3750-48TS-S. 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
 
2.18 - Access Point 
 
• AIR-LAP1131AG-A-K9; 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas FCC Cnfg. 
 

 Quantidade: 24 (vinte e quatro) unidades 
 
2.19 - Controladora Wirelles 
 
• AIR-WLC4402-12-K9; 4400 Series WLAN; Controller for up to 12 Lightweight APs 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
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2.20 - Adaptador USB 
 
• WLAN USB padrão 802.11N; Compacto. 
 

 Quantidade: 20 (vinte) unidades 
 
2.21 - Appliance (CSACSE-1113-K9) 
 
• Hardware de autenticação 802.1X redundante (CSACSE-1113-K9); Cisco Secure ACS 4.X Solution 

Engine 1113. 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
 
3 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 Levantamento e documentação da infra-estrutura de hardware e software atualmente em produção. 
Devendo ser inventariado todo o conjunto de servidores e dispositivos, assim como o mapeamento de todos 
os pontos de conectividade e portas de dispositivos. 

3.2 Levantamento e documentação das aplicações atualmente em produção na infra-estrutura documentada 
no item 3.1. Discriminar, para cada aplicação inventariada, os itens de infra-estrutura, segundo 
documentado no item 1, que suportam a operação desta aplicação. 

3.3 Levantamento e documentação, junto à Direção do PRODERJ, dos planos e/ou expectativas de 
expansão dos serviços prestados por este órgão, para os próximos 10 anos. 

3.4 Desenvolvimento do Projeto Técnico da nova arquitetura de hardware e software, segundo as 
especificações da infra-estrutura e licenças de software item 2, dimensionando-a para suportar as 
aplicações atuais, documentadas no item 3.2 e as planejadas, item 3.3. 

3.5 Desenvolvimento de Projeto de Migração da infra-estrutura atual de hardware, software e aplicações, 
documentada segundo itens 3.1 e 3.2, dos planos de expansão, item 3.3, para a nova arquitetura de TI, 
segundo Projeto Técnico do item 3.4, composto de: 

• Estrutura Analítica do Projeto. 
• Cronograma detalhado do projeto. 
• Plano de Gerenciamento de Riscos. 
• Matriz de Responsabilidades. 
• Plano de Comunicação. 
• Plano de Gerenciamento de Mudanças. 
• Documentação de encerramento do projeto. 

 
4 – PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIAS 
 
4.1 Execução dos levantamentos descritos nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3, e do Projeto Técnico, subitem 3.4, 
segundo o planejamento do Projeto de Migração, subitem 3.5, deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias, a 
partir da efetiva formalização contratual. 

4.2 Suporte e Garantia: Assistência Técnica em regime 24x7 prestada no local de instalação, com 
atendimento em até 4 horas. A Assistência Técnica no período de GARANTIA não inclui suporte ao sistema 
operacional instalado. Abertura de chamados por telefone (0800). 

4.3 A GARANTIA será de 12 (doze) meses, podendo ser prestada por empresa autorizada a prestar Suporte 
e Assistência Técnica nos seus produtos e serviços. 
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	 Estrutura de Bastidor (Chassis) para servidores Blade composta de 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: 

