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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 004/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Aquisição de Sistema de Armazenamento (equipamento STORAGE), Classe High-End 
Enterprise, para ambiente de Storage Área Network (SAN), contemplando a instalação e 
configuração do mesmo. 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 

2.1 – Características Gerais do Storage 

2.1.1 - Capacidade líquida mínima de armazenamento de 35 TB (trinta e cinco terabytes), sem 
compressão de dados, em discos rígidos (hard disk drives - HDD) de no máximo 600GB 
(seiscentos gigabytes) de no mínimo 10.000 RPM (dez mil rotações por minuto), de tecnologia 
SAS de 6 Gbps (seis gigabits por segundo) ou FC (quatro gigabits por segundo), configurados em 
RAID 5 com agrupamento máximo (7D+1P). 

2.1.2 - Poderão ser adotados discos SFF, com especificação similar ao descrito no subitem 2.1.1. 

2.1.3 - Capacidade Líquida: área disponível para armazenamento de dados e uso dos sistemas 
operacionais, sem utilização de compressão ou compactação de dados, ou contar com dados 
duplicados por opções como mirror, dual copy, RAID ou discos hot-spare. 

a) Considerar 1 (um) Kbyte igual a 1.024 (um mil e vinte e quatro) bytes, de armazenamento 
em discos (hard-disk), disponíveis para aplicativos. 

2.1.4 - A quantidade de discos rígidos para a função de Hot Spare (Global) deverá ser definida e 
otimizada pelo fornecedor (empresa Contratada), de acordo com a quantidade de discos 
instalados; com as mesmas especificações (tamanho, rotação) dos discos ofertados para atender 
à volumetria solicitada inicialmente. 

2.1.5 - O equipamento deve ter, pelo menos, 2 (duas) controladoras redundantes e ativas, 
garantindo a disponibilidade no acesso aos dados do sistema no caso de falha completa de uma 
das controladoras, com suporte ao failover automático entre elas. 

2.1.6 - A memória cache principal deverá ter, no mínimo, 64 GB de capacidade líquida (sem 
considerar qualquer tipo de compactação ou compressão de dados), ou seja, de capacidade 
disponível para aplicativos, sendo pelo menos 2 (dois) GB (Gigabytes) de memória cache não 
volátil (NVS). Admite-se que até 14% (quatorze por cento) da memória cache principal (volátil ou 
não) seja utilizada para armazenamento de ponteiros, tabelas, blocos e controles. 

2.1.7 - Permitir expansão até, no mínimo, 384 (trezentos e oitenta e quatro) GB (Gigabytes) de 
memória cache. 

2.1.8 - Possuir memória cache para escrita em 2 (dois) níveis, isto é, toda a operação de escrita 
deverá ser gravada em duas áreas de memória localizadas em controladoras distintas, de maneira 
que, em caso de perda ou falha de um desses níveis, o outro nível garanta a integridade e 
recuperação dos dados armazenados. 
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2.1.9 - Deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) interfaces ópticas sendo, no mínimo, 8 (oito) no 
padrão FICON e no mínimo 8 (oito) no padrão Fibre Channel, com escalabilidade de no mínimo 
128 (cento e vinte e oito) interfaces ópticas, para conexão direta aos servidores ou switches SAN. 
Devem estar inclusos os transceptores SFP (Small Form-factor Pluggable) adequados, no padrão 
Short-Wavelength (SWL) para fibras multi-modo. 

a) Cada placa deverá possuir no máximo 4 portas com taxa mínima individual de 08Gb/s (oito 
gigabits por segundo), full-duplex. 

2.1.10 - Deverá possuir bandwith de backend de no mínimo 128 (cento e vinte e oito) gigabits. 

2.1.11 - O subsistema de disco ofertado deverá ter capacidade de endereçamento mínimo de 
32.000 (trinta e dois mil) endereços lógicos, expansível até 64.000 (sessenta e quatro mil). 

2.1.12 - Deverá possuir recursos que permitam a um único servidor z/OS processar 
simultaneamente, múltiplos I/Os para um mesmo volume lógico definido no subsistema. Função 
compatível ao Parallel Access Volume / Multiple Allegiance (PAV/MA), habilitado para toda a 
capacidade do subsistema. 

2.1.13 - Deverá possuir licença da feature HiperPAV (um mesmo endereço Aliases poder acessar 
qualquer endereço Base dentro do mesmo subsistema), habilitado para toda capacidade. 

2.1.14 - Deverá possuir licença e suportar a feature zHPF (High Performance Ficon) ou 
função/software compatível e oficialmente aceita pela IBM para as CPUs listadas no item 2.1.17,   
habilitada para toda capacidade. 

2.1.15 - Suportar escalabilidade mínima de 1024 (um mil e vinte e quatro) discos, sem a 
necessidade de substituição de componentes já instalados e sem interrupção no acesso aos 
dados do subsistema de discos. 

2.1.16 - O equipamento ofertado deverá ser ligado às CPUs por switch SAN com, no 
mínimo, 24 portas ativas. Deverão ser ofertados 2 (dois) switches. 

2.1.17 - O equipamento ofertado deverá ser compatível com as CPUs z/890, z/10 BC e z/114 
existentes no PRODERJ. 

2.2 - Arquitetura do Sistema de Armazenamento de Dados 

2.2.1 - O equipamento deve oferecer arquitetura de alta disponibilidade, contemplando a 
redundância de processadores, barramentos de I/O, controladoras (front e back end), memória 
cache de escrita, fontes de alimentação e ventiladores. 

2.2.2 - O sistema deve ainda, permitir total e plena disponibilidade das informações armazenadas, 
mesmo em face das atividades de manutenção técnica. 

2.2.3 - Suportar os seguintes níveis de implementação de RAID: 1+0, 5 e 6. 

2.2.4 - Possuir algoritmos que permitam a monitoração, diagnóstico, recuperação de dados de 
cache e disco, e realizar procedimentos de call-home por telefone para uma central de suporte 
reportando os problemas ocorridos. 

2.2.5 - Comportar mecanismo de hot-spare, para a reconstrução automática de um conjunto de 
discos em caso de falha num dos discos elementos de um RAID, substituindo imediatamente o 
elemento em falha por outro, reservado, isento de falha. 
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2.2.6 - Ser suportado em ambiente composto pelas seguintes plataformas: 

a) Oracle Enterprise Linux 4.7, 4.8, e 5.3; 

b) Oracle VM 2.2; 

c) Solaris 10 OS 10/08; 

d) OpenSolaris OS 2008.11; 

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

f) Red Hat Enterprise Linux 5.3 (64-bit); 

g) SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (64-bit); 

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

i) SuSE Linux Enterprise Server 11 (64-bit); 

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

k) Debian Linux 6.0.3; 

l) Windows Server 2003 e 2008; 

m) VMWare Infrastructure 3.x 4.x ou superior; 

n) VMWare VSphere 4.x ou superior; 

o) z/OS 1.10.0 (e superior); 

p) z/VM 5.4 e z/VM 6.1 (e superior); e 

q) z/Linux (Linux 390): 

 Red Hat Enterprise Linux Server release 5.5 (Tikanga) - Kernel  2.6.18-194.el5 #1 SMP 
Tue Mar 16 22:05:06 EDT 2010 s390x s390x s390x GNU/Linux; 

 Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 8) – Kernel  2.6.9-89.EL #1 SMP 
Mon Apr 20 10:33:26 EDT 2009 s390x s390x s390x GNU/Linux; 

 E versões superiores. 

2.3 – Softwares 

2.3.1 - Possuir suporte a contingência de caminho de acesso aos discos (failover) e 
balanceamento de carga dinâmico, para os sistemas operacionais listados acima e todos os 
servidores instalados no ambiente. O software deverá ser do próprio fabricante do equipamento. 

2.3.2 - Possuir funcionalidade de cópia “instantânea” interna de discos pelo Storage, que 
possibilitem a duplicação de volumes (clonagem) e também a cópia na modalidade snapshot, 
através dos ponteiros de blocos, em ambos os casos sem utilizar recursos dos servidores/hosts. O 
software de gerenciamento dessas cópias deverá ser fornecido com a solução, levando em 
consideração toda a capacidade de armazenamento fornecida, para a finalidade de licenciamento 
do produto. 

2.3.3 - Oferecer mecanismos de proteção (LUN masking) entre volumes lógicos de forma que 
estes sejam visíveis apenas para os servidores autorizados. 

2.3.4 - Prover os softwares necessários para administração e controle de segurança dos volumes 
lógicos disponibilizados pelo sistema, de forma a garantir que um determinado volume lógico 
somente possa ser acessado por um determinado servidor. 

2.3.5 - Possuir software para gerenciamento centralizado do sistema com as funcionalidades de 
monitoração, controles, criação, configuração, remoção e reconfiguração do equipamento. Deve 
estar contemplado ainda, ferramenta de gerenciamento que possibilite a avaliação de 
desempenho com analise de histórico de performance, gerenciamento de falhas e eventos, com 
suporte à geração de traps SNMP. 
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2.3.5.1 - Estas funções devem ser acessadas através de conexão Ethernet via interface Web ou 
software cliente a ser instalado em equipamento console. Neste último caso, todos os 
equipamentos necessários para prover o acesso para o gerenciamento do sistema devem ser 
fornecidos. 

2.4 - Infraestrutura Geral 

2.4.1 - O sistema deverá possibilitar a alimentação de energia elétrica através de fontes externas 
de dois circuitos diferentes, sendo que o equipamento deverá manter a operacionalidade em caso 
de falha em qualquer um dos circuitos. 

2.4.2 - Tensão 220VCA ±10%, 60Hz circuito monofásico ou trifásico. 

2.4.3 - Devem ser fornecidos Racks, com no máximo 02,15m (dois metros e quinze 
centímetros) de altura, em número suficiente para comportar o equipamento acima, com 
portas dianteiras e traseiras, dotadas de fechadura com chaves ou travas. 

2.5 - Fatores de Qualidade 

2.5.1 - O subsistema de disco ofertado deverá: 

a) Ser novo, com garantia do fornecedor de que nunca foram usados e de que sua 
descontinuação ainda não foi anunciada pelo fabricante até a data de formalização 
contratual. 

b) Manter compatibilidade com os seguintes padrões: SNMP (Simple Network Management 
Protocol) e SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association - Storage Management 
Initiative – Specification). 

c) Ser compatível com as normas estabelecidas pela SNIA (Storage Networking Industry 
Association) e prover interface de gerenciamento de acordo com o padrão SMI-S (Storage 
Management Initiative Specification) versão 1.2 ou superior, para gerenciamento do 
ambiente através de ferramentas de gerência de infraestrutura de armazenamento que 
utilizem esse padrão. A conformidade poderá verificada através de consulta ao site oficial do 
SNIA Interoperability Conformance Test Program (SNIA-CTP) 
http://www.snia.org/forums/smi/tech_programs/ctp/conformingproviders/. 

2.6 – Garantia 

2.6.1 - O prazo de garantia da solução será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados a 
partir da instalação da mesma. 

2.6.2 - Durante o período da garantia, quando for o caso, todo o firmware bem como o software, 
deverá ser atualizado a cada nova versão ou correção disponibilizada, de comum acordo com o 
licitante, sem nenhum custo adicional. 

2.7 – Quantidades 

2.7.1 – STORAGE – 01 (uma) unidade; 

2.7.2 – SWITCH – 02 (duas) unidades; 

2.7.3 – RACK – Em número suficiente para comportar o Storage. 

 

 

http://www.snia.org/forums/smi/tech_programs/ctp/conformingproviders/
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3 – DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO  

3.1 – Instalação e Configuração 

3.1.1 - Todos os serviços deverão ser previamente planejados, documentados e apresentados ao 
Contratante para prévia aprovação. 

3.1.2 - É de responsabilidade da Contratada o levantamento junto ao Contratante (PRODERJ), de 
qualquer informação necessária ao planejamento e execução de todos os serviços envolvidos e 
que porventura não estejam descritos neste documento, sem qualquer tipo de prejuízo ao 
Contrato firmado. 

3.1.3 - Para cada ação que envolva a entrada em ambiente produtivo de algum componente, seja 
de hardware e/ou software, deverá haver a previsão de uma ação de contingência que permita o 
retorno à situação anterior, evitando parada prolongada dos serviços prestados aos usuários. 

3.1.4 - Após cada etapa do projeto deverá ser previsto um termo de aceite, com critérios 
previamente acordados entre o Contratante e a Contratada. 

3.1.5 - O cronograma de execução dos serviços deverá ser apresentado e aceito pelo 
Contratante, contemplando, a critério do mesmo, sua execução em horários fora do expediente de 
trabalho normal e em dias não úteis. 

3.1.6 - O serviço de moving deve ser provido para instalação do equipamento na cidade do Rio de 
Janeiro, nas dependências do PRODERJ/SERPRO, no local descrito no item 6. 

3.1.7 - Todos os serviços de instalação do hardware e do software bem como de configuração do 
Storage, das CPUs (01 cpu z/890, 01 cpu z/10 BC e 01 cpu z/114) e seus respectivos sistemas 
operacionais (z/OS e z/VM, respectivamente) deverão ser providos pela Contratada. 

3.1.8 - Todos os componentes acessórios necessários para a instalação do equipamento sejam 
eles referentes às ligações com as CPUs ou referentes à alimentação elétrica, deverão estar 
incluídos no preço do equipamento. 

3.1.9 - Os serviços de implementação e configuração da rede SAN devem estar contemplados. 

3.1.10 - Devem ser providos os serviços de formatação dos novos discos, bem como 
planejamento e execução da movimentação dos dados entre o Storage atual (Shark IBM 2105-
800) e os discos. 

3.1.11 – Para a migração, deverá ser considerado que o Storage atualmente instalado é composto 
por 02 (dois) frames com 24 (vinte e quatro) gavetas (arrays, ranks), com 8 (oito) discos de 72,8 
GB e velocidade de 10 RPM cada, totalizando uma capacidade bruta de 13.977 GB, distribuídos 
em formatos ECKD e FBA. As configurações de discos existentes são as seguintes: 

a) z/OS - 574 discos no formato 3390-3  (2,87 GB x 574 = 1.649 GB) 

b) z/VM - 1039 discos no formato 3390-9 (8,62 GB x 1039 = 8.956 GB)  

3.1.12 - O plano de migração dos dados deverá ser tal que não obrigue alterações em JCLs do 
ambiente z/OS, nem tão pouco nas configurações de máquinas virtuais do ambiente z/VM. 

3.1.13 - A execução da migração dos dados deverá ocorrer sem interrupção e impactos 
operacionais aos serviços prestados aos usuários. 
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3.1.14 - Todo o software e/ou hardware necessário para a operação de migração de dados, 
segundo os critérios aqui apresentados, será de responsabilidade da Contratada e seu uso deverá 
estar dentro das exigências legais e ser previamente aprovado pelo Contratante. 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 – Prover toda a logística de entrega e de movimentação dos equipamentos e componentes, na 
cidade do Rio de Janeiro, para as dependências do PRODERJ/SERPRO, no local descrito no 
item 6. 

4.2 - Prover os serviços de instalação e configuração da solução, com pessoal adequado e 
capacitado em todos os níveis de trabalho, devidamente aprovado pelo Contratante. 

4.3 - Prestar, sem quaisquer ônus para o Contratante, os serviços necessários à correção e 
revisão de falhas ou defeitos verificados no trabalho, sempre que a ela imputáveis. 

4.4 - Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados. 

4.5 - Respeitar as normas e procedimentos de segurança do Contratante. 

4.6 - Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante. 

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

4.9 - 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. 

4.10 - Manter, durante a vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 

5 - DOS PRAZOS 

5.1 - O prazo de entrega da solução será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
formalização contratual. 

5.2 - O prazo de instalação e configuração será de até 60 (sessenta) dias após a entrega. 

5.3 - O prazo de garantia da solução será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados 
a partir da instalação da mesma. 

5.4 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da formalização 
contratual. 

6 – DO LOCAL DE ENTREGA/INSTALAÇÃO 

6.1 - SITE DO PRODERJ/SERPRO – Rua Pacheco Leão nº 1.235, fundos – Jardim Botânico – 
CEP 22460-905 – Rio de Janeiro – RJ. 

7 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - A execução dos serviços do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores da 
Diretoria de Suporte Técnico – DST. 


