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Anexo II 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico nº 010/2009 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa para expansão de plataforma computacional, com fornecimento, sob 

demanda, de 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 e software de backup, incluindo serviços de instalação física dos 
equipamentos e interligação à rede. 
 

2 – DA DESCRIÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE E LICENÇAS DE USO DE 
SOFTWARES 
 

2.1  - Servidor Blade com 02 (dois) processadores quad-core (para instalação no Bastidor do item 2.4) 
 
2.1.1 Características Gerais 
 
• Possuir 02 (dois) processadores de núcleo quádruplo (quad core), arquitetura x 64 (x 86 com extensões 

de 64bits), sendo alternativamente: 
o Intel Xeon X5450 (cinco mil e quatrocentos e cinqüenta); 
o 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. 
• O servidor deverá estar certificado como: 

o “Designed for Windows Server 2003 Standard e Enterprise Edition R2 x64” na HCL da 
Microsoft. 

o “Red Hat Ready Certified” para “Red Hat Enterprise/Advanced Linux 5” na HCL da Red Hat.; 
o “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.; 
o “Sun Certified”, para Solaris 10. 

• O fornecedor deverá fornecer junto à proposta, cópias das paginas da web, respectivas onde o 
certificado é citado, exibindo literalmente a marca e modelo do equipamento oferecido. 

 Quantidade: 16 (dezesseis) unidades 
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2.2  - Servidor Blade com 02 (dois) processadores quad-core (para instalação no Bastidor 
do item 2.4) 

 
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: 
o Intel Xeon X5450 (cinco mil e quatrocentos e cinqüenta); 
o Amd Opteron 2352 (dois mil e trezentos e cinqüenta e dois). 

• 64 GB (sesseta 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).  

• 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. 
• O servidor deverá estar certificado como: 

o “Designed for Windows Server 2003 Standard e Enterprise Edition R2 x64” na HCL da 
Microsoft. 

o “Red Hat Ready Certified” para “Red Hat Enterprise/Advanced Linux 5” na HCL da 
Red Hat.; 

o “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.; 

o “Sun Certified”, para Solaris 10. 

• O fornecedor deverá fornecer junto à proposta, cópias das paginas da web, respectivas onde o 
certificado é citado, exibindo literalmente a marca e modelo do equipamento oferecido. 

 Quantidade: 10 (dez) unidades 
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2.3  - Servidor Blade com 04(quatro) processadores quad-core (para instalação no Bastidor 
do item 2.4) 

 
2.3.1 Características Gerais 

 
• 04 (quatro) processadores de núcleo quádruplo (quad core), arquitetura x64 (x86 com 

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

• 64 GB (sessenta e qua tro 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 
192 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: 

o “Designed for Windows Server 2003 Standard e Enterprise Edition R2 x64” na HCL da 
Microsoft; 

o “Red Hat Ready Certified” para “Red Hat Enterprise/Advanced Linux 5” na HCL da 
Red Hat; 

o “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; 

o “Sun Certified”, para Solaris 10. 
• O fornecedor deverá fornecer junto à proposta, cópias das paginas da web, respectivas onde o 

certificado é citado, exibindo literalmente a marca e modelo do equipamento oferecido. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 
 
 
2.4  - 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 1 (um) Bastidor (Chassis) 
de 42 RU com capacidade para suportar 48 (quarenta e oito) servidores em lâminas (blade) 
com as características especificadas a seguir: 
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2.4.1 Características Gerais 
 
• Permitir a coexistência das seguintes plataformas em lâminas blade: 

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

• Suportar a capacidade de até 1152 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 os 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 os 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. 

 
2.4.2 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: 

• 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). 

• 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. 

• 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. 

• Suporte a uso de SSH e IPMI 2.0. 
• Suporte a SNMP para consulta e traps. 
• Capacidade de atualização da BIOS a partir de estação remota. 
• 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. 
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2.4.3 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 
 
 
2.5  - Expansão sistema de armazenamento, com arquitetura modular (Storage) 
 
2.5.1 Bandejas de expansão do Storage 6540 
 

a) Bandeja, com 16 (dezesseis) discos fibre channel com capacidade de 
450(quatrocentos e cinqüenta)GB cada e velocidade de 15Krpm. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

b) Bandejas, cada uma com 16 (dezesseis) discos SATA com capacidade de 
armazenamento de 1 (um) Terabyte  cada e velocidade de 7,2Krpm. 

 Quantidade: 03 (três) unidades 
 
2.6  - Sistema de Fitoteca Robotizada (Fitoteca) 

 
2.6.1 Características da fitoteca 
 
• Unidade de fitoteca robotizada, instalada em gabinete próprio ou em rack; 
• Capacidade de suportar no mínimo, 500 (quinhentos) slots para armazenamento de cartuchos, 

todos reconhecidos pela biblioteca de fitas robotizada; 
• A biblioteca deverá ser expansível para pelo menos 5000 (cinco mil) slots de armazenamento 

de cartuchos, sendo todos reconhecidos pela biblioteca de Fitas robotizada; 
• Deverá possuir porta para atividade de “import” e “export” (CAP) sem interrupção dos 

processos de “backup” e “restore”, com no mínimo 10 (dez) slots e expansibilidade para no 
mínimo 20 (vinte); 

• Possuir, no mínimo, 5(cinco) tape drives do tipo LTO-4, fibre channel nativo, hot-pluggable ou 
hot-swappable, expansível a no mínimo 50 (cinqüenta) tape drives; 

• Possuir a capacidade de executar o “backup” e “restore” dos dados de servidores e dispositivos 
conectados diretamente ao ambiente do CLIENTE, compreendido em SAN e LAN, utilizando-se 
para isto o servidor de backup existente; 
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• Possuir a capacidade de executar o “backup” e “restore” dos dados de servidores e dispositivos 
conectados diretamente ao ambiente do CLIENTE, compreendido em SAN e LAN, utilizando-se 
para isto dos servidores de backup existentes; 

• A fitoteca deve suportar no mínimo 2 (dois) dos seguintes ambientes de gerenciamento de  
backup: 

o Symantec - VERITAS NetBackup v. 6.0 ou superior 
o EMC - Legato NetWorker v. 7.3 ou superior 
o IBM – Tivoli Storage Manager 

• Possuir suporte a ambientes de plataforma baixa (“Open”) e “Mainframe” de forma nativa; 
• Possuir suporte a no mínimo 8 partições físicas na biblioteca; 
 
2.6.2 Robô 
 
• Deve ser fornecida com um braço, porém deve possibilitar expansão com a instalação de um 

segundo braço robótico em campo; 
• Quando instalados os dois braços robóticos deverão trabalhar de forma simultânea (ao mesmo 

tempo) e com redundância entre eles, de tal forma que no evento de uma falha o braço 
operacional deverá cobrir toda a biblioteca. 

• Os outros componentes da biblioteca deverão ser redundantes; 
 

2.6.3 Disponibilidade: 
 
• Possuir a capacidade de manutenção e substituição de cartuchos, sem interrupção dos 

processos de “backup” ou “restore” em curso; 
• Possuir suporte a remoção e inserção do braço robótico de forma online sem interrupção dos 

processos de “backup” ou “restore” em curso; 
 
2.6.4 Gerenciamento 
 
• A fitoteca deverá possuir software de gerenciamento do hardware com detecção de falhas em 

seu funcionamento acessado via console da máquina e via Web browser; 
 

2.6.5 Características gerais: 
 
• Deverão ser fornecidos todos os cabos e adaptadores para o correto funcionamento do 

equipamento 
• Fonte de alimentação redundante e embutida no gabinete com capacidade suficiente para 

suportar a configuração máxima prevista para o equipamento; 
• A biblioteca de fitas deverá ser fornecida acompanhada de 70 (setenta) cartuchos LTO-4 

virgens compatíveis com a fitoteca ofertada; 
• Deverão ser fornecidos 2 (dois) cartuchos de limpeza compatíveis com a solução ofertada; 
• Deverá possuir sistema de leitura de código de barras padrão; 

• Deverão ser fornecidas as etiquetas de código de barras pré-impressas na quantidade dos 
cartuchos fornecidos; 
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• O subsistema que compõe a solução deve ser novo, sem uso, e estar na linha de produção 
atual do fabricante; 

• A Fitoteca Robotizada deverá vir com todos os conectores, cabos e interfaces necessárias para 
uma conexão do robô a rede SAN. 

 
2.6.6 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 
 
2.7  - Licença de uso de Software de Back-up  
 
2.7.1 Características 
 
• Fornecer licença de uso de software de back-up, Legato Enterprise. 
• Entregar o sistema na sua última versão estável disponibilizada ao mercado e compatível com 

os requerimentos dos servidores e do sistema de armazenamento. 
 
2.7.2 Suporte a Instalação 
 
• Possuir instalação automatizada. 
• Suportar instalação em modo gráfico. 
• Suportar instalação via CD-ROM. 
• 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 SO Windows. 
20 (vinte) licenças para SO Linux. 

 
2.8  - Infra Estrutura de Rede - Expansão 
 
2.8.1 Módulo de Interface HBA e Rede para Bastidor (chassis) Blade, PCI-E 
 
2.8.1.1 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: 30 (trinta) unidades 
 
 

7 
PE nº 010/09 



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

2.8.2 - Fornecimento de módulos de expansão para equipamento de fabricação da Cisco 
Systems, modelo Catalyst 9513, em conformidade com os part-numbers a seguir: 

 
2.8.2.1 Módulo de Interface de 48 portas Gigabit Ethernet para Switch 6509 

Part Number Descrição Qtde

WS-X6748-GE-
TX 

Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric 
enabled, RJ-45 3 

 
2.8.2.2 Módulo de Interface FC 24 Portas 

Part Number Descrição Qtde

SG-XSWCS-4G-
24-Z 

Cisco1/2/4GbFC 24ptModuleNoSFP 
 3 

 
• Deverão ser fornecidos os conectores (Item I) e estar incluso os serviços de garantia 

(Item II) descritos abaixo: 

I) Conectores: 

Part Number Descrição Qtde 

SG-XSWCS-4GSFP-
S4Z 

Cisco 4Gb/s-4pk SW FC SFP 

 18 

 
II) Serviços de garantia: 

Part Number Descrição Qtde 

IWU-C-4-24P-24-1G CISCO 24P LC OS UG 1Y GOLD 3 

EIS-CSLINECRD-E INSTALL CISCO LINE CARD 3 

 
 
3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 - Para o desenvolvimento do Projeto Técnico - Realizar o desenvolvimento do Projeto 
Técnico para a arquitetura de hardware e software ofertados, segundo as especificações da infra-
estrutura e licenças de software do item 2. 

3.2 - Para o desenvolvimento do Projeto de Migração - Desenvolver projeto de migração, para 
a infra-estrutura ofertada e em relação às aplicações existentes, contemplando: 

• 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. 
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3.3 - Para o Suporte - Serviços de suporte técnico especializado, de segundo e terceiro níveis, 
com profissionais qualificados para o planejamento da instalação e a execução da instalação, com 
reposição de peças, a serem disponibilizados nas instalações do PRODERJ, pelo período de 12 
(doze) meses. 
 
3.4 – Atender aos prazos de entrega e de garantia do objeto, nas condições estabelecidas neste 
TR. 

3.5 - Sujeitar-se à fiscalização na forma do subitem 6.2.1, quanto ao acompanhamento do 
cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem 
como atendendo às reclamações consideradas procedentes. 
 
3.6 - Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e 
elementos utilizados. 
 
3.7 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no item 15, do Edital. 

4.2 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

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

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

4.5 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
5 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA 
 
5.1 – Execução: 
5.1.1 - As atividades descritas nos subitens 3.1 e 3.2 deverão ocorrer em até 90 (noventa) dias, a 
contar da data da formalização contratual. 
 
5.2 - Suporte e Garantia: 
5.2.1 - Assistência Técnica em regime 24x7 prestada no local de instalação, com atendimento em 
até 4 horas. Abertura de chamados por serviço 0800. 
 
5.3 - Prazo de Garantia: 
5.3.1 - A contratada se obriga a prestar serviços de garantia pelo período será de 12 (doze) 
meses, de todos os produtos e serviços, podendo ser prestado diretamente pelo fabricante ou por 
empresa autorizada a prestar Suporte e Assistência Técnica nos seus produtos e serviços. 
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6 - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 - Execução dos serviços: 
 
6.1.1 - A execução e a entrega dos equipamentos, componentes e licença de softwares deverão 
ser efetuados na Gerência de Rede e Telecomunicações - GRT, localizada na Av. Nilo Peçanha 
nº 175/3º andar (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) – Centro - Rio de Janeiro – RJ.  

 
6.2 - Fiscalização do Serviço 
 
6.2.1 - A execução dos serviços do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Gerente da GRT, 
que será designado como Gestor do Contrato. 
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