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

TR – PE Nº 011/12 
1 

 

Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 011/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Aquisição de solução para a interconexão de Data Centers e otimização de tráfego WAN, 
para viabilizar a replicação de dados entre o Data Center do PRODERJ e o Site de Contingência 
no SERPRO, com fornecimento de appliances, serviços de suporte e assistência técnica e 
capacitação. 

1.2 – Essa solução será composta de 04 (quatro) Appliances, contendo os seguintes itens: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. 

1 CN-EM6-FLEX - FLEXIPORT EM6 MODULE W/6 SFP PORTS 4 

2 
CN- ESOM, ENTERPRISE SERV OPT MODULE; 1/2 GFC/FICON, GBE 
CLIENTS; OC-48/STM-16/OC-12STM-4/IP/GBE WAN 

4 

3 
CN 4200-FDH-H-EW - CN4200, FRONT EXH, HALF D FULL C. INCL 
HIGH SPEED FANS, FILTER. REQ PWR, ALM, BLKS 

4 

4 
CN-ALM-ENH - ALARM MOD - STD W/CRITICAL, MAJOR, MINOR LED 
INDICATORS & MISC DISCRETE INPUTS/OUTPUTS 

4 

5 CN-FULL-BLK - BLANK CARD FOR FULL LENGTH SLOTS 8 

6 CN-HALF-BLK - BLANK CARD FOR HALF LENGTH SLOTS 8 

7 MOUNTING KIT, CHASSIS, 23IN NEBS, CN4200 4 

8 CN4200, CN-PSM-DC600 - MODULE, POWER SUPPLY, 600W-48VDC 8 

9 
OPT-LX - OPTICAL PLUG-IN: 1310NM 1000 BASE-LX PLUGGABLE 
OPTICAL TRANSCEIVER (UP TO 10KM) MEDIUM REACH 

4 

10 
OPT-4G-LX5 - OPTICAL SFP PLUG-IN: 1310NM PLUGGABLE 
OPTICAL TRANSCEIVER FORFC400, 5KM 

4 

11 CN 4200 SW, GENERIC ESOM RTU 4 

12 CN 4200, BASE SOFTWARE LICENSE, CLASSIC CHASSIS, R8.0.X 4 

13 SW (MEDIA), CN 4200, R8.0.0 1 

 

2 – DA ARQUITETURA PROPOSTA 

2.1 - O Serviço consiste na instalação de 02 (dois) “appliances” em cada Site (Data Center do 
PRODERJ e o Site de Contingência no SERPRO), com Redes Locais (LAN) interconectadas por 
uma Rede de Longa Distância (WAN). Essa demanda deve atender aos requisitos de transporte 
para protocolos Fibre Channel, ESCON e Ethernet através de Rede WAN Carrier Ethernet ou 
IP/MPLS gerenciada pela Operadora. 

2.1.1 - A função desses equipamentos é a de tratar os dados de forma que sua transmissão pelo 
link ocorra de forma otimizada, possibilitando o desempenho necessário para replicação de dados 
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de servidores e armazenamento fornecido por terceiros, bem como a evolução do enlace WAN 
para uma solução xWDM. 

2.2 - A solução de transporte deve atender aos seguintes requisitos: 

2.2.1 - No lado cliente deve receber tráfego agregado para os protocolos: 

o ESCON; 

o FICON; 

o FC100; 

o 1 Gb Ethernet. 

2.2.2 - No lado de linha deve entregar o tráfego para o switch ou roteador de borda da operadora 
em uma interface ótica 1 Gb Ethernet. 

2.2.3 - Deve prover a otimização do uso da capacidade do enlace WAN por meio de reserva de 
banda para priorização seletiva dos diferentes tipos de conexões transportadas e pelo uso de 
mecanismos de compressão. 

2.2.4 - Deve permitir a expansão e/ou reconfiguração do sistema para suportar aplicação futura 
dedicada à replicação de servidores e unidades de armazenamento. 

2.2.5 - Deve ser uma solução certificada para interconexão de datacenter pela IBM e IBM XRC, 
Brocade, Hitachi Data Systems e EMC. 
 
3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 - Características Gerais: 

3.1.1 - A solução deverá ser em appliance, hardware e software integrados.  

3.1.2 - Os appliances devem ser novos, sem uso e constarem da linha de produção do fabricante. 

3.1.3 - O produto deve vir acompanhado de manuais completos e originais com instruções de 
instalação, configuração e uso do produto com todas as suas funcionalidades.  

3.1.4 - Durante o prazo de garantia, de 36 (trinta e seis) meses, deverão ser fornecidas 
gratuitamente todas as atualizações disponíveis dos softwares/firmwares. 

3.1.5 - A existência de mecanismos de controle de licenças / instalações em rede deverá estar 
claramente descrita e sinalizada na descrição dos requisitos constantes da proposta técnica da 
licitante.  

3.1.6 - Os equipamentos deverão ser fornecidos com módulos de ligação elétrica disponíveis no 
padrão de corrente alternada (AC), bivolt 115/240V, com powercords compatíveis com o padrão 
brasileiro ou americano; 

3.1.7 - Os equipamentos deverão ser padronizados para rack de 19 polegadas, e as dimensões 
de cada equipamento não deve ultrapassar 5 U´s. 

3.1.8 - Cada equipamento deverá possuir no mínimo 2 slots adicionais, para expansão futura, 
além dos slots inicialmente utilizados, compatível com os módulos de 1Gbps a 10Gbps por slot. 
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3.1.9 - Deverá ser fornecido o cartão de registro e/ou licença de uso contendo todas as chaves, 
senhas, números de identificação, série e demais informações necessárias para a identificação, 
instalação, reinstalação e operação do produto. 

3.1.10 - Todas as licenças fornecidas deverão permitir a instalação ou pré-instalações, do produto 
em quantidade infinita de vezes e não poderão conter nenhum mecanismo de expiração, 
guardada a obediência ao quantitativo de licenças fornecidas. 

3.1.11 - Devem ser fornecidas as devidas licenças para utilização sem restrição de TODOS os 
recursos disponíveis da solução appliance, com direito a atualização em um período mínimo de 36 
(trinta e seis) meses. 

3.1.12 - A solução oferecida deve ser contemplada em tecnologia appliance, não sendo aceitas 
soluções baseadas em sistemas operacionais de uso geral, tais como UNIX, Windows NT, 
Windows 2003/2008 ou versões do Linux ou BSD. 

3.1.13 - Os equipamentos devem estar aptos para alta disponibilidade, contemplando todos os 
módulos e licenças para tal funcionalidade, em modo ativo/ativo com balanceamento de carga. 
Em caso de falha de uma das unidades a outra unidade deverá assumir automaticamente todas 
as funcionalidades, não havendo perda de nenhuma das conexões ativas e a transição destas 
conexões entre as duas unidades deve ser completamente transparente para o usuário final. 

3.1.14 - Possibilidade de renovação de todas as licenças após o final do período de garantia.  

3.1.15 - Suportar a configuração de diferentes níveis de administração da ferramenta (no mínimo 3 
níveis com privilégios diferentes de acesso).  

3.1.16 - Possuir interface web que permita a configuração de todas as funcionalidades do 
equipamento (criação/alteração/remoção de configurações).  

3.1.17 - A console deverá ser acessível através do protocolo HTTPS.  

3.1.18 - Possuir interface de linha de comando (CLI) para configuração de todas as 
funcionalidades do equipamento caso não haja console de gerência centralizada instalada.  

3.1.19 - O prazo máximo para o conserto ou substituição de equipamento defeituoso por um novo 
de capacidade igual ou superior ao substituído será no regime de próximo dia útil.  

3.1.20 - Durante o período de garantia, os equipamentos que apresentarem funcionamento 
irregular, em desacordo com aquele especificado pelo fabricante, em 02 (duas) ocasiões 
separadas por até 60 (sessenta) dias corridos, devem ser substituídos em um prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis. 

3.2 - Interface de Administração: 

3.2.1 - Interface WEB (Português/Inglês) desenvolvida com base nas melhores técnicas para 
facilitar a usabilidade. 

3.2.2 - O produto deve vir acompanhado de manuais completos e originais com instruções de 
instalação, configuração e uso do produto com todas as suas funcionalidades.  

3.2.3 - A existência de mecanismos de controle de licenças / instalações em rede deverá estar 
claramente descrita e sinalizada na descrição dos requisitos constantes da proposta. 

3.2.4 - A versão deve ser a última disponível no mercado na data de entrega do produto. 
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3.2.5 - Em caso de atualização do produto, quando a aplicação da nova versão resultar em perda 
de dados, incapacidade de abertura ou gravação de arquivos ou qualquer outra incompatibilidade 
relativamente às versões anteriores, tais restrições deverão estar claramente relatadas na 
descrição dos requisitos de natureza técnica das propostas;  

3.2.6 - Em caso de atualização do produto a Contratada se obriga a enviar notificação formal ao 
Contratante, bem como o software atualizado ou sua atualização propriamente dita em mídia 
digital (CD ou DVD). 

3.2.7 - A garantia de atualização de versões de software e firmware será por um período de 36 
(trinta e seis) meses e deve compreender a correção de falhas no produto, independentemente 
de correções tornadas públicas, desde que tenham sido detectadas e formalmente comunicadas à 
Contratada. 

3.2.8 - Suporte a criptografia (SSL)  

3.2.9 - Administração unificada, mesmo quando os módulos são instalados em appliances 
separados. 

3.2.10 - Dashboard on-line (painel de instrumentos em tempo real) para monitorar status do 
sistema, hardware e processos. 

3.2.11 - Auditoria completa. 

3.3 - Alta Disponibilidade 

3.3.1 - High availability (alta disponibilidade) Active/Standby (um ou alguns servidores em 
produção) e/ou Active/Active (todos os servidores em produção). 

3.4 - Escalabilidade com Balanceamento de Carga 

3.4.1 - O suporte a balanceamento de carga permite alocar diversos servidores. 

3.4.2 - Divisão de serviços por módulo (separação de módulos em servidores diferentes). 

3.4.3 - Cluster de serviços por módulo (repetição de módulos em mais de 1 servidor). 

3.5 - Redução de custos 

3.5.1 - Sistema operacional e Banco de dados incluso na solução. 

3.6 - Backup e Restore 

3.6.1 - O backup pode ser realizado localmente, via SSH, por FTP e/ou em máquinas Windows® 
ou Linux, de modo criptografado ou não.  

3.6.2 - Agendamento de múltiplas tarefas de backups que engloba tanto datas diferentes como 
conteúdos diferentes. 

3.7 - Serão necessários 02 (dois) tipos de módulos para que a solução atenda a 
necessidade requerida pelo PRODERJ 

3.7.1 - Módulo de Otimização de Serviços de Enterprise: 
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a) 2 (duas) portas cliente configuráveis (SFP/SFP+) para os serviços; 

b) Gigabit Ethernet; 

c) FC100 / FC200 / FICON (1G/2G); 

d) 1 porta de rede configurável (SFP/SFP+); 

e) Gigabit Ethernet (SCTP/IP); 

f) SDH (STM-4/STM-16); 

g) DBA (Dynamic Bandwidth Alllocation) – Alocação dinâmica de banda; 

h) Agregação de duas portas cliente on-board; 

i) Agregação de até 18 portas adicionais (em uso conjunto com até 3 módulos EM6); 

j) Fibre Channel Buffer Credit Extension; 

k) Protocol Whitespace Removal; 

l) Controle de fluxo WAN; 

m) Compressão por hardware dedicado (capacidade de até 5 Gbit/s no ingress); 

n) Adaptação de tráfego GbE/SDH; 

o) Otimização de performance e latência com o uso do padrão SCTP/IP como solução de 
transporte para o tráfego multiserviço agregado. 

3.7.2 - Módulo melhoramento M6: 

a) 06 (seis) portas programáveis e reconfiguráveis através de transceivers SFP em qualquer 
combinação; 

b) 10/100 Mbps Ethernet; 

c) 1 Gb Ethernet; 

d) ESCON; 

e) FC100/200; 

f) FICON (1G/2G); 

g) STM-1/4/16; 

h) CDWM/DWDM; 

i) OTU-1; 

j) 15 Gbit/s de capacidade (6 x 2.5 Gbit/s); 

k) 04 (quatro) caminhos bidirecionais de 2.5 Gbit/s para cada slot (podendo levar a 30 Gbit/s 
de comutação no backplane e 10 Gbit/s entre módulos); 

l) Proteção integrada por comutação; 

m)  Aprovisionamento de serviços hitless, não afetando serviços presentes no mesmo módulo. 

4 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

4.1 - Suporte Técnico 

4.1.1 - A CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte técnico On-Site, pelo período de 12 
(doze) meses, a partir da instalação da solução. Esse serviço deverá incluir no mínimo, os 
seguintes níveis de serviços:  
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a) Assistência técnica em regime 24h x 7 x 365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano) para todos os equipamentos 
fornecidos, inclusive manutenção e substituição de hardware e componente eletrônicos. 

b) Assessoria e Suporte Técnico remoto e por telefone para a infraestrutura montada. 

c) O serviço de suporte deverá ser efetuado On-Site sempre que se fizer necessário.  

d) Número ilimitado de chamados por mês.  

e) Uma visita técnica de 08 (oito) horas uma vez por mês. 

4.1.2 - Os serviços deverão ser executados sem impacto na utilização do ambiente de TI do 
Contratante, de forma que os subsistemas mais críticos deverão ser executados em horário 
noturno e finais de semana.  

4.1.3 - Um teste de invasão mensal sem aviso prévio da equipe da CONTRATANTE proveniente 
da Internet, com geração de relatório de resultados e recomendações.  

4.1.4 - Uma análise de vulnerabilidades mensal a ser realizada „in loco‟ com ferramentas de TI da 
CONTRATADA, com geração de relatório de resultados e recomendações, dos elementos de 
rede, segurança, servidores e serviços do ambiente Internet e DMZ da CONTRATANTE.  

4.1.5 - Geração de relatório mensal, analítico e sintético, de utilização da solução de segurança 
indicando todos os eventos relevantes ocorridos durante o período de execução do mesmo. 

4.1.6 - A assistência técnica corretiva com o intuito de recolocar os produtos em seu perfeito 
estado de uso, funcionamento e desempenho, inclusive com a substituição de componentes, 
partes, ajustes, reparos e demais serviços necessários de acordo com os manuais de manutenção 
do fabricante e normas técnicas específicas para cada caso.  

4.1.7 - Em caso de atualização do produto, quando a aplicação da nova versão resultar em perda 
de dados, incapacidade de abertura ou gravação de arquivos ou qualquer outra incompatibilidade 
relativamente às versões anteriores, tais restrições deverão estar claramente relatadas na 
descrição dos requisitos de natureza técnica das propostas.  

4.1.8 - Os serviços de assistência técnica preventiva e/ou corretiva serão prestados a todos os 
produtos fornecidos pela Contratada. A prestação desses serviços deve ser realizada nas 
dependências do Contratante, onde se encontrarem instalados esses produtos. 

4.1.8.1 - Esses serviços deverão ser executados pela Contratada sempre que se fizer necessário, 
independente de haver solicitação por parte do Contratante.  

4.1.9 - A realização de assistência técnica preventiva, caso não seja solicitada pelo Contratante, 
deverá ser comunicada com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, devendo o horário ser 
negociado de forma a não haver impacto no ambiente de produção do mesmo. 

4.1.10 - A Contratada deverá instalar e configurar a solução e prestar serviço de suporte técnico 
às atividades operacionais para o atendimento de demandas do Contratante referentes aos 
equipamentos adquiridos, envolvendo as seguintes atividades: 

a) Substituição de hardware defeituoso; 

b) Atualização de firmware/IOS; 
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c) Aplicação de patches de segurança em todos os ativos envolvidos; 

d) Instalação e/ou atualização de licenças; 

e) Suporte a rotinas operacionais; 

f) O suporte presencial deverá ocorrer nos locais descritos no item 8, sem ônus para o 
CONTRATANTE; 

g) Atualização de versões e releases e patches aplicados nos ativos, com o devido histórico. 

4.1.11 - Abertura de chamados, o esclarecimento de dúvidas e o agendamento de serviço de 
suporte "on-site", serão efetuados por telefone fixo localizado no Rio de Janeiro ou número de 
discagem gratuita, através de site de Internet e e-mail por parte do Contratante.  

4.1.12 - O atendimento efetuado será em língua portuguesa. 

4.1.13 - Para a abertura de chamados pela Internet, deverá ser fornecido código específico para 
login e senha para acesso a essa área. 

4.1.14 - O suporte telefônico será no padrão 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por 
semana) em língua portuguesa. 

4.1.15 - A Contratada deverá arcar com todos os custos e despesas, tais como: recebimento e 
remessa dos equipamentos e peças para troca. 

4.1.16 - A Contratada deverá garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venham a ter acesso em 
razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, 
reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.  

4.1.17 - Os serviços a serem prestados deverão estar de acordo com os procedimentos e padrões 
estabelecidos pela Política de Segurança da Informação do Contratante. 

4.1.18 - A Contratada deverá fazer a atualização de softwares. 

4.1.19 - 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. 

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

4.1.21 - 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.  

4.1.22 - 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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4.2 - Acordo de Nível de Serviço 

4.2.1 - A Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço – ANS, para 
os serviços de suporte contínuo a ambiente de virtualização, serviço de suporte contínuo a 
infraestrutura de comunicação de dados e serviço de reposição de peças/equipamentos no regime 
de 24x7, 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 8 horas 

Legenda: 

Alto impacto: ambiente inoperante.  

Médio Impacto: ambiente operando com restrições.  

Sem impacto: dificuldade pontual em alguma funcionalidade. 

4.2.2 - 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. 

4.2.3 - 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.  

4.2.4 - 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. 

5 – CAPACITAÇÃO 

5.1 - A Contratada deverá transferir, sem ônus, o conhecimento dos appliances para otimização 
de link para replicação de data centers, a uma equipe de 06 (seis) técnicos do Contratante, com 
carga horária, mínima, de 32 (trinta e duas) horas. 

5.1.1 - Perfil da Empresa  

a) Empresa especializada em oferecer treinamento, com conteúdo programático adequado às 
necessidades do PRODERJ, em especial a Diretoria de Infraestrutura Tecnológica. 

b) Empresa com experiência em ministrar treinamentos/cursos para instituições públicas. 

c) Empresa que tenha disponibilidade de oferecer o curso nos horários e com carga horária 
diária estipulada neste projeto. 

5.1.2 - Perfil do Instrutor 

a) Instrutor com experiência comprovada em ministrar os conteúdos solicitados na solução 
contratada. 

b) Experiência em administrar ambiente que utilize a solução contratada. 

c) O instrutor deverá ter a certificação máxima do fabricante para o produto especificado; 



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

TR – PE Nº 011/12 
9 

 

d) O instrutor deverá ter experiência comprovada em ministrar conteúdos abaixo solicitados. 

5.1.3 - Do treinamento e seu conteúdo:  

a) Módulo 1 - Visão Geral do Produto  

 Introdução ao Produto  

 Optical Transport Network (OTN)  

 Visão geral de Chassis  

 Componentes de Hardware  

 Módulos de Hardware e Tranceivers  

 Módulos de Amplificador, Canal de Supervisão Óptica (OSC), e Graus Ópticos  

 Topologias de Rede suportadas  

b) Módulo 2 - Provisionamento  

 Acessando o equipamento  

 Aplicações ON-Center  

 Adicionando e excluindo Locais e Nes  

 Sistema e parâmetros de configuração do módulo, Administração e Manutenção.  

 Inicialização do Sistema e Banner de Logon, Ajuda, Debug, e Informação  

 Cross Conect e Proteção, Sincronização de Tempo, Graus e Licenciamento.  

 Provisionamento de Circuito no Sistema de Gerenciamento de Rede Integrada ON-
Center (INMS)  

 Alarmes, eventos, condições, e loopbacks  

 Ferramentas  

5.1.4 - Metodologia 

a) A Contratada deverá apresentar um Plano de Treinamento que será avaliado e aprovado 
pela equipe técnica do Contratante. 

b) Esse Plano deverá apresentar o programa de cada treinamento com conteúdo, carga 
horária e duração em dias. 

c) A capacitação deverá prever a realização de Curso Oficial do Fabricante em cada uma das 
ferramentas, contemplando módulos, com conteúdo teórico e prático, com programas 
mínimos que abordem toda a instalação, manutenção, gerenciamento, configuração e 
utilização das mesmas.  

d) Caso não haja curso Oficial do Fabricante para as ferramentas, a Contratada deve oferecê-
lo atendendo aos requisitos citados no item anterior. 

e) A capacitação será ministrada por instrutor devidamente certificado pelo fabricante. 

f) A capacitação na solução contratada deve conter aulas teóricas e práticas.  

g) O material didático (apostilas) deverá ser oficial do fabricante, em português, e entregue 
impresso aos participantes, com um mínimo de 10 (dez) dias úteis anteriores à data do 
agendamento da capacitação. 
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h) A capacitação deverá ser realizada, obrigatoriamente, na Cidade do Rio de Janeiro. 

i) É de responsabilidade da Contratada: o pagamento do instrutor, fornecimento dos 
certificados, despesas com passagem e hospedagem do instrutor, materiais didáticos 
(apostila e exercícios).  

j) A capacitação deverá ser ministrada durante o 1º mês de vigência do Contrato. 

k) O conteúdo programático da solução deve ser o mesmo praticado pelo fabricante para 
certificação de seus técnicos. 

l) Ao final da capacitação deverá ser aplicado um teste escrito a todos os participantes para 
verificação de aprendizagem. 

m) Todos os participantes com assiduidade igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da 
carga horária devem receber certificado de participação no curso. 

n) A Contratada deverá prover toda a estrutura para os treinamentos, na Cidade do Rio de 
Janeiro/RJ.  Tal estrutura constitui, no mínimo, os microcomputadores e servidores, 
hardware e os softwares em modelos e versões idênticas ao contratado respectivamente, 
o material didático, a estrutura de apresentação (projetor/tela), sala apropriada e 
corretamente dimensionada e coffee-break. 

o) A Contratada arcará com todas as despesas relativas aos seus profissionais e técnicos 
envolvidos nas atividades do treinamento quais sejam deslocamento, hospedagem, 
transporte, alimentação e outras correlatas. 

6 – DA GARANTIA DA SOLUÇÃO 

6.1 - O prazo de garantia da solução será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da sua 
instalação e deverá incluir a reposição de peças, equipamentos e todas as atualizações 
disponíveis dos softwares/firmwares, sem ônus, ao Contratante. 

6.1.1 - 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. 

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

ele homologada e certificada. 

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

6.1.4 - O serviço de reposição de peças deverá abranger todos os equipamentos adquiridos e 
também todos os componentes necessários para o perfeito funcionamento, incluindo cabos de 
fibra ótica e energia, nas instalações dos DATA CENTERS do Contratante. 

7 – DOS PRAZOS 

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

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

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

contratual. 
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8 - DOS LOCAIS DE ENTREGA/INSTALAÇÃO 

8.1 - SITE DO DATA CENTER/PRODERJ – Rua da Ajuda nº 5 - 3º andar – Centro – CEP 20040-
000 – Rio de Janeiro - RJ. 

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


