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Anexo I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 010/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços para implementação de uma Solução de Replicação Remota 
Heterogênea, baseada em Arquitetura out-of-band com o CRR (Replicação Remota Contínua), 
com o fornecimento de hardware/software, contemplando a instalação da solução como sendo 
“Source” e “Target”, em sites do PRODERJ, e a assistência técnica. 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES DA SOLUÇÃO 

2.1 - APPLIANCES 

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

2.1.2 - Deverá possuir capacidade para executar a funcionalidade de proteção contínua de dados, 
podendo ser utilizado para modalidade de replicação local CDP (Continuous Data Protection) 
conforme a definição do SNIA ou na modalidade de replicação remota; 

2.1.3 - Deverá permitir a replicação de dados na modalidade bi-direcional; 

2.1.4 - Deverá possuir recurso de replicação de volumes FC ou ISCSI; 

2.1.5 - Possuir arquitetura baseada em appliances configurados em cluster possuindo as 
seguintes funcionalidades: 

a) Suportar a utilização de até 08 (oito) nós por site; 

b) Ter a capacidade de operar em cluster de tamanho arbitrário, entre 02 (dois) e 08 (oito) 
nós, para balanceamento de carga entre todos os nós da solução; 

c) Replicar as configurações da solução de replicação de maneira automática entre os sites. 
Caso a replicação das configurações não sejam automáticas o fornecedor deverá criar e 
implementar procedimentos automáticos para a replicação das configurações; 

d) Permitir que os estados das sessões sejam replicados entre os nós do cluster, de forma 
que a queda de qualquer um deles não traga interrupção de comunicação entre usuários e 
aplicações; 

e) Permitir a adição de nós ao cluster sem parada nas atividades de replicação. 

2.1.6 - Possuir definição de políticas de replicação e prioridades, podendo ser definidas de forma a 
permitir o gerenciamento total do consumo de banda da rede e das expectativas de recuperação e 
do desempenho das aplicações; 

2.1.7 - Possuir e suportar os protocolos TCP/IP e FC (Fibre Channel) para replicação local e 
remota de dados; 

2.1.8 - Capacidade de fazer replicação de dados entre os sites com distâncias de até 1.500 Km 
(mil e quinhentos quilômetros), dependendo do tipo de conectividade presente entre os sites: 
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a) Para distâncias de até 1.500 km (mil e quinhentos quilômetros), possuir e ser 
implementada com o protocolo TCP/IP; 

b) Para distâncias de até 60 km (sessenta quilômetros), possuir e ser implementada com 
protocolo FC (Fibre Channel) ou TCP/IP, ficando a critério do órgão a escolha. 

2.1.9 - Possuir capacidade de operar com Recovery Point Objective (RPO): 

a) Menor e/ou igual a 3 (três) minutos para o protocolo TCP/IP; 

b) Igual a zero para o protocolo FC (Fibre Channel). 

2.1.10 - Possuir dispositivo interno ou externo de conversão de Fibre Channel para IP e vice-
versa. O recurso poderá ser atendido através de switches ou directors Fibre Channel, desde que 
configurados de maneira redundante; 

2.1.11 - Não requerer WAN (Wide Area Network) dedicada; 

2.1.12 - Possuir recurso de otimização de banda da LAN (Local Area Network) e WAN (Wide Area 
Network), tais como: 

a) Recurso de compressão dinâmica dos dados de no mínimo 02 (duas) vezes; Caso não 
possua compressão de dados nativa, poderá ser ofertada solução externa de compressão, 
desde que dimensionada para a um throughput de pelo menos 1 Gb/s e esteja configurada 
de forma redundante; 

b) Controle do fluxo de I/O no canal de replicação para adequar o nível de serviço requerido. 

2.1.13 - Possuir capacidade de mudança automática do modo de replicação entre síncrono e 
assíncrono, dependendo de determinada condição de carga e disponibilidade do canal de 
replicação; 

2.1.14 - Deverá possuir mecanismo de “journaling”, possibilitando o armazenamento e 
acompanhamento das instruções de I/O de escrita ao longo do tempo, sem intervalos pré-
definidos; Caso o equipamento ofertado não tenha essa funcionalidade, deverá ser capaz de 
fornecer 96 (noventa e seis) sessões ativas por volume, garantindo um total de 24 (vinte e quatro) 
horas de snapshots considerando intervalos de 15 (quinze) minutos entre as imagens. Para 
acomodar essa funcionalidade deve ser inclusa uma área de 10 TB de discos a ser adicionada em 
um dos equipamentos existentes no órgão; 

2.1.15 - Para implementação da funcionalidade de “journaling” é primordial a funcionalidade de 
“I/O Split”, que consiste no processo de duplicação de cada escrita de um volume protegido e 
envio para o cluster responsável pelo processo de replicação através de um dos seguintes 
métodos: 

a) Splitter embutido no código de um sistema armazenamento compatível com a solução; 

b) Splitter presente na SAN, composto de switches inteligentes dispostos de maneira 
redundante, com pelo menos 2 unidades; 

c) Splitter instalado nos servidores de produção, utilizando assim ciclos de processamento 
para a duplicação das escritas e envio das mesmas para os appliances. 

2.1.16 - Para a implementação do Splitter na SAN itens do MODULO DE CONECTIVIDADE SAN 
PARA PROCESSO DE I/O SPLIT devem ser adquiridos de acordo com a conectividade desejada. 
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2.1.17 - Possuir capacidade de permitir acesso aos volumes replicados para outros servidores, 
que não os de produção, para testes ou verificação de integridade, sem que essas atividades 
impactem ou parem o processo de replicação; 

2.1.18 - Possuir suporte à replicação entre Subsistemas de Discos SAN (Storage Area Network) 
heterogêneos (Múltiplos vendors) ou homogêneos, conforme abaixo: 

a) HP EVA 8100 

b) IBM DS5000 Series 

c) IBM DS8100 

d) EMC CLARiiON CX4 

e) EMC Celerra NS 

f) EMC VNXe e VNX Series 

g) EMC Symmetrix VMAX / DMX4 

h) HDS USP V 

i) HDS AMS 2000 Series 

j) SUN STORAGE 6180, 6580 e 6780 

2.1.19 - Ser compatível com os seguintes bancos de dados: 

a) ORACLE 9i e 10g e superior; 

b) SQL Server 2000, 2005 e superior; 

c) DB2 6.0, 8.1 e superior. 

2.1.20 - Suportar os seguintes sistemas operacionais: 

a) RED HAT ENTERPRISE LINUX AS, versão 4.0 e superior (32 e 64 bits); 

b) WINDOWS SERVER 2003 R2 ENTERPRISE x64 EDITION e superior; 

c) SuSE LINUX ENTERPRISE SERVER 9 e superior; 

d) AIX 5.3 e superior. 

2.1.21 - Possuir sistema de gerenciamento centralizado que permita gerenciar todas as políticas 
de replicação em âmbito corporativo, inclusive o failover automático dos clusters; 

2.1.22 - Permitir e implementar o gerenciamento através de duas consoles, sendo uma  local e 
outra remota via interface gráfica (GUI - Graphical User Interface) e SSH (Secure Shell), para toda 
a solução; 

2.1.23 - Capacidade de gerar alerta quando da ocorrência de failover e/ou failback dos clusters; 

2.1.24 - Capacidade de apresentação, gráfica e por linha de comando, de estatísticas do ambiente 
(tais como: Taxa de compressão de dados, tráfego de dados, tempo de espelhamento dos dados, 
etc.); 

2.1.25 - Permitir a atualização de updates sem necessidade de parada total do ambiente, ou seja, 
sem a parada total da Solução e seus serviços atendidos; 
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2.1.26 - Requisitos de Autenticação - Deverá ser fornecido método para controle de autenticação 
que inclua: 

a) Autenticação com certificados X.509 e logins e senhas validados em diretório LDAP e 
integração com sistema AD (Active directory); 

b) Garantir que senhas utilizadas para autenticação dos usuários na solução atendam aos 
requisitos mínimos de complexidade (tamanho, regras de uso, e composição). 

2.1.27 - A solução deverá gerar e disponibilizar registros/logs e relatórios de uso e acessos, 
contendo quantidades, resultados, usuários e/ou certificados expirados e/ou bloqueados; 

2.1.28 Deverão ser ofertado 4 (quatro) appliances compatíveis com os recursos de replicação 
CDP e/ou replicação remota; 

2.1.29 - Deverá ser fornecido licenciamento para replicação de dados na modalidade remota para 
até 100TB. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

2.2 - LICENCIAMENTO PARA SUPORTE À TECNOLOGIA DE INTELLLIGENT FABRIC-BASED 
DATA REPLICATION PARA PROCESSO DE I/O SPLIT DOS SWITCHES 9222i 

2.2.1 - Ser do mesmo fabricante do Switch em referência; 

2.2.2 - Licenciamento para a tecnologia de intelligent fabric-based data replication compatível com 
os 2 (dois)  switches CISCO 9222i de propriedade do PRODERJ. 

 Quantidade: 02 (duas) licenças 

2.3 – MÓDULO PARA EXPANSÃO DO SWITCH CISCO 9513 PARA PROCESSO DE “I/O SPLIT” 
– (18/4 – PORT MULTISERVICE MODULE) 

2.3.1 - Ser do mesmo fabricante do SWITCH em referência; 

2.3.2 -Possuir 18 (dezoito) portas de 4-Gbps ativadas e 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet, 
devendo estar preenchidas com interfaces para fibra ótica Short Wave, SFP (Small Form-Factor 
Pluggable), com conectores LC; 

2.3.3 - Deverão ser fornecidos, para cada placa, 48 (quarenta e oito) cabos de fibra óptica de 10 m 
(dez metros) de comprimento, com conectores LC-LC, para a conexão com os servidores;  

2.3.4 - 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;  

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

2.3.6 - Deverá possuir habilitado o suporte à tecnologia de Intelligent Fabric-Based Data 
Replication. 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
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3 – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA À INFRAESTRUTURA DE REPLICAÇÃO DE DADOS 

3.1 - Suporte Técnico às Atividades Operacionais 

3.1.1 - A Contratada deverá prestar serviço de suporte técnico às atividades operacionais para o 
atendimento de demandas do PRODERJ referentes à instalação, configuração e manutenção dos 
ativos de replicação de dados, por um período de 36 (trinta e seis) meses, envolvendo as 
seguintes atividades: 

a) Instalação de 2 (dois) appliances no site do  DATACENTER/PRODERJ; 

b) Instalação de 2 (dois) appliances no site remoto do PRODERJ/SERPRO; 

c) Instalação de splitter de I/O nos switches; 

d) Configuração dos appliances; 

e) Configuração de grupos de consistência e Jobs de replicação para até: 

 100TB de dados; 

 10 grupos de consistência; 

 60 luns no total em ambos os lados. 

f) Substituição de hardware defeituoso; 

g) Atualização de firmware e demais software compatíveis; 

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

i) Instalação e/ou atualização de licenças 

j) Suporte a rotinas operacionais; 

k) Suporte técnico deverá ocorrer nos locais descritos no item 7, sem ônus para o 
Contratante; 

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

m) Gerenciamento e monitoração dos ativos envolvidos. 

n) Implementação e configuração dos switches. 

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. 
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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 à Solução de Replicação Remota Contínua, adquirida com o 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, os quais deverão possuir identificador de ocorrência (numérico) 
próprio, data e hora de abertura devidamente repassada ao Contratante, a fim de registro e 
acompanhamento das ocorrências. 

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 replicação de 
dados 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 replicação de dados; 

b) Instalação, configuração e administração da solução de replicação de dados; 

c) Gerenciamento de recursos na solução de replicação de dados; 

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

e) Monitoração de problemas na solução de replicação de dados; 

f) Gerenciamento e utilização na solução de replicação de dados; 

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; 
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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 os 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. 

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/componentes sem nenhum tipo de ônus ao Contratante. 

5.1.1 - A Contratada deverá prestar o serviço de reposição de peças/equipamentos/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. 


