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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 009/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Fornecimento de solução avançada de backup desduplicado, com serviços de assistência 
técnica e capacitação, visando a integração com o ambiente de backup Legato Networker do 
PRODERJ. 

1.2 – Essa solução será composta de 02 (dois) Appliances, contendo os seguintes itens: 

ITEM TIPO MODELO DESCRIÇÃO QTDE. 

1 HW DD860 SYSTEM; DD860; NFS; CIFS 2 

2 HW DD860-CTL-H SYSTEM HW,DD860 CTL,BRAZIL 2 

3 HW C-E32-DC OPTION; ES20 STORSHELF;32 TB; 
DUALCTRL 

6 

4 HW PC-BRAZIL POWER CORD; BRAZIL; INMETRO; 
C13;6FT 

16 

5 HW C-8GFC-2P OPTION;HBA;8GBIT FC;PCIE;2-PORT 4 

6 HW C-860U192-B OPTION;DD860 CAP EXP KIT;MORE 
THAN 60TB 

2 

7 SW DD860-CTX-B SYSTEM; DD860;CTLX;NFS;CIFS 2 

8 SW DD860-CTL-S SYSTEM SW;DD860 CTL;LINUX;BRAZIL 2 

9 SW DDOS-DOC-A2 DOCS; DD OS DOC; A2 2 

10 SW L-860-XCAP LICENSE;DD860 CAP EXP;MORE THAN 
60TB 

2 

11 SW L-BNL-860 LICENSE; BACKUP-NEARLINE; DD860 2 

12 SW L-REP-860 LICENSE; REPLICATOR; DD860 2 

13 SW L-VTL-860-2 LIC;VTL;860; INCL 2XPCIE CARD;DP;8G 2 

 

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO AVANÇADA DE BACKUP DESDUPLICADO 

2.1 – APPLIANCE 

2.1.1 - Deverá ser capaz de ser montado em Rack fornecido pelo PRODERJ. 

2.1.2 - Deve possuir integração lógica com o software de backup Legato Networker em uso pelo 
PRODERJ. 



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

TR-PE nº 009/12 
2 

 

2.1.3 - A Solução a ser proposta pela proponente deve obrigatoriamente fazer uso de sistemas 
inteligentes de armazenamento de backup em disco, baseado em appliance, que se entende 
como um subsistema com o propósito específico de ingestão dos dados de backup, desduplicação 
e replicação.  

2.1.4 - O appliance deve ser composto, de processamento e armazenamento integrado, dedicado 
única e exclusivamente, à execução das atividades de ingestão, desduplicação e replicação dos 
dados enviados pelos servidores de backup.  

2.1.5 - O hardware do appliance não poderá ser compartilhado com nenhum outro software.  

2.1.6 - O appliance composto de hardware e software deve ser do mesmo fabricante. 

2.1.7 - O appliance deve ser novo, sem uso e constar da linha de produção do fabricante, não 
sendo aceito gateways e/ ou composições feitas exclusivamente para atendimento desta solução. 

2.1.8 - Entende-se por desduplicação dos dados, a funcionalidade que permite eliminar 
segmentos redundantes e compactar os dados, de forma a reduzir a capacidade de disco 
destinada ao armazenamento dos dados de backup. 

2.1.9 - A desduplicação deve segmentar os dados em blocos de tamanho variável.  

2.1.10 - A desduplicação deve ser global considerando todos os dados armazenados no sistema. 

2.1.11 - A funcionalidade de desduplicação de dados deverá ser executada em linha com a 
ingestão dos dados e replicação, eliminando a necessidade de armazenamento intermediário para 
cache dos dados. 

2.1.12 - A desduplicação deverá acontecer antes dos dados serem gravados nos discos do 
appliance. 

2.1.13 - A solução de desduplicação deve integrar-se ao software de backup Legato Networker em 
uso pelo PRODERJ. 

2.1.14 - O sistema inteligente de armazenamento de backup em disco deve permitir realizar a 
replicação otimizada dos dados (off-host) sem onerar a CPU dos servidores de backup. 

2.1.15 - Os dados replicados pelo sistema inteligente de armazenamento devem ser refletidos no 
catálogo de backup do Legato Networker em uso pelo PRODERJ. 

2.1.16 - O Sistema inteligente de armazenamento de backup em disco deve permitir replicar os 
dados através de rede IP. 

2.1.17 - O Sistema inteligente de armazenamento de backup em disco deverá ser capaz de 
suportar falhas de até 2 (dois) discos, devendo ser fornecido com proteção RAID-6 ou similar. 

2.1.18 - Os Sistemas inteligentes de armazenamento de backup devem ser fornecidos com no 
mínimo 1 (um) disco  “Hot-Spare” para cada RAID group ou gaveta de discos. 

2.1.19 - A solução deve verificar constantemente e automaticamente os dados armazenados. 

2.1.20 - Deve possuir interface de administração GUI e CLI. 
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2.1.21 - Os Sistemas inteligentes de armazenamento de backup em disco devem permitir suporte 
à replicação dos dados no formato desduplicado, com controle e atualização do catálogo do 
aplicativo de backup. 

2.1.22 - Deve suportar a utilização de funcionalidade que permita balancear a carga de conexões 
entre o servidor backup ou cliente de backup e o appliance, quando esta for realizada via IP. 

2.1.23 - Deve suportar a utilização de funcionalidade que permita trafegar dados desduplicados do 
servidor de backup para o appliance, quando esta conexão for realizada via IP. 

2.1.24 - Deve possuir no mínimo 60TB úteis sem considerar ganhos com desduplicação e 
compressão de dados. 

2.1.25 - Deve suportar as seguintes interfaces de interconexão com os servidores de backup: 
interfaces Fibre Channel (FC) 8Gb, interfaces Ethernet 1Gb e 10Gb Ethernet. 

2.1.26 - Deve suportar simultaneamente as seguintes formas de acesso para backup: CIFS, NFS, 
VTL (Virtual Tape Library) e OST. 

2.1.27 - Deve ser fornecido com no mínimo 4 portas FC 8Gb  para inter-conexão e integração 
com os servidores de backup. 

2.1.28 - Deve possuir performance de backup de no mínimo 5TB/hora em ambiente SAN.  

2.1.29 - Deve ser escalável à no mínimo 120TB úteis no mesmo appliance sem considerar 
ganhos com desduplicação e compressão de dados. 

2.1.30 - A escalabilidade deve ser atingida somente com a adição de gavetas e sem necessidade 
de troca do equipamento. 

2.1.31 - Caso o fabricante não possua equipamento que suporte a especificação descrita nos 
itens de 2.1.27 à 2.1.29, serão aceitos múltiplos appliance até um total de 02 (dois), desde que 
sejam de maior escalabilidade em linha do fabricante, a soma atenda aos itens em questão e 
atenda aos demais itens da “solução avançada de backup”. 

2.1.32 - Deve ser fornecido com a funcionalidade de VTL (Virtual Tape Library). 

2.1.33 - Módulo de Expansão: 

a) A Solução deve ser capaz de expansão através de módulos de expansão composto por 
hardware e software totalmente compatíveis e integrados nativamente com a “solução 
avançada de backup desduplicado”; e 

b) Os módulos devem possuir capacidade de no mínimo 20TB úteis sem considerar ganhos 
com desduplicação e compressão de dados. 

2.2 - Software para otimização do tráfego do backup para a “solução avançada de backup 
desduplicado” 

2.2.1 - Deve ser do mesmo fabricante e possuir integração nativa com o appliance da solução 
avançada de backup desduplicado especificada no item 2.1; 

2.2.2 - Deve trafegar dados desduplicados do servidor de backup para o appliance, quando esta 
conexão for realizada via IP; 
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2.2.3 - Suportar backup via LAN; 

2.2.4 - Deve permitir que a tarefa de desduplicação inline seja distribuída para o servidor de 
backup e também para qualquer cliente que tiver backup via LAN e acesso direto ao appliance do 
item 2.1; 

2.2.5 - Deve estar licenciado para suportar toda a capacidade do appliance do item 2.1. 

2.3 - Software de replicação de dados para a “solução avançada de backup desduplicado” 

2.3.1 - Deve possuir integração nativa com o appliance do item 2.1. 

2.3.2 - Deve possuir integração lógica com o software de backup Legato Networker 

2.3.3 - Deve atender as especificações do item 2.1. 

2.3.4 - Deve permitir a replicação de dados do appliance do item 2.1 para outro appliance de 
mesmo modelo. 

2.3.5 - Deve replicar sobre link IP. 

2.3.6 - Deve replicar dados desduplicados. 

2.3.7 - Deve estar licenciado para toda a área de dados do appliance. 

2.3.8 - Deve ter a política de replicação de dados controlada pelo software de backup Legato 
Networker em uso pelo PRODERJ. 

2.3.9 - Deve possuir funcionalidade para ser configurado com replicação “um para um”, “um para 
vários”, “vários para um” e “em cascata” onde um mesmo dado da origem pode ser replicado em 
cascata para vários destinos. 

2.3.10 - Deve refletir no catálogo do software de backup Legato Networker em uso pelo PRODERJ 
todas as réplicas de dados. 

2.4 - Licença do Agente para Legato Networker  

2.4.1 - Deverá ser fornecida licença de agente do Legato Networker para o appliance na 
capacidade ofertada. 

3 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A SOLUÇÃO AVANÇADA DE BACKUP DESDUPLICADO 

3.1 - Suporte Técnico 

3.1.1 - A Contratada deverá prestar serviço de suporte técnico às atividades operacionais para o 
atendimento de demandas do Contratante referentes à instalação, configuração e manutenção, 
envolvendo as seguintes atividades: 

a) Instalar appliance; 

b) Instalar softwares e patches necessários; 

c) Configurar os appliance e softwares necessários; 

d) Definição de políticas e acompanhamento do backup inicial; 

e) Substituição de hardware defeituoso; 
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f) Atualização de firmware e demais software compatíveis; 

g) Aplicação de patches de segurança em todos os ativos envolvidos; 

h) Instalação e/ou atualização de licenças; 

i) Suporte a rotinas operacionais; 

j) O suporte presencial deverá ocorrer nos locais descritos no item 7, sem ônus para o 
Contratante; 

k) Atualização de versões e releases e patches aplicados nos ativos, com o devido histórico; 

l) Gerenciamento e monitoração dos ativos envolvidos. 

3.1.2 - A Contratada deverá fornecer número telefônico, do tipo discagem gratuita 0800, para 
abertura de chamados técnicos, estes deverão possuir identificador (numérico) próprio, repassado 
ao Contratante, a fim de registro e acompanhamento das ocorrências. 

3.1.3 - Uma vez registrada a ocorrência junto à Contratada, ela será encaminhada para os 
procedimentos de atendimento e solução dos problemas. 

3.1.4 - Entende-se por término do atendimento, das ocorrências em aberto, a disponibilidade dos 
ativos para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando 
condicionado à aprovação do Contratante.  

3.1.5 - O suporte técnico prestado pela Contratada consiste no esclarecimento de dúvidas, na 
reparação das eventuais falhas de funcionamento, mediante a substituição de versão, de acordo 
com os manuais e normas técnicas específicas e respectivas de cada ativo, no acompanhamento 
de instalação de novas versões ou de reinstalação de qualquer versão adquirida, e ainda 
orientação das melhores práticas de uso dos produtos adquiridos. 

3.2 - Acordo de Nível de Serviço 

3.2.1 - A Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço – ANS, para 
os serviços de suporte contínuo à solução de backup em disco com desduplicação, adquirida com 
serviço de reposição de peças/equipamentos no regime de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, 
sete dias por semana, incluindo feriados), com atendimento presencial e com tempo de resposta e 
de solução conforme quadro abaixo: 

Severidade Tempo de resposta Tempo de solução 

Alto Impacto Até 02 horas Até 04 horas 

Médio Impacto Até 04 horas Até 06 horas 

Sem Impacto Até 08 horas Até 12 horas 

Legenda: 

Alto impacto: ambiente inoperante.  

Médio Impacto: ambiente operando com restrições.  

Sem impacto: dificuldade pontual em alguma funcionalidade. 

3.2.2 - A Contratada deverá fornecer número telefônico, do tipo discagem gratuita 0800, para 
abertura de chamados técnicos, estes deverão possuir identificador de ocorrência (numérico) 
próprio, data e hora de abertura, repassados ao Contratante, a fim de registro e acompanhamento 
das ocorrências. 
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3.2.3 - Os tempos de resposta e de solução para os chamados abertos serão contados a partir do 
registro dos mesmos através de contato telefônico conforme descrito no item anterior. 

3.2.4 - A Contratada deverá trabalhar na resolução dos problemas até que o(s) ativo(s) esteja(m) 
novamente operando em regime normal de produção sem qualquer pendência. 

4 – CAPACITAÇÃO 

4.1 - A Contratada deverá transferir, sem ônus, o conhecimento na solução de backup em disco 
com desduplicação para uma equipe de técnicos do PRODERJ; 

4.2 - Deverão ser capacitados técnicos do PRODERJ, durante o primeiro mês de vigência do 
Contrato, para até 06 (seis) participantes, com carga horária de, no mínimo, 40 (quarenta) horas, 
abrangendo os temas abaixo: 

a) Introdução à solução de backup em disco com desduplicação; 

b) Instalação, Configuração e administração de solução de backup em disco com 
desduplicação; 

c) Gerenciamento de recursos na solução de backup em disco com desduplicação; 

d) Criação e gerenciamento de um plano de Recuperação de dados; 

e) Monitoração de problemas na solução de backup em disco com desduplicação; 

f) Gerenciamento e utilização na solução de backup em disco com desduplicação; 

g) Troubleshooting e resolução de problemas comuns relacionados à solução de replicação 
de dados. 

4.3 - A capacitação na solução de replicação de dados deverá ser ministrada pelo próprio 
fabricante ou por empresa certificada pelo fabricante. 

4.4 - A empresa deverá ser especializada em oferecer treinamento, com o conteúdo adequado às 
necessidades do PRODERJ, em especial a Diretoria de Infraestrutura Tecnológica - DIT. 

4.5 - A empresa deverá ter experiência em ministrar treinamentos/cursos para instituições 
públicas. 

4.6 - A empresa deverá ter disponibilidade de oferecer a capacitação na carga horária estipulada 
neste TR, cujo horário será combinado entre as partes. 

4.7 - O instrutor deverá ter experiência comprovada em ministrar conteúdos acima solicitados. 

4.8 - O instrutor deverá ter a certificação máxima do fabricante para o produto especificado. 

4.9 - A empresa deverá oferecer material didático para cada participante. 

4.9.1 - O material didático (apostilas) deverá ser oficial do fabricante, em português, e entregue 
impresso aos participantes com no mínimo de 10 (dez) dias úteis anteriores à data do 
agendamento da capacitação. 

4.10 - A capacitação deverá ser realizada obrigatoriamente na cidade do Rio de Janeiro. 
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4.11 - Ao final da capacitação deverá ser aplicado um teste escrito a todos os participantes para 
verificação de aprendizagem. 

5 – DA GARANTIA DA SOLUÇÃO 

5.1 - O prazo de garantia e do suporte técnico da solução será de 36 (trinta e seis) meses, 
contados a partir da sua instalação e deverá incluir a reposição de peças/equipamentos sem 
nenhum tipo de ônus ao Contratante. 

5.1.1 - A Contratada deverá prestar serviço de reposição de peças e componentes defeituosos no 

equipamento, conforme comunicação do mesmo, a fim de que o serviço que utiliza tal 

equipamento seja restabelecido de maneira completamente funcional. 

5.1.2 - As peças/equipamentos de reposição devem ser originais do fabricante ou por empresa por 

ele homologada e certificada. 

5.1.3 - O serviço de reposição de peças e componentes nos equipamentos deverá estar 
disponível 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados). 

6 - DOS PRAZOS  

6.1 - O prazo de entrega da solução será de até 45 (quarenta e cinco) dias. 

6.2 - O prazo de instalação e configuração será de 10 (dez) dias após a entrega. 

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

contratual. 

7 - DOS LOCAIS DE ENTREGA/INSTALAÇÃO 

7.1 - SITE DO DATACENTER/PRODERJ – Rua da Ajuda nº 5/3º andar – Centro – CEP 20040-

000 – Rio de Janeiro - RJ. 

7.2 - SITE DO PRODERJ/SERPRO – Rua Pacheco Leão nº 1.235, fundos – Jardim Botânico – 

CEP 22460-905 – Rio de Janeiro – RJ. 


