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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 012/2011 

 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Fornecimento de máquinas servidor de banco de dados, servidor de aplicação, fitoteca, 
storage, equipamentos de comunicação, com serviços de instalação e configuração dos mesmos, 
bem como treinamento e suporte técnico, destinados a compor o ambiente de produção do 
Complexo da Cidade da Policia situado na região metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro. 

1.2 - Prestação de serviços para upgrade da infraestrutura existente no SITE Backup (Av. Gomes 
Freire nº 320 – Centro - RJ), com fornecimento de todos os componentes e peças, com a 
reconfiguração de todo o ambiente. 
 
1.3 - O ambiente tecnológico das máquinas servidor de banco de dados deverá ser compatível 
com a arquitetura utilizada no SITE Backup, visando permitir a total integração e compatibilidade 
com o ambiente de produção do Complexo da Cidade da Polícia.  
 
2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
2.1 - SERVIDORES, TIPOS I E II, DE BANCO DE DADOS RISC/UNIX 
 
2.1.1 - REQUISITOS GERAIS 
 
2.1.1.1 - Os equipamentos deverão ser novos de fábrica e entregues acondicionados 
adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o 
transporte. 

2.1.1.2 - Deverão possuir processadores baseados em tecnologia RISC (Não sendo aceito EPIC), 
capaz de realizar processamento simétrico com múltiplas CPU’s. 

2.1.1.3 - Os equipamentos devem ser configurados de forma a evitar pontos únicos de falha, 
conforme as recomendações de melhores práticas de cada fabricante. 
 
2.1.2 - RECURSOS MÍNIMOS DE PARTICIONAMENTO 
 
2.1.2.1 - Cada servidor UNIX deverá permitir a criação de, no mínimo, 04 (quatro) partições 
físicas, eletricamente isoladas, com os recursos ofertados. Sendo que as 04 partições deverão ter 
obrigatoriamente no mínimo 04 cores e 16 GB de memória. 

2.1.2.2 - Estas 04 (quatro) partições deverão obrigatoriamente funcionar de modo que cada uma 
execute seu próprio ambiente operacional e que a falha do ambiente operacional de uma partição 
não interfira, em hipótese alguma, no funcionamento das demais partições. 

2.1.2.3 - As partições devem possuir a capacidade de isolar aplicações em ambientes privados, 
alocando e realocando dinamicamente (sem necessidade de reboot) os recursos de processador 
e memória entre esses ambientes (partições). 

2.1.2.4 - Cada partição terá seus recursos de I/O (controladoras de disco, controladoras de rede, 
controladoras fiber channel e discos físicos) isolados, podendo ser realocados, evitando que um 
problema com uma partição afete a outra. 
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2.1.2.5 - Os servidores UNIX deverão permitir a monitoração da utilização e o remanejamento de 
recursos de CPU, memória e I/O entre as partições alocando de forma independente e dinâmica 
CPU, memória e I/O. 
 
2.1.3 - RECURSOS MÍNIMOS DE SOFTWARE 
 
2.1.3.1 - Os softwares do sistema operacional devem ser fornecidos, licenciados e configurados 
para o número máximo de processadores ativos. 

2.1.3.1 - Em função do Site Backup (legado existente) ter que permanecer em funcionamento, o 
sistema operacional deverá ser o sistema Solaris 10, 64 bits, original do mesmo fabricante do 
hardware, com número ilimitado de usuários simultâneos. 

2.1.3.2 - Possuir ferramenta que permita a migração de recursos do servidor entre as diversas 
partições de forma dinâmica e automatizada. 

2.1.3.3 - Possuir software que implemente a função de Cluster de Alta Disponibilidade, entre até 
02 (dois) servidores distintos, com licenças suficientes para atender ao cluster formado por até 02 
(duas) partições (físicas ou lógicas), a serem configuradas para a execução do banco de dados de 
produção Oracle e do Oracle RAC. Este software ofertado deverá estar homologado para os 
servidores e para os equipamentos storages deste TR.  
 
2.1.4 - PROCESSADORES PARA O SERVIDOR TIPO I 
 
2.1.4.1 - Os processadores deverão ser de 64 bits, em todos os níveis. 

2.1.4.2 - Suportar a arquitetura SMP – Symetric Multi Processing. 

2.1.4.3 - O servidor deve ter a soma de, no mínimo, 32 (trinta e duas) cores distribuídas nos 
processadores. 

2.1.4.4 - O servidor deve ter a capacidade de suportar 64 (sessenta e quatro) cores, sem troca ou 
adição de chassis. 

2.1.4.5 - Os processadores devem possuir a freqüência mínima de 3.0GHz. 

2.1.4.6 - As placas de processadores devem conter cada uma, 4 (quatro) soquetes. 
Adicionalmente essas mesmas placas devem ser hot-swappable. 
 
2.1.5 - PROCESSADORES PARA O SERVIDOR TIPO II 
 
2.1.5.1 - Os processadores deverão ser de 64 bits, em todos os níveis. 

2.1.5.2 - Suportar a arquitetura SMP – Symetric Multi Processing. 

2.1.5.3 - O servidor deve ter a soma de, no mínimo, 16 (dezesseis) cores distribuídas nos 
processadores. 

2.1.5.4 - O servidor deve ter a capacidade de suportar 64 (sessenta e quatro) cores, sem troca ou 
adição de chassis. 

2.1.5.5 - Os processadores devem possuir a freqüência mínima de 3.0GHz. 
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2.1.5.6 - As placas de processadores devem conter, cada uma, 4 (quatro) soquetes. 
Adicionalmente essas mesmas placas devem ser hot-swappable. 
 
2.1.6 - MEMÓRIA RAM PARA O SERVIDOR TIPO I 
 
2.1.6.1 - No mínimo de 128 (cento e vinte e oito) GB de memória ativa, com disponibilidade de 
recursos para verificação de erro (ECC). 

2.1.6.2 - Possibilidade de expansão, para no mínimo de 1024 GB (mil e vinte quatro Giga Bytes). 
 
2.1.7 - MEMÓRIA RAM PARA O SERVIDOR TIPO II 
 
2.1.7.1 - No mínimo de 64 (sessenta e quatro) GB de memória ativa, com disponibilidade de 
recursos para verificação de erro (ECC). 

2.1.7.2 - Possibilidade de expansão, para no mínimo de 1024 GB (mil e vinte quatro Giga Bytes). 
 
2.1.8 - DISCOS RÍGIDOS PARA O SERVIDOR TIPO I 
 
2.1.8.1 - Possuir 04 (quatro) discos com tecnologia SAS para instalação do sistema operacional 
em RAID-1, com área mínima de 146 GB. 

2.1.8.2 - Os discos devem possuir funcionalidade de troca, sem interrupção (hot-swap) e 
velocidade de rotação mínima de 10.000 RPM. 

2.1.8.3 - O servidor deve suportar a inicialização (boot) pelos discos através da SAN. 
 
2.1.9 - DISCOS RÍGIDOS PARA O SERVIDOR TIPO II 
 
2.1.9.1 - Possuir 02 (dois) discos com Tecnologia SAS para instalação do sistema operacional em 
RAID-1, com área mínima disponível de 146 GB. 

2.1.9.2 - Os discos devem possuir funcionalidade de troca, sem interrupção (hot-swap) e 
velocidade de rotação mínima de 10.000 RPM. 
 
2.1.9.3 - O servidor deve suportar a inicialização (boot) pelos discos através da SAN. 
 
2.1.10 - CONTROLADORAS DE I/O PARA O SERVIDOR TIPO I 
 
2.1.10.1 - O servidor deverá possuir 08 (oito) interfaces Fibre Channel com conectores LC 
capazes de transferir dados a 8Gb/s, operando em modo full-duplex sob o protocolo FC-SW para 
o servidor como um todo. 

2.1.10.2 - O servidor deverá ter acesso a 08 (oito) interfaces de rede padrão 10 Gigabit Ethernet.  
 
2.1.11 - CONTROLADORAS DE I/O PARA O SERVIDOR TIPO II 
 
2.1.11.1 - O servidor deverá possuir 04 (quatro) interfaces Fibre Channel com conectores LC 
capazes de transferir dados a 8Gb/s, operando em modo full-duplex sob o protocolo FC-SW para 
o servidor como um todo. 

2.1.11.2 - O servidor deverá ter acesso a 04 (quatro) interfaces de rede padrão 10 Gigabit 
Ethernet.  
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2.1.12 - UNIDADE DE CD-ROM/DVD-ROM 
 
2.1.12.1 - Deverá ser fornecida no mínimo 01 (uma) unidade de CD/DVD-ROM para cada 
servidor. 
 
2.1.13 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
 
2.1.13.1 - O número de fontes instaladas deverá ser suficiente para suportar a operação do 
equipamento na sua configuração entregue. 

2.1.13.2 - Recurso de troca sem interrupção (HOT-SWAPPABLE / HOTPLUGGABLE). 

2.1.13.3 - As fontes de alimentação deverão ser redundantes, com alimentação também 
redundante, de tal forma que, em caso de falha de uma das fontes por defeito ou por falta de 
alimentação elétrica em um dos 02 (dois) circuitos, o equipamento continue a funcionar sem 
prejuízo das aplicações. 
 
2.1.14 - SOFTWARE DE GERÊNCIA 
 
2.1.14.1 - Software de gerência com quantidade de licenças ou subscrições suficientes para o 
conjunto de servidores descrito neste documento. Deverá possuir no mínimo, as seguintes 
características: 

2.1.14.1.1 - O Sistema deve enviar alerta quando processadores, memória, discos rígidos 
entrarem em estado de falha. 

2.1.14.1.2 - O software deve enviar alerta para os administradores via e-mail. 

2.1.14.1.3 - Deve ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré 
configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir o limite determinado. 

2.1.14.1.4 - Permitir o gerenciamento remoto de todo ambiente. 

2.1.14.1.5 - Obter e armazenar periodicamente em tempos pré-estabelecidos ou imediatamente 
quando solicitado pelo operador, o inventário de todos os equipamentos que estão no mesmo 
domínio, bem como as sinalizações de alarmes destes equipamentos logo após a ocorrência, os 
quais são automaticamente informados ao administrador na console de gerenciamento ou 
dependendo do grau de severidade, também por correio Internet e/ou Pager. 

2.1.14.1.6 - Armazenar base histórica de dados de processadores, pentes de memória, discos 
rígidos e outros parâmetros do chassis, de forma a permitir comparações entre períodos. 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades, sendo 01 (um) servidor do Tipo I e 01 (um) 
servidor do TIPO II. 

 
2.2 - STORAGE CENTRALIZADO TIPO I  
 
2.2.1 - Deverá ser instalado em rack, que poderá ser compartilhado, fornecido pela 
CONTRATADA. 

2.2.2 - Deverá ter cache interno de, no mínimo, 04 (quatro) GB por controladora, (sendo 02 
controladoras, totalizando 8GB) com proteção do conteúdo do cache em caso de falta de energia 
por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, seja com uso de baterias, técnica de descarte ou 
qualquer outra forma que garanta que os dados do cache não sejam perdidos. 
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2.2.3 - Deverá vir com discos instalados em quantidade suficiente para prover área livre de, no 
mínimo, 33 (trinta e três) TB nominais brutos, dividida em: 
 

a) 13 (treze) TB brutos com discos Fibre Channel  (FC), com capacidade Máxima de 600 GB, 
por disco e no mínimo, 15K RPM. 

b) 20 (vinte) TB brutos com discos SATA2, com capacidade Máxima de 1TB GB, por disco e 
no mínimo, 7200 RPM. 

 
2.2.4 - Utilizar RAID 05 com volumes, com no máximo 05 (cinco) discos. 

2.2.5 - Deverá apresentar na configuração, no mínimo, 02 (dois) discos de cada tipo (tecnologia e 
tamanho) empregados como HOT-SPARE. 

2.2.6 - Deverá ter, no mínimo, 02 (duas) controladoras, com redundância N+1, funcionando em 
modo ativo-ativo, “hot pluggables”, cada uma com, no mínimo, 04 (quatro) canais de back-end de 
4 Gbps. 

2.2.7 - Deverá ter, no mínimo, 04 (quatro) interfaces externas por controladora, de conexão Fibre 
Channel switched SAN com velocidade de 8 Gbps compatíveis com velocidades de 2 Gbps. 

2.2.8 - Deverá suportar até 256 (duzentas e cinqüenta e seis) baias para discos. 

2.2.9 - Deverá ter ventiladores “hot pluggables”, com redundância N+1, em quantidade suficiente 
para atender o equipamento em sua total capacidade suportada. Caso o fabricante disponha de 
espaço adicional para inserção de mais ventiladores a fim de melhor distribuir a carga dos 
mesmos, estes deverão ser fornecidos. 

2.2.10 - Deverá ter fontes de alimentação de energia “hot pluggables”, com redundância N+1, em 
quantidade suficiente para atender o equipamento em sua máxima capacidade suportada. As 
fontes devem ser de mesma capacidade. Caso o fabricante disponha de espaço adicional para 
inserção de mais fontes de alimentação afim de melhor distribuir a carga das mesmas, estas 
deverão ser fornecidas. 

2.2.11 - Deverá suportar e apresentar capacidade para implementar, no mínimo, 2048 (dois mil e 
quarenta e oito) LUNS. 

2.2.12 - Deverá suportar e apresentar capacidade para implementar segurança de acesso às 
LUNS via WWN (LUN “masking”). 

2.2.13 - Deverá suportar e apresentar funcionalidade para permitir o aumento do tamanho de 
LUNs através de ferramentas operadas pelo cliente, sem necessidade de intervenção da 
CONTRATADA e sem causar interrupção no atendimento aos servidores conectados, desde que 
o sistema operacional suporte esta funcionalidade. 

2.2.14 - Deverá suportar e apresentar funcionalidade de acesso as LUNs através de caminhos 
redundantes (multipath) e load balance, possibilitando operar em caso de falha de uma 
controladora, compatível com Solaris 10. 

2.2.15 - Deverá suportar e apresentar capacidade para a detecção de falhas, abrangendo auto-
monitoração e geração de logs. 

2.2.16 - Deverá suportar e apresentar a funcionalidade de atualizações de software e microcódigo, 
sem descontinuidade do acesso aos dados. 
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2.2.17 - Deverá vir com cabos de fibra com terminações LC e comprimento mínimo de 10 (dez) 
metros para conexão, suficientes para atender a quantidade de portas utilizadas pelo equipamento 
para a conexão entre a controladora e as gavetas de expansão. 

2.2.18 - A solução ofertada deverá ser compatível com as normas estabelecidas pela SNIA 
(Storage Networking Industry Association) e prover interface de gerenciamento de volumes de 
disco através de ferramentas de gerência de storage com acesso via web browser. 

2.2.19 - Funcionalidade de replicação interna: 
 

a) Permitir e apresentar a funcionalidade de criação de “snapshots” e clones. 

b) Deverá suportar e apresentar funcionalidade de gerar, no mínimo, 16 (dezesseis) 
“snapshots” de cada volume e 1024 por storage.  

c) Deverá suportar e apresentar funcionalidade de gerenciamento através de interface gráfica 
e modo texto.  

d) Deverá vir com as devidas licenças para realizar a cópia dos dados armazenados no 
storage centralizado ofertado com a capacidade total do equipamento. 

e) Deverá suportar e apresentar funcionalidade de implementação de “snapshots” e clones 
em todos os discos do subsistema de storage centralizado, não apenas em um grupo ou 
em apenas um dos tipos de disco.  

f) Deverá ser do mesmo fabricante do storage centralizado ofertado.  

g) Deverá ser totalmente compatível com a solução de storage centralizado ofertado.  
 
2.2.20 - Funcionalidade de replicação externa:  
 

a) A replicação externa entre os storages deverá ser feita através das controladoras do 
próprio storage centralizado, utilizando-se para isto, a infraestrutura de interconexão dos 
sites oferecidas pelo CONTRATANTE.  

b) Permitir e apresentar a funcionalidade de replicação externa / remota; 

c) Deve suportar a replicação de forma síncrona (gravação simultânea nos dois storages de 
discos) ou assíncrona (a gravação dos dados independe da conexão entre os sites);  

d) Deverá garantir a consistência dos volumes de dados replicados. A área a ser replicada 
deverá ser definida, no mínimo, por volume, e deve permitir a replicação de todos os 
volumes definidos; 

e) Em caso de falha do link de comunicação entre os storages centralizados, o software 
deverá possuir e apresentar a capacidade para gerar arquivos de logs, em área do próprio 
storage centralizado, para efetuar o sincronismo quando a comunicação for restabelecida; 

f) O software deverá possuir e apresentar a capacidade para, após a recuperação do link em 
caso de desastre, realizar replicação incremental, caso seja necessário;  

g) Deverá suportar e apresentar funcionalidade de realizar a replicação em modo “on line” e 
contínuo;  

h) Deverá estar licenciado de modo perpétuo e ilimitado para o volume máximo suportado 
nos storages centralizados; 

i) O software de replicação deverá ser do mesmo fabricante do storage centralizado ofertado; 

j) O software de replicação deverá ser totalmente compatível com a solução de storage 
centralizado ofertado.  
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2.2.21 - Software de gerenciamento do storage centralizado: 

2.2.21.1 - A CONTRATADA deverá fornecer softwares para configuração, gerenciamento, 
monitoração, assinalamento, agrupamento e segurança dos volumes e arrays de discos, a serem 
instalados no servidor de gerência oferecido, licenciado para a capacidade máxima de 
armazenamento do storage centralizado oferecido. 

2.2.21.2 - O software deverá ter as seguintes funcionalidades suportadas, ativadas e licenciadas: 

a) Monitorar a carga do conjunto; 

b) Detectar pré-falhas e falhas de discos.  

c) Exibir dados de desempenho por controladora.  
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades.  
 
2.3 - STORAGE CENTRALIZADO TIPO II  
 
2.3.1 - Deverá ser instalado em rack, que poderá ser compartilhado, fornecido pela 
CONTRATADA; 

2.3.2 - Deverá ter cache interno de, no mínimo, 02 (dois) GB por controladora, (sendo 02 
controladoras, totalizando 4GB) com proteção do conteúdo do cache em caso de falta de energia 
por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, seja com uso de baterias, técnica de descarte ou 
qualquer outra forma que garanta que os dados do cache não sejam perdidos; 

2.3.3 - Deverá vir com discos instalados em quantidade suficiente para prover área livre de, no 
mínimo, 33 (trinta e três) TB nominais brutos, dividida em: 

a) 13 (treze) TB brutos com discos Fibre Channel  (FC), com capacidade Máxima de 600 GB, 
por disco e no mínimo, 15K RPM;  

b) 20 (vinte) TB brutos com discos SATA2, com capacidade Máxima de 1TB GB, por disco e 
no mínimo, 7200 RPM. 

 
2.3.4 - Utilizar RAID 05 com volumes, com no máximo 05 (cinco) discos; 

2.3.5 - Deverá apresentar na configuração, no mínimo, 02 (dois) discos de cada tipo (tecnologia e 
tamanho) empregados como HOT-SPARE; 

2.3.6 - Deverá ter, no mínimo, 02 (duas) controladoras, com redundância N+1, funcionando em 
modo ativo-ativo, “hot pluggables”, cada uma com, no mínimo, 02 (dois) canais de back-end de 4 
Gbps ; 

2.3.7 - Deverá ter, no mínimo, 02 (duas) interfaces externas por controladora, de conexão Fibre 
Channel switched SAN com velocidade de 8 Gbps compatíveis com velocidades de 2 Gbps; 

2.3.8 - Deverá suportar até 64 (sessenta e quatro) baias para discos; 

2.3.9 - Deverá ter ventiladores “hot pluggables”, com redundância N+1, em quantidade suficiente 
para atender o equipamento em sua total capacidade suportada. Caso o fabricante disponha de 
espaço adicional para inserção de mais ventiladores a fim de melhor distribuir a carga dos 
mesmos, estes deverão ser fornecidos; 
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2.3.10 - Deverá ter fontes de alimentação de energia “hot pluggables”, com redundância N+1, em 
quantidade suficiente para atender o equipamento em sua máxima capacidade suportada. As 
fontes devem ser de mesma capacidade. Caso o fabricante disponha de espaço adicional para 
inserção de mais fontes de alimentação afim de melhor distribuir a carga das mesmas, estas 
deverão ser fornecidas; 

2.3.11 - Deverá suportar e apresentar capacidade para implementar, no mínimo, 1024 (mil e vinte 
e quatro) LUNS;  

2.3.12 - Deverá suportar e apresentar capacidade para implementar segurança de acesso às 
LUNS via WWN (LUN “masking”); 

2.3.13 - Deverá suportar e apresentar funcionalidade para permitir o aumento do tamanho de 
LUNs através de ferramentas operadas pelo cliente, sem necessidade de intervenção da 
CONTRATADA e sem causar interrupção no atendimento aos servidores conectados, desde que 
o sistema operacional suporte esta funcionalidade; 

2.3.14 - Deverá suportar e apresentar funcionalidade de acesso as LUNs através de caminhos 
redundantes (multipath) e load balance, possibilitando operar em caso de falha de uma 
controladora, compatível com Solaris 10; 

2.3.15 - Deverá suportar e apresentar capacidade para a detecção de falhas, abrangendo auto-
monitoração e geração de logs; 

2.3.16 - Deverá suportar e apresentar a funcionalidade de atualizações de software e microcódigo, 
sem descontinuidade do acesso aos dados; 

2.3.17 - Deverá vir com cabos de fibra com terminações LC e comprimento mínimo de 10 (dez) 
metros para conexão, suficientes para atender a quantidade de portas utilizadas pelo equipamento 
para conexão entre a controladora e as gavetas de expansão; 

2.3.18 - A solução ofertada deverá ser compatível com as normas estabelecidas pela SNIA 
(Storage Networking Industry Association) e prover interface de gerenciamento de volumes de 
disco através de ferramentas de gerência de storage com acesso via web browser; 

2.3.19 - Funcionalidade de replicação interna: 

a) Permitir e apresentar a funcionalidade de criação de “snapshots” e clones; 

b) Deverá suportar e apresentar funcionalidade de gerar, no mínimo, 8 (oito) “snapshots” de 
cada volume e 512 por storage;  

c) Deverá suportar e apresentar funcionalidade de gerenciamento através de interface gráfica 
e modo texto;  

d) Deverá vir com as devidas licenças para realizar a cópia dos dados armazenados no 
storage centralizado ofertado com a capacidade total do equipamento; 

e) Deverá suportar e apresentar funcionalidade de implementação de “snapshots” e clones 
em todos os discos do subsistema de storage centralizado, não apenas em um grupo ou 
em apenas um dos tipos de disco;  

f) Deverá ser do mesmo fabricante do storage centralizado ofertado;  

g) Deverá ser totalmente compatível com a solução de storage centralizado ofertado.  
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2.3.20 - Funcionalidade de replicação externa: 

a) A replicação externa entre os storages deverá ser feita através das controladoras do 
próprio storage centralizado, utilizando-se para isto, a infraestrutura de interconexão dos 
sites oferecidas pela CONTRATANTE.  

b) Permitir e apresentar a funcionalidade de replicação externa / remota; 

c) Deve suportar a replicação de forma síncrona (gravação simultânea nos dois storages de 
discos) ou assíncrona (a gravação dos dados independe da conexão entre os sites);  

d) Deverá garantir a consistência dos volumes de dados replicados. A área a ser replicada 
deverá ser definida, no mínimo, por volume, e deve permitir a replicação de todos os 
volumes definidos; 

e) Em caso de falha do link de comunicação entre os storage´s centralizados, o software 
deverá possuir e apresentar a capacidade para gerar arquivos de logs, em área do próprio 
storage centralizado, para efetuar o sincronismo quando a comunicação for restabelecida; 

f) O software deverá possuir e apresentar a capacidade para, após a recuperação do link em 
caso de desastre, realizar replicação incremental, caso seja necessário;  

g) Deverá suportar e apresentar funcionalidade de realizar a replicação em modo “on line” e 
contínuo;  

h) Deverá estar licenciado de modo perpétuo e ilimitado para o volume máximo suportado 
nos storages centralizados. 

i) O software de replicação deverá ser do mesmo fabricante do storage centralizado ofertado; 

j) O software de replicação deverá ser totalmente compatível com a solução de storage 
centralizado ofertado.  

 
2.3.21 - Software de gerenciamento do storage centralizado: 

2.3.21.1 - A CONTRATADA deverá fornecer softwares para configuração, gerenciamento, 
monitoração, assinalamento, agrupamento e segurança dos volumes e arrays de discos, a serem 
instalados no servidor de gerência oferecido, licenciado para a capacidade máxima de 
armazenamento do storage centralizado oferecido. 

 
2.3.21.2 - O software deverá ter as seguintes funcionalidades suportadas, ativadas e licenciadas: 

a) Monitorar a carga do conjunto; 

b) Detectar pré-falhas e falhas de discos.  

c) Exibir dados de desempenho por controladora.  
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades.  
 
2.4 - SWITCH FIBRE CHANNEL 
 
2.4.1 - Permitir a instalação em rack padrão 19 polegadas; 

2.4.2 - Permitir tráfego unicast e broadcast; 

2.4.3 - Oferecer desempenho de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo) por porta; 

2.4.4 - Suportar largura de banda de 128 Gbps (cento e vinte e oito gigabits por segundo) fim-a-
fim; 

2.4.5 - Cada switch deverá possuir 42 (quarenta e duas) portas, todas licenciadas e prontas para 
uso; 
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2.4.6 - Possuir 02 (duas) interfaces do tipo U (Universal) com detecção e funcionamento 
automático como F-Port ou FL-Port; 

2.4.7 - Possuir capacidade de operar a 1 Gbps, 2 Gbps e 4 Gbps (um, dois, quatro e  gigabits por 
segundo), com tecnologia autosensing; 

2.4.8 - Possuir 40 (quarenta) portas ativadas, devendo estar preenchidas com interfaces para fibra 
ótica Short Wave, SFP (Small Form-Factor Pluggable), com conectores LC e as outras 02 (duas) 
portas ativadas deverão estar preenchidas com interfaces de fibra para conexão de longa 
distância; 

2.4.9 - Deverão ser fornecidos, para cada switch, 40 (quarenta) cabos de fibra óptica de 10 m (dez 
metros) de comprimento, com conectores LC-LC, para a conexão com os servidores; 

2.4.10 - Deverá suportar zoning através de grupos ou isoladamente em configuração web ou via 
console; 

2.4.11 - Possuir uma porta padrão Fast-Ethernet 10/100 Mb/s para gerenciamento e configuração; 

2.4.12 - Deverá permitir o gerenciamento por interface web, por linha de comando e SNMP 
(Simple Network Management Protocol ) com suporte à MIB; 

2.4.13 - O switch deverá conter os seguintes softwares inclusos:  
 
2.4.13.1 - Trunking de SAN - possibilita que as portas de replicação operem em modo "teaming" 
proporcionando alta disponibilidade, alta performance e balanceamento de  carga; 

2.4.13.2 - Gestão da SAN - deverá monitorar o desempenho da SAN para falhas potenciais e 
automaticamente alertar os gestores acerca dos problemas antes que eles se transformem em 
falhas. O software deverá rastrear todos os eventos numa grande variedade de elementos da 
SAN, tais como portas, SFPs e parâmetros de ambiente, de modo a permitir a rápida detecção e 
isolamento de uma falha, bem  como ter a capacidade de executar medidas de performance em 
cada um dos elementos da SAN; 

2.4.13.3 - Monitoração Avançada de Performance - este software deverá proporcionar um auxílio 
aos administradores, através do monitoramento do tráfego de dados da aplicação oriunda de uma 
fonte de origem (SID - Source ID) em direção a outra fonte de destino (DID - Destination ID), de 
modo a poder prover um ajuste fino na capacidade de transmissão, bem como escalar a SAN de 
modo mais eficiente. A ferramenta deverá ainda mapear todos os pontos únicos de falhas 
(SPOF's - Single Point of Failure) na SAN, de modo a maximizar o desempenho da mesma;  

2.4.13.4 - Deverá contar, ainda, com ferramentas que propiciem QoS na SAN, isolamento de 
tráfego, dos sistemas que mais carregam tráfego (Top Talkers) e limites de banda para servidores 
com baixa prioridade;  

2.4.14 - Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para a instalação em rack 
padrão 19 polegadas; 

2.4.15 - Suportar Hot-swappable SFP's; 

2.4.16 - Possuir fontes de alimentação e ventiladores redundantes e hot-swap; 

2.4.17 - Deverá ser feita a implementação da solução com todos os outros itens que compõem a 
solução, incluído se necessário, a aplicação de patchs, testes de compatibilidade e correções; 
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2.4.18 - Deverá ser instalado em rack, que poderá ser compartilhado, fornecido pela 
CONTRATADA; 

2.4.19 - Deverá possuir suporte à tecnologia de FCIP, sendo configurado com pelo menos  4 
(quatro) portas 1GbE para conexão em rede IP; 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

2.5 - FITOTECA PARA AUTOMATIZAÇÃO DO BACKUP TIPO I 
 
2.5.1 - Deverá ser instalado em rack próprio, não compartilhado, fornecido pela CONTRATADA; 

2.5.2 - Deverá possuir sistema automatizado de fitas cartucho do tipo LTO-5, com controle 
robotizado; 

2.5.3 - Deverá vir configurada com 04 (quatro) drives de leitura/gravação, cada um com as 
seguintes características: 

a) Tecnologia LTO-5; 

b) Taxa de transferência nativa de, no mínimo, de 140 (cento e quarenta) MB/s; 

c) Ser hot-swappable; 

d) Possuir interface Fibre Channel nativa de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo) - não serão 
aceitos routers, gateways ou bridges de conversão FC-SCSI; 

2.5.4 - Deverá vir configurada com no mínimo 143  slots para cartuchos de fita; 

2.5.5 - Deverão ser ofertados, no mínimo, 140 (cento e quarenta) cartuchos de dados tipo 
LTO-5, todos devidamente etiquetados e totalmente compatíveis com o equipamento ofertado; 

2.5.6 - Deverão ser ofertados, no mínimo, 10 (dez) cartuchos de limpeza tipo LTO-5 todos 
devidamente etiquetados e totalmente compatíveis com o equipamento ofertado; 

2.5.7 - Deverá possuir painel frontal com display em LCD para atividades de serviço e operações; 

2.5.8 - Possuir leitor de código de barras. 

2.5.9 - Possui mecanismo de calibração automática do braço robótico; 

2.5.10 - Possuir capacidade de limpeza automática dos drives; 

2.5.11 - Deverá acompanhar software de configuração e drivers de todos os componentes 
compatíveis com o ambiente operacional; 

2.5.12 - Deverá possuir capacidade de expansão para, no mínimo, 500 (quinhentos) slots de 
cartuchos de fita e 18 (dezoito) drives de LTO-5 através de adição de módulos adicionais. No caso 
de módulos adicionais, o conjunto deve ser visto como uma única unidade (integração total); 

2.5.13 - Deverá ter ventiladores “hot pluggables”, com redundância N+1, em quantidade suficiente 
para atender o equipamento em sua total capacidade suportada. Caso o fabricante disponha de 
espaço adicional para inserção de mais ventiladores a fim de melhor distribuir a carga dos 
mesmos, estes deverão ser fornecidos; 
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2.5.14 - Deverá ter fontes de alimentação de energia “hot pluggables”, com redundância N+1, em 
quantidade suficiente para atender o equipamento em sua máxima capacidade suportada. Caso o 
fabricante disponha de espaço adicional para inserção de mais fontes de alimentação afim de 
melhor distribuir a carga das mesmas, estas deverão ser fornecidas; 

2.5.15 - O acesso às ferramentas de administração deverá ser por terminal e/ou via Interface 
Web. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 
 
2.6 - FITOTECA PARA AUTOMATIZAÇÃO DO BACKUP TIPO II 
 
2.6.1 - Deverá ser instalado em rack próprio, não compartilhado, fornecido pela CONTRATADA; 
 
2.6.2 - Deverá possuir sistema automatizado de fitas cartucho do tipo LTO-5, com controle 
robotizado;  
 
2.6.3 - Deverá vir configurada com 02 (dois) drives de leitura/gravação, cada um com as seguintes 
características: 
 

a) Tecnologia LTO-5; 

b) Taxa de transferência nativa de, no mínimo, de 140 (cento e quarenta) MB/s; 

c) Ser hot-swappable; 

d) Possuir interface Fibre Channel nativa de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo) - não serão 
aceitos routers, gateways ou bridges de conversão FC-SCSI; 

2.6.4 - Deverá vir configurada com no mínimo 143 slots para cartuchos de fita; 

2.6.5 - Deverão ser ofertados, no mínimo, 140 (cento e quarenta) cartuchos de dados tipo 
LTO-5, todos devidamente etiquetados e totalmente compatíveis com o equipamento ofertado; 

2.6.6 - Deverão ser ofertados, no mínimo, 10 (dez) cartuchos de limpeza tipo LTO-5 todos 
devidamente etiquetados e totalmente compatíveis com o equipamento ofertado; 

2.6.7 - Deverá possuir painel frontal com display em LCD para atividades de serviço e operações; 

2.6.8 - Possuir leitor de código de barras; 

2.6.9 - Possui mecanismo de calibração automática do braço robótico; 

2.6.10 - Possuir capacidade de limpeza automática dos drives; 

2.6.11 - Deverá acompanhar software de configuração e drivers de todos os componentes 
compatíveis com o ambiente operacional; 

2.6.12 - Deverá possuir capacidade de expansão para, no mínimo, 500 (quinhentos) slots de 
cartuchos de fita e 18 (dezoito) drives de LTO-5 através de adição de módulos adicionais. No caso 
de módulos adicionais, o conjunto deve ser visto como uma única unidade (integração total); 

2.6.13 - Deverá ter ventiladores “hot pluggables”, com redundância N+1, em quantidade suficiente 
para atender o equipamento em sua total capacidade suportada. Caso o fabricante disponha de 
espaço adicional para inserção de mais ventiladores a fim de melhor distribuir a carga dos 
mesmos, estes deverão ser fornecidos; 
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2.6.14 - Deverá ter fontes de alimentação de energia “hot pluggables”, com redundância N+1, em 
quantidade suficiente para atender o equipamento em sua máxima capacidade suportada. Caso o 
fabricante disponha de espaço adicional para inserção de mais fontes de alimentação afim de 
melhor distribuir a carga das mesmas, estas deverão ser fornecidas; 

2.6.15 - O acesso às ferramentas de administração deverá ser por terminal e/ou via Interface 
Web. 

  Quantidade: 01 (uma) unidade 

2.7 - SERVIDORES DE APLICAÇÃO X86 DO TIPO I  

2.7.1 – PROCESSADOR 

2.7.1.1 - 08 (oito) Processadores com freqüência mínima de 2.26 GHz (dois vírgula vinte e seis 
gigahertz); 

2.7.1.2 - O processador deve possuir, no mínimo, 08 (oito) cores físicos e 16 (dezesseis) threads 
por socket; 

2.7.1.3 - Possuir memória cachê L3 de, no mínimo, 24 MB (vinte e quatro) megabytes. 

2.7.2 - I/O 

2.7.2.1 - Possuir, no mínimo, 08 (oito) slots PCIe hot-swappable; 

2.7.2.2 - Possuir, no mínimo, 02 (duas) portas USB; 

2.7.2.3 - Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial com RJ-45; 

2.7.2.4 - Possuir, no mínimo, uma porta para controladora gráfica VGA 1024x768x16bit com 60Hz. 
 
2.7.3 - MEMÓRIA 

2.7.3.1 - Vir instalado com no mínimo 768 GB de memória DDR3-1066 MHz ECC. 

2.7.4 - DISCOS RÍGIDOS 

2.7.4.1 - Vir instalado com 04 (quatro) unidades; 

2.7.4.2 - Tecnologia SAS-2 ; 

2.7.4.3 - Capacidade mínima em cada disco de 300 (trezentos) GB; 

2.7.4.4 - Velocidade de rotação de 10.000 rpm; 

2.7.4.5 - Ser hot-pluggable; 

2.7.4.6 - Possuir capacidade de implementação de RAID 0,1 por hardware; 

2.7.4.7 - Possuir capacidade de expansão , no mínimo, mais 04 (quatro) unidades. 

2.7.5 - PLACAS DE COMUNICAÇÃO 
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2.7.5.1 - 08 (oito) portas 10Gigabit Ethernet com conectores SFP+, hot-swappable; 

2.7.5.2 - 08 portas Gigabit Ethernet com conectores RJ-45, hot-swappable; 

2.7.5.3 - 02 placas HBA-FC dual port com velocidade de 8 Gb/s (oito gigabits por segundo) full 
duplex. 
 
2.7.6 - GERENCIAMENTO 
 
2.7.6.1 - Possuir as seguintes funcionalidades: 

2.7.6.2 - Deverá possuir sistema de gerenciamento e monitoramento independente do sistema 
operacional; 

2.7.6.3 - Deverá permitir a administração do sistema de forma remota,  incluindo o status dos 
componentes do sistema,  através da console remota, permitindo assim a administração do 
sistema de qualquer local; 

2.7.6.4 - Deverá possuir interface Ethernet 10/100 Mb/s base T; 

2.7.6.5 - Deverá permitir que o administrador remotamente execute as funções de power on/off, 
monitore o status dos componentes de servidor tais como, discos, CPU, fontes de alimentação, 
ventiladores e temperatura. 

2.7.7 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO E VENTILAÇÃO 

2.7.7.1 - Possuir fontes de alimentação redundante e hot-swappable; 

2.7.7.2 - A fonte de alimentação com potência compatível com a necessidade do equipamento 
com configuração completa; 

2.7.7.3 - Possuir ventiladores redundantes e hot-swappable. 
 
2.7.8 - GABINETE 

2.7.8.1 - Ser padrão de 19”(dezenove polegadas); 

2.7.8.2 - Os trilhos para instalação em rack padrão 19”(dezenove polegadas) devem ser 
fornecidos; 

2.7.8.3 - O equipamento deve ser entregue com cabo de alimentação e demais cabos e 
adaptadores necessários à sua instalação física e configuração; 

2.7.8.4 - Deverá ser instalado em rack, que poderá ser compartilhado, fornecido pela 
CONTRATADA; 

2.7.8.5 - Ocupar no máximo 5RU. 

2.7.9 - SISTEMA OPERACIONAL 

2.7.9.1 - Deve ser fornecido com sistema operacional com capacidade de implementar máquinas 
virtuais, contemplando migração de máquinas virtuais entre servidores físicos “a quente” e 
balanceamento de carga de processamento; 
 
2.7.10 - PERFORMANCE 
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2.7.10.1 - O servidor deverá possuir resultado publicado no site da Standard Performance 
Evaluation Corporation (SPEC – http://www.spec.org), atingindo o valor mínimo de 1200 (mil e 
duzentos) no índice SPECint_rate_base2006. Caso o servidor ofertado não possua resultado 
publicado, será aceita a utilização de publicação de resultado para servidor equivalente, mesmo 
que de outro fabricante; 

2.7.10.2 - Para utilização de resultado de servidor equivalente, a CONTRATADA deverá 
comprovar que TODOS os itens abaixo listados, constantes do resultado publicado, são os 
mesmos do servidor ofertado: 

a) Hardware – CPU Name; 

b) Hardware – CPU Mhz; 

c) Hardware – CPU(s) enabled; 

d) Hardware – L1 (Primary) Cache; 

e) Hardware – L2 (Secondary) Cache01. 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
 
2.8 - SERVIDOR DE APLICAÇÃO X86 DO TIPO II  
 
2.8.1 – PROCESSADOR 

2.8.1.1 - 04 (quatro) Processadores com freqüência mínima de 2.0 GHz (dois gigahertz); 

2.8.1.2 - O processador deve possuir, no mínimo, 08 (oito) cores físicas e 16 (dezesseis) threads 
por socket; 

2.8.1.3 - Possuir memória cachê L3 de, no mínimo, 18 MB (dezoito) megabytes. 

2.8.2 - I/O 

2.8.2.1 - Possuir, no mínimo, 10 (dez) slots PCI Express; 

2.8.2.2 - Possuir, no mínimo, 05 (cinco) portas USB; 

2.8.2.3 - Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial com RJ-45; 

2.8.2.4 - Possuir, no mínimo, uma porta para controladora gráfica VGA 1024x768 com 60Hz. 

2.8.3 - MEMÓRIA 

2.8.3.1 - Vir instalado com 256 (duzentos e cinqüenta e seis) GB de memória DDR3-1066 MHz 
ECC;- Memória expansível até 512 (quinhentos e doze) GB. 

2.8.4 - DISCOS RÍGIDOS 

2.8.4.1 - Vir instalado com 02 (duas) unidades; 

2.8.4.2 - Tecnologia SAS-2 ; 

2.8.4.3 - Capacidade mínima em cada disco de 300 (trezentos) GB; 

2.8.4.4 - Possuir taxa de transferência mínima de 6 Gb/S; 
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2.8.4.5 - Velocidade de rotação de 10.000 rpm; 

2.8.4.6 - Ser hot swappable; 

2.8.4.7 - Possuir capacidade de implementação de RAID 0,1 por hardware; 

2.4.8.8 - Possuir capacidade de expansão a, no mínimo, mais 04 (quatro) unidades. 
 
2.8.5 - MÍDIA OPTICA 
 
2.8.5.1 - 01 Unidade de DVD-R/CD-RW. 
 
2.8.6 - PLACAS DE COMUNICAÇÃO 

2.8.6.1 – 04 (quatro) portas 10Gigabit Ethernet com conectores SFP+, hot-swappable; 

2.8.6.2 - 04 (quatro) portas Gigabit Ethernet com conectores RJ-45, hot-swappable; 

2.8.6.3 – 02 (duas) placas HBA-FC dual port com velocidade de 8 Gb/s (oito gigabits por segundo) 
full duplex. 

 
2.8.7 – GERENCIAMENTO 
 
2.8.7.1 - Possuir as seguintes funcionalidades: 

2.8.7.1.1 - Deverá possuir sistema de gerenciamento e monitoramento independente do sistema 
operacional; 

2.8.7.1.2 - Deverá permitir a administração do sistema de forma remota,  incluindo o status dos 
componentes do sistema,  através da console remota, permitindo assim a administração do 
sistema de qualquer local; 

2.8.7.1.3 - Deverá possuir interface Ethernet 10/100 Mb/s base T; 

2.8.7.1.4 - Deverá permitir que o administrador remotamente execute as funções de power on/off, 
monitore o status dos componentes de servidor tais como, discos, CPU, fontes de alimentação, 
ventiladores e temperatura. 
 
2.8.8 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO E VENTILAÇÃO 
 
2.8.8.1 - Possuir fontes de alimentação redundante e hot-swappable; 

2.8.8.2 - A fonte de alimentação com potência compatível com a necessidade do equipamento 
com configuração completa; 

2.8.8.3 - Possuir ventiladores redundantes e hot-swappable. 
 
2.8.9 – GABINETE 
 
2.8.9.1 - Ser padrão de 19”(dezenove polegadas); 

2.8.9.2 - Os trilhos para instalação em rack padrão 19”(dezenove polegadas) devem ser 
fornecidos; 

2.8.9.3 - O equipamento deve ser entregue com cabo de alimentação e demais cabos e 
adaptadores necessários à sua instalação física e configuração; 
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2.8.9.4 - Deverá ser instalado em rack, que poderá ser compartilhado, fornecido pela 
CONTRATADA; 

2.8.9.5 - Ocupar no máximo 3RU. 

2.8.10 - SISTEMA OPERACIONAL 

2.8.10.1 - Deve ser fornecido com sistema operacional com capacidade de implementar máquinas 
virtuais, contemplando migração de máquinas virtuais entre servidores físicos “a quente” e 
balanceamento de carga de processamento. 

2.8.11 – PERFORMANCE 

2.8.11.1 - O servidor deverá possuir resultado publicado no site da Standard Performance 
Evaluation Corporation (SPEC – http://www.spec.org), atingindo o valor mínimo de 600 
(seiscentos) no índice SPECint_rate_base2006. Caso o servidor ofertado não possua resultado 
publicado, será aceita a utilização de publicação de resultado para servidor equivalente, mesmo 
que de outro fabricante; 

2.8.11.2 - Para utilização de resultado de servidor equivalente, a CONTRATADA deverá 
comprovar que os TODOS os itens abaixo listados, constantes do resultado publicado, são os 
mesmos do servidor ofertado: 
 

a) Hardware – CPU Name; 

b) Hardware – CPU Mhz; 

c) Hardware – CPU(s) enabled; 

d) Hardware – L1 (Primary) Cache; 

e) Hardware – L2 (Secondary) Cache01. 
 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 
 
2.9 - SERVIDORES DE BACKUP  
 
2.9.1 – PROCESSADOR 
 
2.9.1.1 - 01 (um) processador RISC com freqüência mínima de 1,65 GHz (um vírgula sessenta e 
cinco gigahertz); 
 
2.9.1.2 - Deve possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) cores físicas, ou seja, implementados por 
hardware, com capacidade, mínima, para 08 (oito) threads por core; 
 
2.9.1.3 - Possuir memória cachê L2 de, no mínimo, 06 MB (seis megabytes) com ECC.  
 
2.9.2 - I/O 

2.9.2.1 - Possuir, no mínimo, 04 (quatro) slots PCIe; 

2.9.2.2 - Possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas USB; 

2.9.2.3 - Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial com RJ-45. 
 
2.9.3 – MEMÓRIA 

2.9.3.1 - Vir instalado com 32 (trinta e dois) GB de memória DDR3 DIMM; 
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2.9.3.2 - Memória expansível até 128 (cento e vinte oito) GB. 

2.9.4 - DISCOS RÍGIDOS 

2.9.4.1 - Vir instalado com 02 (duas) unidades hot-pluggable; 

2.9.4.2 - Tecnologia SAS; 

2.9.4.3 - Capacidade mínima em cada disco de 300 (trezentos) GB; 

2.9.4.4 - Possuir taxa de transferência mínima de 3 Gb/S; 

2.9.4.5 - Velocidade de rotação de 10.000 rpm; 

2.9.4.6 - Ser hot swappable; 

2.9.4.7 - Possuir capacidade de implementação de RAID 0 e 1 por hardware; 

2.9.4.8 - Possuir capacidade de expansão a, no mínimo, mais 06 (seis) unidades. 

2.9.10 - MÍDIA OPTICA 

2.9.10.1 - 01 Unidade de DVD-R/CD-RW. 

2.9.11 - PLACAS DE COMUNICAÇÃO 

2.9.11.1 - 04 portas 10 Gigabit Ethernet; 

2.9.11.2 - 04 portas Gigabit Ethernet com conectores RJ-45; 

2.9.11.3 - 02 placas HBA-FC dual port com velocidade de 8 Gb/s (oito gigabits por segundo) full 
duplex. 

2.9.12 – GERENCIAMENTO 
 
2.9.12.1 - Possuir as seguintes funcionalidades: 
 
2.9.12.1.1 - Deverá possuir sistema de gerenciamento e monitoramento independente do sistema 
operacional; 

2.9.12.1.2 - Deverá permitir a administração do sistema de forma remota, incluindo o status dos 
componentes do sistema, através da console remota, permitindo assim a administração do 
sistema de qualquer local; 

2.9.12.1.3 - Deverá possuir interface Ethernet 10/100 Mb/s base T; 

2.9.12.1.4 - Deverá permitir que o administrador remotamente execute as funções de power on/off, 
monitore o status dos componentes de servidor tais como, discos, CPU, fontes de alimentação, 
ventiladores e temperatura. 
 
2.9.13 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO E VENTILAÇÃO 

2.9.13.1 - Possuir fontes de alimentação redundantes e hot-swappable; 
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2.9.13.2 - A fonte de alimentação com seleção automática 110/220 VAC, com potência compatível 
com a necessidade do equipamento com configuração completa; 

2.9.13.3 - Possuir ventiladores redundantes e hot-swappable. 

2.9.14 – GABINETE 

2.9.14.1 - Ser padrão de 19”(dezenove polegadas); 

2.9.14.2 - Os trilhos para instalação em rack padrão 19”(dezenove polegadas) devem ser 
fornecidos; 

2.9.14.3 - O equipamento deve ser entregue com cabo de alimentação e demais cabos e 
adaptadores necessários à sua instalação física e configuração; 

2.9.14.4 - Deverá ser instalado em rack, que poderá ser compartilhado, fornecido pela 
CONTRATADA; 

2.9.14.5 - Ocupar no máximo 2 RU. 

2.9.15 - SISTEMA OPERACIONAL 

2.9.15.1 - Sistema operacional Solaris 10 original do fabricante, com licença para um número 
ilimitado de usuários. 

2.9.16 – PERFORMANCE 

2.9.16.1 - O servidor deverá possuir resultado publicado no site da Standard Performance 
Evaluation Corporation (SPEC – http://www.spec.org), atingindo o valor mínimo de 153 (cento e 
cinquenta e três) no índice SPECint_rate_base2006. Caso o servidor ofertado não possua 
resultado publicado, será aceita a utilização de publicação de resultado para servidor equivalente, 
mesmo que de outro fabricante. 

2.9.16.2 - Para utilização de resultado de servidor equivalente, a CONTRATADA deverá 
comprovar que os TODOS os itens abaixo listados, constantes do resultado publicado, são os 
mesmos do servidor ofertado: 

a) Hardware – CPU Name; 

b) Hardware – CPU Mhz; 

c) Hardware – CPU(s) enabled; 

d) Hardware – L1 (Primary) Cache; 

e) Hardware – L2 (Secondary) Cache01 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
 
2.10 - SERVIDOR DE GERÊNCIA 
 
2.10.1 – PROCESSADOR 

2.10.1.1 - 02 (dois) processadores x 86 com freqüência mínima de 2,4 GHz (dois vírgula quatro 
gigahertz); 

2.10.1.2 - Cada processador deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) cores físicas, ou seja, 
implementados por hardware, com capacidade, mínima, para 02 (dois) threads por core; 
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2.10.1.3 - Possuir memória cachê L3 de, no mínimo, 12 MB (doze megabytes) com ECC; 

2.10.2 - I/O 

2.10.2.1 - Possuir, no mínimo, 03 (três) slots PCIe; 

2.10.2.2 - Possuir, no mínimo, 05 (cinco) portas USB; 

2.10.2.3 - Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial com RJ-45; 

2.10.3 – MEMÓRIA 

2.10.3.1 - Vir instalado com 16 (dezesseis) GB de memória DDR3 DIMM; 

Memória expansível até 144 (cento e quarenta e quatro) GB; 

2.10.4 - DISCOS RÍGIDOS 

2.10.4.1 - Vir instalado com 02 (duas) unidades; 

2.10.4.2 - Tecnologia SAS ; 

2.10.4.3 - Capacidade mínima em cada disco de 300 (trezentos) GB; 

2.10.4.4 - Possuir taxa de transferência mínima de 3 Gb/S; 

2.10.4.5 - Velocidade de rotação de 10.000 rpm; 

2.10.4.6 - Ser hot swappable; 

2.10.4.7 - Possuir capacidade de implementação de RAID 0 e 1 por hardware; 

2.10.4.8 - Possuir capacidade de expansão a, no mínimo, mais 06 (seis) unidades. 

2.10.5 - MÍDIA OPTICA 

2.10.5.1 - 01 (uma) unidade de DVD-R/CD-RW. 

2.10.6 - PLACAS DE COMUNICAÇÃO 

2.10.6.1 - 02 (duas) portas 10 Gigabit Ethernet; 

2.10.6.2 - 04 (quatro) portas Gigabit Ethernet com conectores RJ-45. 

2.10.7 - GERENCIAMENTO 
 
2.10.7.1 - Possuir as seguintes funcionalidades: 
 
2.10.7.1.1 - Deverá possuir sistema de gerenciamento e monitoramento independente do sistema 
operacional; 

2.10.7.1.2 - Deverá permitir a administração do sistema de forma remota, incluindo o status dos 
componentes do sistema,  através da console remota, permitindo assim a administração do 
sistema de qualquer local; 

2.10.7.1.3 - Deverá possuir interface Ethernet 10/100 Mb/s base T; 
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2.10.7.1.4 - Deverá permitir que o administrador remotamente execute as funções de power 
on/off, monitore o status dos componentes de servidor tais como, discos, CPU, fontes de 
alimentação, ventiladores e temperatura. 

 
2.10.8 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO E VENTILAÇÃO 
 
2.10.8.1 - Possuir fontes de alimentação redundantes e hot-swappable; 
 
2.10.8.2 - A fonte de alimentação com seleção automática 110/220 VAC, com potência compatível 
com a necessidade do equipamento com configuração completa; 
 
2.10.8.3 - Possuir ventiladores redundantes e hot-swappable. 
 
2.10.9 – GABINETE 
 
2.10.9.1 - Ser padrão de 19”(dezenove polegadas); 
 
2.10.9.2 - Os trilhos para instalação em rack padrão 19”(dezenove polegadas) devem ser 
fornecidos; 
 
2.10.9.3 - O equipamento deve ser entregue com cabo de alimentação e demais cabos e 
adaptadores necessários à sua instalação física e configuração; 
 
2.10.9.4 - Deverá ser instalado em rack, que poderá ser compartilhado, fornecido pela 
CONTRATADA; 
 
2.10.9.5 - Ocupar no máximo 1 RU. 
 
2.10.10 - SISTEMA OPERACIONAL 
 
2.10.10.1 - Sistema operacional Solaris 10 original do fabricante, com licença para um número 
ilimitado de usuários. 

 
2.10.11 – PERFORMANCE 
 
2.10.11.1 - O servidor deverá possuir resultado publicado no site da Standard Performance 
Evaluation Corporation (SPEC – http://www.spec.org), atingindo o valor mínimo de 200 (duzentos) 
no índice SPECint_rate_base2006. Caso o servidor ofertado não possua resultado publicado, será 
aceita a utilização de publicação de resultado para servidor equivalente, mesmo que de outro 
fabricante. 
 
2.10.11.2 - Para utilização de resultado de servidor equivalente, a CONTRATADA deverá 
comprovar que os TODOS os itens abaixo listados, constantes do resultado publicado, são os 
mesmos do servidor ofertado: 

a) Hardware – CPU Name; 

b) Hardware – CPU Mhz; 

c) Hardware – CPU(s) enabled; 

d) Hardware – L1 (Primary) Cache; 

e) Hardware – L2 (Secondary) Cache01 
 
 Quantidade: 01 (uma) unidade 
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2.11 - SERVIDORES DE GERÊNCIA DE VIRTUALIZAÇÃO  
 
2.11.1 – PROCESSADOR 
 
2.11.1.1 - 02 (dois) processadores x86 com freqüência mínima de 2,4 GHz (dois vírgula quatro 
gigahertz); 
 
2.11.1.2 - Cada processador deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) cores físicas, ou seja, 
implementados por hardware, com capacidade, mínima, para 02 (dois) threads por core; 
 
2.11.1.3 - Possuir memória cachê L3 de, no mínimo, 12 MB (doze megabytes) com ECC; 

  
2.11.2 - I/O 
 
2.11.2.1 - Possuir, no mínimo, 03 (três) slots PCIe; 
 
2.11.2.2 - Possuir, no mínimo, 05 (cinco) portas USB; 
 
2.11.2.3 - Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial com RJ-45. 
 
2.11.3 - MEMÓRIA 
 
2.11.3.1 - Vir instalado com 32 (trinta e dois) GB de memória DDR3 DIMM; 
 
2.11.3.2 - Memória expansível até 144 (cento e quarenta e quatro) GB; 
 
2.11.4 - DISCOS RÍGIDOS 
 
2.11.4.1 - Vir instalado com 02 (duas) unidades; 
 
2.11.4.2 - Tecnologia SAS; 
 
2.11.4.3 - Capacidade mínima em cada disco de 300 (trezentos) GB; 
 
2.11.4.4 - Possuir taxa de transferência mínima de 3 Gb/S; 
 
2.11.4.5 - Velocidade de rotação de 10.000 rpm; 
 
2.11.4.6 - Ser hot swappable; 
 
2.11.4.7 - Possuir capacidade de implementação de RAID 0 e 1 por hardware; 
 
2.11.4.8 - Possuir capacidade de expansão a, no mínimo, mais 06 (seis) unidades. 
 
2.11.5 - MÍDIA OPTICA 
 
2.11.5.1 – 01 (uma) Unidade de DVD-R/CD-RW. 
 
2.11.6 -  PLACAS DE COMUNICAÇÃO 
 
2.11.6.1 - 02 (duas) portas 10Gigabit Ethernet; 
 
2.11.6.2 - 04 (quatro) portas Gigabit Ethernet com conectores RJ-45. 
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2.11.7 - GERENCIAMENTO 
 
2.11.7.1 - Possuir as seguintes funcionalidades: 
 
2.11.7.1.1 - Deverá possuir sistema de gerenciamento e monitoramento independente do sistema 
operacional; 

2.11.7.1.2 - Deverá permitir a administração do sistema de forma remota,  incluindo o status dos 
componentes do sistema,  através da console remota, permitindo assim a administração do 
sistema de qualquer local; 

2.11.7.1.3 - Deverá possuir interface Ethernet 10/100 Mb/s base T; 

2.11.7.1.4 - Deverá permitir que o administrador remotamente execute as funções de power on/off, 
monitore o status dos componentes de servidor tais como, discos, CPU, fontes de alimentação, 
ventiladores e temperatura. 
 
2.11.8 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO E VENTILAÇÃO 

2.11.8.1 - Possuir fontes de alimentação redundantes e hot-swappable; 

2.11.8.2 - A fonte de alimentação com seleção automática 110/220 VAC, com potência compatível 
com a necessidade do equipamento com configuração completa; 

2.11.8.3 - Possuir ventiladores redundantes e hot-swappable. 
 

2.11.9 – GABINETE 
 
2.11.9.1 - Ser padrão de 19”(dezenove polegadas); 

2.11.9.2 - Os trilhos para instalação em rack padrão 19”(dezenove polegadas) devem ser 
fornecidos; 

2.11.9.3 - O equipamento deve ser entregue com cabo de alimentação e demais cabos e 
adaptadores necessários à sua instalação física e configuração; 

2.11.9.4 - Deverá ser instalado em rack, que poderá ser compartilhado, fornecido pela 
CONTRATADA; 

2.11.9.5 - Ocupar no máximo 1 RU. 
 
2.11.10 - SISTEMA OPERACIONAL 
 
2.11.10.1 - Sistema operacional Solaris 10 original do fabricante, com licença para um número 
ilimitado de usuários; 
 
2.11.11 - PERFORMANCE 
 
2.11.11.1 - O servidor deverá possuir resultado publicado no site da Standard Performance 
Evaluation Corporation (SPEC – http://www.spec.org), atingindo o valor mínimo de 200 (duzentos) 
no índice SPECint_rate_base2006. Caso o servidor ofertado não possua resultado publicado, será 
aceita a utilização de publicação de resultado para servidor equivalente, mesmo que de outro 
fabricante; 
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2.11.11.2 - Para utilização de resultado de servidor equivalente, a CONTRATADA deverá 
comprovar que os TODOS os itens abaixo listados, constantes do resultado publicado, são os 
mesmos do servidor ofertado: 
 

a) Hardware – CPU Name; 

b) Hardware – CPU Mhz; 

c) Hardware – CPU(s) enabled; 

d) Hardware – L1 (Primary) Cache; 

e) Hardware – L2 (Secondary) Cache01 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
 
2.12  - SOLUÇÃO DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS  
 
2.12.1 - Características Gerais: 

2.12.1.1 - O objeto deste item contempla uma solução de armazenamento, consolidação e 
processamento de banco de dados Oracle 11g que engloba hardware que visa atender às 
necessidades de tratamento dos dados corporativos. A capacidade do(s) servidor(es) deve ser 
mensurada de acordo com o volume de dados existentes, e velocidade de processamento 
requerida. 

2.12.1.2 - O equipamento deverá possuir características internas de redundância e tolerância a 
falhas, sendo capaz de acionar automaticamente as células redundantes quando necessário. A 
solução deve ser capaz de consolidar bases transacionais (OLTP) e dimensionais (OLAP), sem 
prejuízo de desempenho, mantendo taxas de transferência massiva. Deve, ainda, permitir o 
crescimento de capacidade e armazenamento de forma balanceada quer seja por meio de 
evolução de modelo mais potente, ou pela adição de servidores similares e compatíveis. 
 
2.12.2 - Características técnicas: 

 
2.12.2.1 - Cada servidor de banco de dados deve possuir 02 (dois) processadores padrão x86-64 
Six-Core, Intel Xeon Westmere, da família 56XX, que possuam tecnologia de muti-thread. 

2.12.2.2 - Cada servidor de armazenamento deve possuir no mínimo 12 (doze) discos de no 
mínimo 600GB, hot-swap, do tipo SAS com velocidade de 15.000RPM. 

2.12.2.3 - Cada servidor de armazenamento deve possuir capacidade de armazenamento em 
tecnologia flash de no mínimo 384GB. 

2.12.2.4 - A solução deve possuir redundância de todos os seus componentes de hardware com o 
objetivo de não apresentar um ponto único de falha. 

2.12.2.5 - A solução deve possuir switches InfiniBand QDR de no mínimo 40 Gigabits de 36 portas 
para comunicação entre os servidores de banco de dados e servidores de armazenamento, 
incluindo todo o cabeamento necessário. 

2.12.2.6 - Os servidores de armazenamento de dados devem possuir intercomunicação InfiniBand 
QDR Host Channel Adapter 40Gigabit. 

2.12.2.7 - Os servidores de banco de dados devem possuir intercomunicação InfiniBand QDR 
Host Channel Adapter 40Gigabit. 
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2.12.2.8 - Os servidores de banco de dados devem oferecer pelo menos 4 portas Ethernet Gigabit 
e 2 portas Ethernet 10Gigabit cada, para conexão na rede interna. 

2.12.2.9 - A solução deve ser entregue com sistema operacional LINUX pré-instalado, sendo que 
o suporte ao sistema operacional deve ser prestado pelo FORNECEDOR da solução. 

2.12.2.10 - A solução deve ser entregue montada e com todos os componentes acondicionados 
em um RACK 42U com 19 polegadas. 

2.12.2.11 - A solução deve possuir monitor, teclado e mouse (KVM) para administração local do 
ambiente. 

2.12.2.12 - A solução deve permitir crescimento de capacidade e armazenamento de forma 
equilibrada por meio da adição de servidores similares e compatíveis (GRID COMPUTING). 

2.12.2.13 - A solução deve ser transparente para todas as aplicações e usuários do banco de 
dados, não exigindo que aplicações sejam reescritas ou ajustadas. 
 
2.12.3 - Equipamento: 
 
2.12.3.1 - A solução deve possuir arquitetura que permita capacidade de movimentação de dados 
a partir dos servidores de armazenamento a uma taxa mínima de 5.4GB/s com discos SAS. 

2.12.3.2 - A solução oferecida para armazenamento deverá oferecer capacidade de 
armazenamento bruto totalizando no mínimo 21TB com discos SAS 15KRPM. 

2.12.3.3 - A solução deverá possuir tecnologia flash SLC com capacidade de armazenamento de 
no mínimo 1TB. 

2.12.3.4 - A solução deve ter capacidade de execução de pelo menos 10.800 IOPS com discos 
SAS e de pelo menos 225.000 IOPS com o uso da tecnologia flash. 

2.12.3.5 - Todos os componentes devem ser de um mesmo fabricante. 

2.12.3.6 - Todos os componentes devem possuir compatibilidade e integração entre si. 

2.12.3.7 - O suporte técnico de todos os componentes deve ser prestado de forma centralizada. 

2.12.3.8 - A solução deve possuir software que realize a seleção prévia dos dados solicitados pelo 
banco de dados, na camada de armazenamento, com o objetivo de reduzir o volume de 
informações transportadas entre os discos e o servidor de banco de dados, através do filtro das 
linhas e colunas. 
 
2.12.4 - Resumo do Fornecimento da Solução 

2.12.4.1 - 01 (um) Rack padrão 19”; 

2.12.4.2 - 03 (três) Servidores de Armazenamento com software de processamento de queries 
SQL; 

2.12.4.3 - 02 (dois) Servidores de Banco de Dados; e 

2.12.4.4 - 02 (dois) Switches Infiniband QDR. 
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2.13 - UPGRADE DA INFRAESTRUTURA DO SITE BACKUP 
 
2.13.1 - UPGRADE DE 03 (TRÊS) SERVIDORES SUN FIRE V1280 
 
2.13.1.1 - Atualmente o site backup conta com 03 (três) servidores SUN V1280 em cluster de 3 
nós, SO SOLARIS 9, Sun Cluster 3.1, Banco de dados Oracle 9.2 , Oracle Rac, Veritas volume 
Manager 4.0 e File System 4.0 e Netbackup 5.0.Os servidores contam com: 
 

a) 01 (um) Servidor com 8 x CPU Risc SPARC; 

b) 01 (um) Servidor com 12 x CPU Risc SPARC; e 

c) 01 (um) Servidor com 8 x CPU Risc SPARC. 
 

2.13.1.2 - Para cada servidor deverão ser fornecidos: 
 

a) 8 GB de memória; 

b) 02 placas Fibre Channel 4GB PCI-X Single FC; e 

c) Deverá ser realizado o upgrade de sistema operacional para Solaris 10. 
 

2.13.2 - UPGRADE DE 02 (DOIS) SERVIDORES ENTERPRISE E450 E 01(UM) SERVIDOR 
ENTERPRISE E4500 
 
2.13.2.1 - Deverá ser realizado o upgrade de dois servidores Sun Fire E450 que serão utilizados 
no site backup atendendo os seguintes requisitos: 
 

a) Para os servidores E450 deverão ser fornecidos 8 (oito) processadores 480MHz 
UltraSPARC II Module ( 4 por servidor); 

b) Para cada servidor, 2 (dois) Sun Fire E450, deverão ser fornecidas 2 (duas) placas 2Gb 
PCI-X Single FC Host Adapter. 

c) Deverá ser realizado o upgrade de sistema operacional dos servidores para Solaris 10. 
 
2.13.2.2 - Deverá ser realizado o upgrade de um servidor SunFire E4500 que será utilizado no site 
backup atendendo os seguintes requisitos: 
 

a) Para o servidor E4500, deverá ser fornecido 16 Gb de memoria RAM; 

b) Para o servidor Sun Fire E4500, deverão ser fornecidas 2 (duas) placas  2Gb PCI-X Single 
FC Host Adapter. 

c) Deverá ser realizado o upgrade de sistema operacional dos servidores para Solaris 10. 
 
2.14 - SOFTWARE DE BACKUP 

2.14.1 - Software de backup e seus agentes para a solução contratada, homologado para os 
servidores e produtos descritos neste TR, com as seguintes características: 

2.14.1.1 - Cópia completa e parcial (Backup), e sua restauração completa ou parcial de possuir 
um banco de dados ou catálogo interno, contendo informações sobre todos os arquivos e mídias 
onde os backups foram armazenados; 

2.14.1.2 - Possibilitar a reconstrução do catálogo ou banco de dados no caso de perda do mesmo; 

2.14.1.3 - Permitir criptografar os backups em 256 bits; 
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2.14.1.4 - Possuir ambiente de gerenciamento de backup e restore via interface gráfica e linha de 
comando; 

2.14.1.5 - Possuir interface para gerenciamento, monitoramento e criação de políticas de backup e 
restore; 

2.14.1.6 - Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para 
atividades de administração e operação do software de backup; 

2.14.1.7 - Permitir a programação de tarefas de backup automatizadas em que sejam definidos 
prazos de retenção dos arquivos nas fitas magnéticas; 

2.14.1.8 - Possuir função para definição de prioridades de execução de jobs de backup; 

2.14.1.9 - Suportar a distribuição automática de carga entre os servidores de backup, ou seja, os 
dados oriundos dos clientes de backup deverão ser distribuídos de forma automática entre os 
servidores de backup da solução. Em caso de falha de um dos servidores de backup, o cliente 
automaticamente irá encaminhar seus dados através de outro servidor de backup ativo; 

2.14.1.10 - Realizar backups completos (FULL), incrementais e diferenciais de servidores; 

2.14.1.11 - Possuir a função de Backup sintético que permite a criação de uma única imagem de 
backup a partir de um backup full e qualquer quantidade de backups incrementais. O restore será 
efetuado da nova imagem full sintética; 

2.14.1.12 - Permitir o controle do uso da banda de rede para a realização de backup ou restore; 

2.14.1.13 - Ter a capacidade de reiniciar backups ou restores a partir do ponto de falha, após a 
ocorrência da mesma; 

2.14.1.14 - Possuir a capacidade de escrever múltiplos fluxos de dados provenientes de 
servidores distintos (multiplexação), divididos em blocos de tamanhos constantes em um único 
dispositivo físico de gravação (disco e fita); 

2.14.1.15 - Possuir a capacidade de dividir o fluxo de dados proveniente de um servidor em vários 
dispositivos de gravação, por exemplo, fitas (multiple streams); 

2.14.1.16 - Possuir a capacidade de recuperar dados para servidores diferentes do equipamento 
de origem; 

2.14.1.17 - Liberar as fitas magnéticas quando todos os arquivos contidos nas mesmas tenham 
suas datas de retenção expiradas. As fitas liberadas devem ficar disponíveis para uso de outras 
tarefas de backup; 

2.14.1.18 - Possuir a função de duplicação de fitas; 

2.14.1.19 - Possuir a função de Disk Staging, ou seja, que permite o envio dos dados para disco e 
posteriormente do disco para outro tipo de mídia (disco ou fita); 

2.14.1.20 - Possuir a capacidade de verificar a integridade do conteúdo das fitas por software; 

2.14.1.21 - Possuir a capacidade de realizar backup e restore de file systems montados em 
dispositivos Network-Attached Storage (NAS) através do suporte ao protocolo NDMP na sua 
versão 4 ou superior; 
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2.14.1.22 - Suportar clientes de backup em LAN e SAN nos ambientes: Windows 2000/2003, SUN 
SOLARIS 9 e 10, LINUX RED HAT AS/ES 2.1, 3.0, 4.0 e superiores. 

2.14.1.23 - Permitir realizar backup on-line dos bancos de dados ORACLE, MS-SQL e Sybase; 

2.14.1.24 - Permitir que em uma única tarefa de backup seja possível restaurar, de forma granular, 
os arquivos pertencentes a uma máquina virtual e também restaurar uma máquina virtual, sem 
necessidade de scripts. As tarefas de backup/recovery devem ser realizadas via interface gráfica; 

2.14.1.25 - Permitir realizar restauração, através de um único backup, de Máquina virtual completa 
e Arquivos de dentro da máquina virtual (windows); 

2.14.1.26 - Suportar o backup online de base de dados Exchange 2003/2007 e que através de um 
único processo/imagem de backup da information store, seja possível restaurar a própria base 
information store e recuperação granular de uma única mensagem. 

2.14.1.27 - Suportar o backup online e restore completo do Active Directory 200/2003/2007; 

2.14.1.28 - Suportar restore granular de objetos do Active Directory e de propriedades individuais 
de objetos do Active Directory; 

2.14.1.29 - Permitir a geração de alertas automáticos de ocorrências anormais para o sistema de 
gerenciamento de infra-estrutura via traps SNMP e via e-mail; 

2.14.1.30 - Permitir a restauração de desastre “Bare Metal”, para restauração completa do 
servidor, de forma automatizada e integrada, para os ambientes Windows 2003 Server e Solaris 
10; 

2.14.1.31 - Suportar a utilização de filtros nas funções de Backup e restauração, para inclusão ou 
exclusão de determinados tipos ou características de arquivos; 

2.14.1.32 - Permitir o controle automatizado das fitas que serão enviadas para o cofre externo, 
através de políticas pré-determinadas; 

2.14.1.33 - Deverá vir com módulo de relatório que permita as seguintes características: 
 

a) Monitorar a utilização de recursos, identificando restrições associadas a aplicativos 
específicos; 

b) Identificar tendências de crescimento a partir da coleta de dados históricos; 

c) Permitir a personalização das exibições de dados e fornecendo contexto para os 
relatórios de backup como linha de negócios, domínio de backup e aplicativos; 

d) Relatórios de execução dos Backups, com os respectivos status dos Backups, acesso 
aos logs; 

e) Relatórios de controle do uso de fitas mostrando lista de mídias, conteúdos, imagens, 
mídias escritas e livres. 

 
2.14.1.34 - Deverão ser fornecidas as seguintes licenças: 
 

a) 02 (duas) licenças Server para instalação nos servidores especificados no subitem 2.9. 
– Servidores de Backup. 
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b) 02 (dois)  agentes para backup de arquivos em SAN com tier compatível com os 
servidores ofertados no subitem 2.1 – Servidores de Banco de Dados. 

c) 03 (três) agentes para backup de arquivos em SAN com tier compatível com os 
servidores SUN FIRE V1280 já existentes. 

d) 02 (dois) agentes para backup de arquivos em SAN com tier compatível com os 
servidores ofertados no subitem 2.7 - Servidores de Aplicação X86 Tipo I. 

e) 01 (um) agente para backup de arquivos em SAN com tier compatível com o servidor 
ofertado no subitem 2.8 - Servidor de Aplicação X86 Tipo II. 

f)     120 (cento e vinte) licenças padrão para backup de servidores Windows ou Linux. 

g) 01 (um) agente para backup de arquivos com tier compatível com o servidor ofertado no 
subitem 2.10 - Servidor de Gerência. 

h) 02 (dois)  agentes para backup de arquivos com tier compatível com os servidores 
ofertados no subitem 2.11 - Servidores de Gerência de Virtualização. 

i)      02 (dois)  agentes para backup de arquivos com tier compatível com a solução ofertada 
no subitem 2.12 - Solução de Produção de Informações Gerenciais. 

j)      02 (dois) agentes para backup de banco de dados ORACLE com tier compatível com os 
servidores ofertados no subitem 2.1 – Servidores de Banco de Dados. 

k) 03 (três)  agentes para backup de banco de dados ORACLE com tier compatível com os 
servidores SUN FIRE V1280 já existentes. 

l)      02 (dois)  agentes para backup de banco de dados ORACLE com tier compatível com a 
solução ofertada no subitem 2.12 - Solução de Produção de Informações 
Gerenciais. 

m) 06 (seis) licenças para tape drive. 

n) 06 (seis)  licenças para compartilhamento dinâmico de tape drives. 

o) 03 (três) licenças para controle de fitas off-site. 
 
2.15 - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO CLUSTER DE ALTA DISPONIBILIDADE 
 
2.15.1 - Software para implementação de cluster de alta disponibilidade. 

2.15.1.1 - Permitir a criação e o gerenciamento de um cluster do tipo HA (High Availability) entre 
02 (dois) servidores especificados no item 2.1. 

2.15.1.2 - Permitir a criação de um cluster que possibilite a configuração de um ambiente de alta 
disponibilidade de forma que se garanta que o componente "server" deste software seja 
restabelecido em outro servidor que forma o cluster, no caso de alguma falha neste componente 
"server". 

2.15.1.3 - O produto deve ser licenciado para os servidores especificados no item 2.1. 
 

 Quantidade: 02 (duas) licenças 
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3 – DA INSTALAÇÃO / MIGRAÇÃO / INTEGRAÇÃO 
 
3.1 - Instalação 
 
3.1.1 - Todos os equipamentos fornecidos serão instalados e colocados em condições de 
funcionamento, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

3.1.1.1 - Instalação física e lógica dos servidores particionáveis, com configuração das partições 
necessárias ao ambiente do cliente; 

3.1.1.2 - Instalação física e lógica da SAN (Storage Area Network), sistema de armazenamento e 
fitoteca de backup;  

3.1.1.3 - Instalação das últimas versões de Firmware de todos os componentes e placas 
adicionais; 

3.1.1.4 - Parametrização do sistema operacional e sistema de armazenamento para atender os 
requisitos do Oracle RAC; 

3.1.1.5 - Configuração do subsistema de discos internos dos servidores e do sistema de 
armazenamento; 

3.1.1.6 - Configuração de RAID nos discos internos e do sistema de armazenamento; 

3.1.1.7 - Criação do sistema de arquivos nas partições definidas; 

3.1.1.8 - Instalação e configuração da solução de backup do ambiente Oracle RAC e demais 
servidores; 

3.1.1.9 - Upgrade de sistema operacional para Solaris 10, de 03 (três) servidores Sun Fire V1280; 

3.1.1.10 - Upgrade do Sun Cluster 3.1 para a versão mais recente, de 02 (dois) servidores Sun 
Fire V1280; 

3.1.1.11 - Instalação de 10 (dez) máquinas virtuais nos servidores de aplicação; 

3.1.1.12 - Dos 04 (quatro) Storages fornecidos, 02 (dois) do TIPO I, deverão ser entregues 
instalados e integrados nos ambientes do SITE Principal e 02 (dois) do TIPO II, no SITE Backup. 

3.1.1.13 - Dos 04 (quatro) Switch Fibre Channel fornecidos, 02 (dois) deverão ser entregues, 
instalados e integrados nos ambientes do SITE Principal e 02 (dois) no SITE Backup;  

3.1.1.14 - Das 02 (duas) Fitotecas fornecidas, 01 (uma), do TIPO I, deverá ser entregue, instalada 
e integrada nos ambientes do SITE Principal e a outra , do TIPO II, no SITE Backup;  

3.1.1.15 - Dos 02 (dois) Servidores de Backup fornecidos, 01 (um) deverá ser entregue, instalado 
e integrado nos ambientes do SITE Principal e o outro no SITE Backup; 

3.1.1.16 - Dos 02 (dois) Servidores de Gerência de Virtualização fornecidos, 01 (um) deverá ser 
entregue, instalado e integrado nos ambientes do SITE Principal e o outro no SITE Backup;  

3.1.1.17 - Deverão ser entregues, instalados e integrados no ambiente do SITE Principal os 
seguintes itens: 

a) Servidores de Banco de Dados Risc/Unix. 
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b) Servidores de Aplicação X86 Tipo I. 

c) Servidor de Gerência. 

d) Solução de Produção de Informações Gerenciais. 

3.1.1.18 - Deverá ser entregue, instalado e integrado no ambiente do SITE Backup, o Servidor de 
Aplicação X86 do Tipo II. 

3.1.1.19 - Deverão ser fornecidos todos os respectivos manuais, cabos e acessórios necessários 
ao pleno funcionamento dos equipamentos, e última versão de software e hardware. 

3.1.1.20 - As partes deverão ser novas e entregues de forma acondicionada e adequada, em 
embalagem lacrada, de maneira a permitir completa segurança durante o transporte. 
 
3.2 - Migração / Integração  

3.2.1 - Migração do sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle 9 RAC instalado em 03 
(três) nós de cluster dos servidores V1280 para versão mais nova do Oracle fornecido. 

3.2.2 - Replicação do banco de dados do SITE Backup para o SITE Principal. 

3.2.3 - Implementação e configuração do software de gerência, que deve ser configurado para 
emitir alertas em caso de falha de qualquer componente monitorado. 

3.2.4 - Implementação do mecanismo de replicação entre os sistemas de armazenamento (o meio 
físico e lógico de replicação será provido pelo CONTRATANTE). 

3.2.5 - Testes de simulação de falhas dos componentes internos de todos os equipamentos. 

3.2.6 - Após a migração do banco de dados para o site principal e da implementação do 
mecanismo de replicação entre os sistemas de armazenamento, deverá ser realizado um TESTE 
integrado (servidores e sistema de armazenamento) de chaveamento da aplicação de banco de 
dados do SITE Principal para o SITE de Contingência, e seu retorno para o SITE Principal. Os 
testes de acesso aos dados serão realizados pelo CONTRATANTE. 

3.2.7 - Migração dos Gerenciadores de volumes e file systems das SUN FIRE V1280 existentes 
para o ambiente Oracle ASM. 
 
3.3 – Prazo de instalação 
 
3.3.1 - O prazo de instalação dos equipamentos e componentes deverá ocorrer no máximo em até 
60 (sessenta) dias, após a autorização da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ. 
 
4 – DO SUPORTE TÉCNICO 

4.1 - Acordo de Nível de Serviço para o Suporte ao Hardware 

4.1.1 - Cobertura 24x7 (24 horas por dia, 07 dias por semana); 

4.1.2 - Atendimento On-Site, prestado diretamente pelo fabricante do servidor ou assistência 
técnica autorizada; 

4.1.3 - Cobertura total de peças; 
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4.1.4 - Tempo de atendimento – 04 (quatro) horas; 

4.1.5 - Abertura de chamados em português por telefone (0800) no Fabricante ou assistência 
técnica autorizada. 
 
4.2 - Acordo de Nível de Serviço para Suporte ao Software 

4.2.1 - Cobertura de 24x7 para prioridade 1, e 9x5 para as outras prioridades. 
 

 Prioridade 1 - Problemas que causam a paralisação dos servidores de produção, 
impedindo a execução dos sistemas aplicativos/banco de dados. 

 Outras prioridades – Problemas que não impedem a execução dos sistemas aplicativos / 
banco de dados, podendo ser contornáveis temporariamente.  

 
4.2.2 - Atuação remota com cobertura para serviços de atualizações de versão ou qualquer 
problema de operação e/ou performance do SW. 

4.2.3 – O tempo de atendimento para prioridade 1 será de 04 (quatro) horas; e para outras 
prioridades de 08 (oito) horas. 

4.2.4 - Abertura de chamados em português por telefone (0800) do Fabricante ou da Assistência 
Técnica Autorizada. 
 
5 – DO GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA 
 
5.1 - Gerenciamento da Implantação 
 
5.1.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente de Projeto de Implantação com as 
seguintes características e atribuições: 

5.1.2 - Ser o ponto de contato único entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

5.1.3 - Trabalhar com a equipe para gerenciar a integração, desenvolvimento e execução da 
instalação durante o projeto. 

5.1.4 - Estar disponível 24x7, incluindo feriados (municipais, estaduais ou federais) e finais de 
semana, para contato por telefone e e-mail durante o período de implantação do projeto. 

5.1.5 - O gerente de projeto executará as atividades detalhadas a seguir, nas dependências ou 
remotamente (dependendo das atividades em andamento):  
 

a) Participar de reuniões semanais, para discutir sobre as atividades desenvolvidas neste 
período. A cada reunião será entregue o relatório das atividades;  

b) Coordenar a execução do projeto para a implementação, instalação e resolução dos 
problemas relatados;  

c) Gerenciar os recursos da CONTRATADA que sejam necessários para a instalação;  

d) Identificar as responsabilidades do CONTRATANTE e outros requisitos necessários para a 
instalação;  

e) Desenvolver o cronograma do projeto e gerenciar a sua condução conforme os prazos.  
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5.2 - Operação Assistida 
 
5.2.1 - A CONTRATADA deverá fornecer suporte pelo período de 20 (vinte) dias corridos, em 
regime de 24x7, contados após o término dos serviços de instalação. O profissional deverá ficar 
ON-SITE para auxiliar a equipe da PCERJ no início do gerenciamento do ambiente de produção e 
banco de dados. 
 
6 – DO TREINAMENTO 
 
6.1 - Serviços de Treinamento 
 
6.1.1 - Devem ser ofertadas 05 (cinco) vagas para Treinamento formal e oficial do fabricante do 
sistema operacional, com o seguinte conteúdo: 
 

a) Suporte básico ao sistema operacional e aplicativos do servidor de banco de dados; 

b) Suporte avançado ao sistema operacional e aplicativos do servidor de banco de dados; 

c) Administração do servidor de banco de dados ofertado; 

d) Solução de Backup ofertada; 

e) Gerenciamento de SAN; 

f) Administração do Storage ofertado; 

g) Suporte ao sistema operacional dos servidores de aplicação. 
 
6.1.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do material didático necessário. 
 
6.1.3 - O treinamento deverá ser ministrado por instrutor especialista ou por profissional da 
CONTRATADA, que detenha todas as condições técnicas (teóricas e práticas) necessárias, 
inclusive o reconhecimento desta condição pelo fabricante. 
 
6.1.4 - O treinamento deverá ser feito na Cidade do Rio de Janeiro, nas dependências do 
CONTRATANTE, da CONTRATADA ou parceiro reconhecido e aceito pela PCERJ. 
 
7 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
7.1 - Garantia e Manutenção 
 
7.1.1 - A Garantia será de 24 (vinte e quatro) meses, sendo de responsabilidade do fabricante, 
porém, poderá ser prestada por empresa designada por eles, desde que sejam autorizadas a 
prestar suporte e assistência técnica nos seus produtos e serviços. 

7.1.2 - A assistência técnica do hardware será feita ON-SITE, por meio de manutenção corretiva e 
preventiva (pré-falhas), com fornecimento de peças originais, sem ônus adicional. Entende-se 
como manutenção ON-SITE a vinda de um técnico de campo para atendimento do chamado, 
devendo reparar o equipamento no local. 

7.1.3 - Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os 
equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, 
ajustes e reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas do 
fabricante. 

7.1.4 - Entende-se por manutenção preventiva (pré-falha) a série de procedimentos destinados a 
recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso antes que aja uma parada não 
programada seja ela parcial ou total do equipamento, compreendendo, inclusive, substituições de 
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peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas 
específicas do fabricante. 

7.1.5 - Para execução dos serviços de manutenção, o fabricante ou empresa somente poderão 
retirar componentes para o laboratório, com prévia autorização, por escrito. 

7.2 – Recebimento e Entrega 

7.2.1 - Todos os equipamentos a serem instalados deverão ser novos (primeiro uso, completos e 
em perfeito estado), rigorosamente idênticos entre si, módulo a módulo e observarão as 
características técnicas mínimas definidas no item 2, conforme a utilização do equipamento. 

7.2.2 - Todos os equipamentos e componentes indicados neste TR deverão ser entregues e 
instalados no Complexo da Cidade da Polícia, situado na Av. Dom Helder Câmara nº 2066, Vieira 
Fazenda – Rio de Janeiro – RJ, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 
da data de formalização contratual. 

7.3 - Fiscalização 

7.3.1 - A CONTRATADA deverá manter um ponto focal com a PCERJ durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

7.3.1 - Além do acompanhamento e da Fiscalização da execução dos serviços, a PCERJ poderá, 
ainda, sustar qualquer serviço que, por ocasião, esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado. 

7.4 - Documentação 

7.4.1 - Todos os documentos relativos aos equipamentos e softwares do objeto deverão ser 
entregues com suas respectivas mídias e manuais no momento do recebimento provisório ou 
definitivo. 

7.4.2 - Todos os documentos gerados durante as fases do projeto deverão ser entregues em 
CDROM.  Ao final do projeto, no mínimo, a seguinte documentação deverá ser entregue: 
 

a) Escopo do Projeto, cronograma e arquitetura da solução; 

b) Detalhamento físico e lógico da solução fornecida; 

c) Detalhamento de toda nomenclatura dos servidores, storages, endereçamento IP, versão 
e/ou nível de firmware de softwares e hardwares instalados; 

d) Procedimentos operacionais básicos para operação do ambiente;  

e) Procedimentos para acionamento do site de contingência; 

f) Procedimentos para retorno do site de contingência; e 

g) Procedimentos de Backup. 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 - Apresentar um plano de projeto com cronograma aprovado pela PCERJ. 

8.2 - Instalar todos os equipamentos e componentes, de modo a permitir a completa operação dos 
mesmos pela PCERJ. 
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8.3 - Realizar a instalação física “assistida” de todo componente de hardware e software 
fornecidos, incluindo sua interligação à rede dados da DGTIT, que será acompanhada por 
analistas da PCERJ, quando deverão ser repassados conhecimentos de todos os componentes 
operacionais de hardware e software instalados, com prazo coincidente ao Termo de Aceite de 
bens fornecidos. 

8.4 - Providenciar a aplicação de todas as correções e upgrades de hardware e software 
eventualmente liberados até a data da instalação, incluindo a atualização de firmware dos 
componentes de hardware que compõem os equipamentos. 

8.5 - Encaminhar documento, em meio eletrônico, que comprove a aplicação das atualizações. A 
instalação não será considerada como concluída até que as atualizações sejam aplicadas e a 
documentação seja entregue pela CONTRATADA e validada pela PERJ. 

8.6 – Possuir sede ou filial no Rio de Janeiro, para a prestação de serviços de manutenção e 
suporte técnico aos equipamentos.  

8.7 - Sujeitar-se à fiscalização do órgão CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do 
cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem 
como atendendo às reclamações consideradas procedentes. 

8.8 - Cumprir todos os requisitos de segurança impostos pela PCERJ. 

8.9 - Prover os treinamentos demandados neste TR com profissionais devidamente qualificados. 

8.10 - 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. 

8.11 - Manter, durante a vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 
 
9 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no item 17, do 
Edital. 

9.2 – Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente CONTRATO. 

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

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

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

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

9.7 - Receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO nas formas definidas. 
 


