SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2015
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF,
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, para conhecimento
dos interessados, que na data, horário e local, a seguir especificados fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços, tipo menor preço global,
que será regida Resolução Senac 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012,
obedecendo aos termos e às condições estabelecidas neste ato convocatório.
1 - DA ABERTURA
1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado:
DATA: 18/06/2015
HORA: 09 horas
LOCAL: SIA Sul Trecho 03 Lotes 625/695, ED. Sia Centro Empresarial Cobertura “C” – Brasília
- DF, CEP 71.200-030.
2 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
equipamentos de informática (Racks, KVM, Servidores, Sistema de Armazenamento, Switches
SAN, Software e Hardware de Backup) para atender as necessidades do Senac-DF, conforme
especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.
2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar
contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade.
2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo I – Especificações dos Materiais e Serviços;
b) Anexo II – Declaração de Habilitação;
c) Anexo III – Declaração de inexistência de menor trabalhador, na forma do inciso art. 7º,
XXXIII, CF/88;
d) Anexo IV – Termo de Registro de Preços; e
e) Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/ Modelo Sumário de Comprovações
técnicas.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que:
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos;
b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados da
Fecomércio-DF;
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c) não estiverem sob decretação de falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com a Fecomércio-DF.
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1 - A licitante deverá indicar um único representante que, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por
sua representada.
4.2 - É expressamente vedada a representação de mais de uma empresa por um mesmo
credenciado.
4.3 - O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou
Instrumento Particular com firma reconhecida, com poderes estabelecidos para, em nome da
licitante, participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive impetrar ou desistir
de recursos, com a sua respectiva cópia.
4.4 - O representante da licitante deverá, no ato do credenciamento, apresentar documento
oficial de identidade, com a sua respectiva cópia.
4.4.1 - No caso de Procuração por Instrumento Particular, o procurador deverá apresentar
cópia de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários
em nome da licitante.
4.4.2 - Em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá ser
apresentada cópia do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.5 - A licitante deverá entregar no ato do credenciamento 2 (dois) envelopes. No primeiro
deverá estar contida a Proposta de Preços, e, no segundo, a Documentação de Habilitação.
4.6 - A licitante deverá, ainda, apresentar, no ato do credenciamento, declaração de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que os documentos solicitados estão em
plena validade, conforme Anexo II – Declaração de Habilitação.
4.7 - A licitante que remeter a proposta por via postal, deverá encaminhar a declaração dentro
de um envelope (sobrecarta) com o envelope n.º 01 – “Proposta de Preço” e o envelope n.º 02
– “Documentação de Habilitação”.
4.8 - A licitante que não apresentar representante legal, devidamente credenciado, perante o
Pregoeiro ficará impedida de negociar preços, de renunciar ou declarar a intenção de interpor
recurso. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será mantido o
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço.
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 - A Proposta de Preços, deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
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ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante, dela constando a
razão social da empresa, assim como as informações dos subitens que se seguem:
5.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário e total;
5.1.2 - em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último;
5.1.3 - declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, taxa de
administração, materiais, serviços, instalações, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete,
embalagens, lucro e outros de qualquer natureza. Na falta de tal declaração, serão
consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas;
5.1.4 - informação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará aceitação do prazo citado neste subitem;
5.1.5 - indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, de titularidade da
licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento.
5.2 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos adicionais sobre a
composição dos preços propostos;
5.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja
com relação a preço, pagamento, prazo ou a qualquer condição que importe modificação dos
termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais,
alterações essas que serão avaliadas pela CPL;
5.3.1 - serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro e pelos Membros da CPL quaisquer
erros de aritmética, e o preço total da proposta, se faltar;
5.3.2 - a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de
abertura dos envelopes Proposta e Documentação com poderes para esse fim;
5.3.3 - a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope Documentação.
5.4 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as seguintes
informações:
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 21/2015
ENVELOPE N.º 01 – “PROPOSTA DE PREÇO”
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ DA LICITANTE:
6 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação:
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão
competente; e
c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.
6.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por entidade
pública ou privada, que comprove (m) que a licitante tenha fornecido equipamentos com as
mesmas características técnicas similares as do objeto desta licitação, devendo constar o
objeto contratual e a declaração de que as expectativas do cliente foram/estão sendo
atendidas quanto ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços prestados;
b) Para efeito de quantidades serão considerados atestados com um percentual mínimo de
30% (trinta por cento) do quantitativo total do objeto licitado;
c) Também deverá constar nos atestados o nome do responsável pela declaração e o telefone
de contato;e
d) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor (es) de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal de 1988, acrescido pela EC nº 20/1998, expressa em papel
timbrado da empresa licitante, assinada pelo representante legal, conforme Anexo III, parte
integrante deste Instrumento Convocatório.
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
6.1.4 - REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à
Sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante, na forma da lei; e
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito –
CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de
Situação), no cumprimento dos encargos instituídos por lei.
6.1.5 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com as
seguintes informações:
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 21/2015
ENVELOPE N.º 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ DA LICITANTE:
6.1.6 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia ou
publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser
autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais para a
conferência do Pregoeiro e dos Membros da CPL, na sessão de abertura do certame.
6.1.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em substituição
aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos.
6.1.8 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da
licitante.
6.1.9 - Os documentos relativos à regularidade fiscal que não possuírem prazo de validade
somente serão aceitos com data não excedente a 30 (trinta) dias de antecedência da data
prevista para a apresentação das propostas.
7 - DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
7.1 - Será facultado à CPL utilizar da prerrogativa do Art. 17 da Resolução Senac n.º
958/2012, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente dos envelopes de
habilitação e, somente, então, proceder a abertura dos envelopes com as propostas das
licitantes habilitadas.
7.2 - A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação, será realizada de acordo com a
Resolução Senac n.º 958/2012, em conformidade com este Edital e seus Anexos, na data, local
e horário especificados no item 1.
7.3 - No início da sessão, os interessados deverão credenciar-se, identificar-se e entregar os
envelopes, conforme disposto no item 4 deste Edital.
7.4 - Declarado o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidas a participação
de novas licitantes.
7.5 - Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão, desde logo, abertos e conferidos
quanto à validade e ao cumprimento das exigências contidas no Edital, sendo rubricados pelo
Pregoeiro e pela CPL.
7.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital
e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
7.7 - Será classificada a licitante que apresentar a proposta de menor preço, como também as
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 15 %
(quinze por cento), relativamente à de menor preço apresentado.
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7.8 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços, nas
condições definidas no subitem 7.7, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes,
até o máximo de 3 (três), para que os representantes das licitantes participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
7.9 - Os

representantes

das

licitantes

que

obtiverem

classificação

serão

convidados,

individualmente, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada, na forma do item
anterior, não implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.11 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação.
7.12 - Na hipótese de, na fase de abertura das propostas, uma ou mais empresas classificadas
apresentarem o mesmo preço, e, este valor seja o menor preço, e, na sessão de lances, essas
licitantes não apresentem lances verbais para que o desempate ocorra, será efetuado sorteio,
na mesma sessão, para que se defina a proposta vencedora;
7.13 - Para efeito de julgamento da presente licitação, na modalidade de Menor Preço, será
considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta ou lance de menor preço global e
atender a todos os requisitos do presente Edital e seus Anexos.
7.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, em conformidade
com o Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
7.15 - Após a declaração da aceitabilidade das propostas de menor preço global, será aberto o
envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
7.16 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora e o procedimento encaminhado para homologação e adjudicação, pelo Diretor
Regional, por intermédio da CPL.
7.17 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da licitante, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda a este Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
7.18 - Para composição do processo, a licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 24
horas após o encerramento da sessão, apresentar nova planilha de preços, com os valores
correspondentes ao lance vencedor, nos termos do item 5.1 deste Edital.
7.19 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação dos
lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados.
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7.20 - Nas situações previstas nos subitens 7.11, 7.12, 7.13 e 7.17, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.
7.21 - Não havendo, dentre as propostas classificadas, nenhuma que atenda às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro declarará fracassado o pregão.
8 – DAS AMOSTRAS
8.1 - As amostras serão solicitadas às empresas classificadas na etapa de lances verbais e
deverão ser encaminhadas ao endereço SIA Sul Trecho 03 Lotes 625/695, ED. Sia Centro
Empresarial Cobertura “C” – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis após recebida a comunicação, a sua não apresentação acarretará a desclassificação da
LICITANTE;
8.2 - O SENAC-DF, após divulgação da LICITANTE classificada com Proposta de Menor Preço e
habilitada para o presente certame, poderá solicitar caso entenda necessário, amostra da
solução completa e funcional da LICITANTE, com pelo menos 01 (um) ativo novo de cada
modelo ofertado. Esses ativos deverão conter os softwares e ferramentas adicionais descritas
e exigidas no Anexo I - Especificação de Materiais e Serviços, a fim de comprovar o
desempenho e atendimento às especificações (hardwares e softwares) exigidas;
8.3 - Entende-se por amostra completa e funcional, uma amostra que contenha todos os
elementos para demonstrar de forma completa as suas funcionalidades, em versões idênticas
às apresentadas pela LICITANTE em sua proposta;
8.4 - A análise quanto ao atendimento das especificações técnicas será efetuada pela equipe
técnica da unidade de Tecnologia da Informação do SENAC-DF, responsável pela elaboração
desta Especificação de Materiais e Serviços;
8.5 - Se a amostra apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica, a
licitante terá sua proposta desclassificada.
8.6 - Caso as amostras não apresentem as características solicitadas, a LICITANTE será
desclassificada, dando-se continuidade às verificações a partir do segundo colocado no
pregão, e assim sucessivamente, cumprindo o prazo aludido no subitem 8.1;
8.7 - Todos os custos necessários à apresentação da amostra serão de responsabilidade única
da LICITANTE e pela sua simples apresentação não garantem direito qualquer à contratação
ou ainda a reembolso;
8.8 - Após vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer ajustes ou
modificações nos produtos apresentados para fins de adequá-los às especificações constantes
deste Edital;
8.9 - Se a licitante não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação
desconsiderada para efeito de julgamento;
8.10 - O SENAC-DF não terá nenhum ônus quanto às amostras, responsabilizando-se a
LICITANTE por todos os custos de aquisição, entrega e retirada dos equipamentos.
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8.11 - A retirada das amostras deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após
recebida a comunicação, no mesmo endereço onde foi entregue. Após esse prazo, não
havendo a retirada das amostras, essas serão descartadas;
8.12 - As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os produtos ofertados
atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e da proposta
apresentada pela licitante.
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer
licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital do
Pregão.
9.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 horas.
9.3 - Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do
certame.
9.4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidos ao Pregoeiro, entregues
no Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 09h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias
úteis, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou
fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para
representar a licitante, mediante recebimento na 2ª (segunda) via.
9.5 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados à presente licitação deverá, de preferência, ser efetuada pelas empresas
interessadas em participar do certame pelos e-mail licitacao@senacdf.com.br ou telefone
3313-8882/3313-8843.
9.6 – A resposta ao pedido de esclarecimento será divulgada mediante publicação no site do
Senac – DF ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a acessá-lo.
10 - DOS RECURSOS
10.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, salvo na
hipótese da inversão do procedimento, prevista no item 7.1, da qual caberá recurso da decisão
que inabilitar a licitante.
10.2 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, imediata
e motivadamente, a intenção de recorrer dessa decisão, registrando em ata a síntese de suas
razões.
10.3 - Será concedido à licitante recorrente o prazo de 02 (dois) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar as contra-razões, em igual número de dias.
10.4 - O prazo para apresentações das contra-razões começará a correr do término do prazo
concedido ao recorrente, contando-se o prazo após abertura de vistas das razões do recurso
ao terceiro interessado, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.
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10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso.
10.6 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamentos.
10.7 -

Os recursos deverão ser feitos por escrito, dirigidos ao Gerente de Divisão de

Administração e Finanças - DAF, e protocolizado o original no Protocolo, deste Senac-DF, no
horário de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, devendo ser juntado o
instrumento de procuração ou contrato social, em original ou fotocópia autenticada, aptos a
demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante,
mediante recebimento na 2ª (segunda) via.
10.8 - Os recursos interpostos, não serão reconhecidos, após os respectivos prazos legais,
bem como os que forem enviados por fax ou e-mail.
10.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL
encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.
11 – DO TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada o Termo de Registro de Preço nos
termos da minuta constante do Anexo IV, que firmará o compromisso para eventual
contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os 2º e 3º
classificados que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de
classificação do Pregão.
11.2 – Durante o prazo de validade do Termo de Registro de Preços, o Senac-DF não estará
obrigado a adquirir os serviços registrados, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurado ao
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
11.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do Termo de Registro de Preço,
implicará multa e perda do direito ao registro de preço.
11.4 - O prazo de vigência do Termo de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso.
11.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as
condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize a
prestação dos serviços.
11.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes remanescentes
classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas mesmas condições
financeiras constantes da proposta vencedora.
11.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura do Termo de Registro de Preços, desclassificar o
licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e
9

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação
técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela
licitante.
12 - DAS SANÇÕES
12.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a licitante
estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida
prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
I - por recusa injustificada em assinar o Termo de Registro de Preços dentro de 05 (cinco)
dias, contados da notificação:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta financeira da licitante.
II - por inexecução total de contrato:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de Contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SenacDF, por um prazo de até 2 (dois) anos; e
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Senac-DF enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da empresa,
desde que ressarcidos os prejuízos sofridos pelo Senac-DF e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada.
12.2 - Na ocorrência da hipótese contida no inciso I, supra, e sem prejuízo da multa e sanções
previstas no item 12.1, a Administração do Senac-DF observará o disposto no item 11.7 deste
Edital.
12.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou
cobrado judicialmente.
13 - DO PAGAMENTO
13.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos produtos,
para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante depósito em conta
bancária no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos,
devidamente atestados.
13.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar a liquidação de qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso
decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de
reajustamento de preços.
13.3 - Somente

será

efetuado

o pagamento aos

produtos

solicitados na

Ordem

de

Compra/Serviço – ODC/S, de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente
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estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento
dos produtos de acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da
licitação.
13.4 - O Senac-DF não realiza pagamento por meio de boleto bancário.
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no
Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou
reclamação de qualquer espécie.
14.2 - Na vigência do Termo de Registro de Preço, a fornecedora deverá manter todas as
condições que a incluíram no certame.
14.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com
base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis.
14.4 - As decisões referentes à habilitação, ao julgamento e aos recursos serão comunicadas
diretamente às licitantes e, se presentes seus prepostos no ato em que forem adotadas, ou
por correspondências assinadas pelo Pregoeiro.
14.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão
do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL.
14.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá
proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às
empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da
abertura da licitação.
14.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação

ou

de

documentos

que

deveriam

constar

originariamente

da

proposta/documentação.
14.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não
forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados.
14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos.
14.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital,
seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas
aplicáveis.
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14.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pela
prestação dos serviços nas condições oferecidas.
Brasília/DF,

de junho de 2015.

Moacir Boaventura Junior
Coordenador do Núcleo de Licitações e Contratos
Senac – DF
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2015

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

N.º

ATIVOS DE TI

QUANTIDADE

1

RACK

10

2

KVM (KEYBOARD, VIDEO E MOUSE)

10

3

SERVIDOR RACK TIPO I

20

4

SERVIDOR RACK TIPO II

10

5

SERVIDOR TORRE

20

6

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

05

7

SWITCH SAN ISCSI

20

8

SOFTWARE DE BACKUP – LICENCIAMENTO
INICIAL 01 (UM) TERABYTE

50

9

HARDWARE DE BACKUP

05

1.

Por se tratar de um LOTE ÚNICO, todos os equipamentos descritos nos itens acima
deverão ser do mesmo FABRICANTE, ou por ele oficialmente homologados (Como por
exemplo: racks, KVM, Software de Backup, etc). Nesse último caso, o LICITANTE, terá
a responsabilidade sobre a garantia, instalação, manutenção, compatibilidade, e a
interoperabilidade com os outros equipamentos por ele fornecidos;

2.

Os equipamentos propostos devem ser novos (sem uso anterior) e devem pertencer à
linha de produção atual e sem previsão de encerramento pelo FABRICANTE;

3.

Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, não sendo
aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

4.

Para fins de comprovação das características técnicas dos ativos, deve ser anexado à
proposta técnica um catálogo do produto, detalhando todas as características
constantes nesta especificação dos materiais e serviços;

5.

A LICITANTE deverá indicar junto a Proposta os hardwares e softwares que atendam
plenamente as especificações técnica contidas neste anexo da Especificação de
Materiais e Serviços. Essas deverão ser comprovadas por meio do preenchimento do
“Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/ Modelo Sumário de Comprovações
técnicas”, indicando em qual página da proposta se encontra a comprovação de cada
exigência, acompanhadas por documentação técnica comprobatória;

6.

A LICITANTE deverá arcar com os eventuais custos, caso haja a necessidade de
realização de testes de performance, ou outra validação que demande a utilização de
softwares ou outros recursos técnicos e/ou materiais;
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7.

A falta dos documentos e comprovações, o não preenchimento, ou o não atendimento
às exigências descritas neste anexo de Especificação de Materiais e Serviços implicará
na desclassificação imediata da LICITANTE;

8.

Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve estar
acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto quando a
LICITANTE fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em inglês. Os
documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando devidamente
traduzidos;
LOTE ÚNICO
ITEM 1 - RACK

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO RACK
CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DO RACK
Rack 19” com altura mínima de 42U padrão EIA-310;
Deverá ser do mesmo FABRICANTE dos servidores e/ou homologado pelo mesmo;
Deverá ser do modelo fechado, com laterais independentes dotado de porta com fechadura;
Deverá ser constituído por perfis de alumínio/aço, com blindagem eletromagnética (RFI
Protection);
1.1.5. Deverá suportar barras estabilizadoras para prender o rack ao piso ou kits de afixação para
parafusamento a racks adjacentes;
1.1.6. Deverá possuir unidades de distribuição de energia (PDU) com potência suficiente para alimentar
todos os equipamentos, na capacidade máxima instalada, com distância suficiente entre elas
para que todos possam ser usados simultaneamente.
1.1.7. Possuir unidades de distribuição de energia (réguas) com alimentações e disjuntores
independentes de forma que pelo menos 11 (onze) equipamentos sejam alimentados por, no
mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação PDUs
para conexão á rede elétrica de tensão 110V/220V;
1.1.8. Deverá suportar a instalação de PDUs de 0Us;
1.1.9. O rack deverá ser fornecido com painéis-guia para controle dos cabos e pés niveladores;
1.1.10. Possuir Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser
reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso e com rodízios giratórios que
permitam travamento;
1.1.11. A porta frontal do rack deverá ser reversível;
1.1.12. Todas as portas (frontal e traseira) e os painéis laterais deverão ser removíveis;
1.1.13. Deverá suportar gavetas e trilhos para movimentação dos servidores e ofertados nesta
especificação;
1.1.14. Possuir suporte-braço para organização e movimentação dos cabos;
1.1.15. Possuir Bandeja e/ou elementos de fixação para suportar o peso dos equipamentos;
1.1.16. Deverão ser fornecidos elementos para fixação de cabos.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

INSTALAÇÃO
1.2.1. Todos os elementos contemplados neste item deverão ser montados e instalados e entregues em
perfeitas condições de funcionamento, sem custos adicionais para o SENAC-DF

1.2.

ITEM 2 - KVM

2. KVM (KEYBOARD, VIDEO E MOUSE)
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DO CONSOLE KVM PARA RACK
2.1.1. Deverá ser do mesmo FABRICANTE dos servidores ofertados e/ou homologados pelo mesmo.
2.1.2. Deverá possuir Monitor de vídeo Super VGA, policromático, de no mínimo 17”, LCD (TFT) com
dot pitch 0,30 mm, ou de qualidade superior, desde que o consumo de espaço no rack não
ultrapasse 1U, com as seguintes características técnicas:

2.1.

a) Atendimento ao padrão Energy Star;
b) Resolução não entrelaçada de 1280 x 1024 pixel;
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ITEM 2 - KVM
c)

Medida diagonal visível de no mínimo 17 polegadas; e

d) Capacidade de operação em 110V e 220V, com chaveamento automático.
e) Teclado e mouse:
f) Conjunto de teclado e mouse: teclado padrão “english-US” ou ABNT, do tipo “space saver”,
com mouse embutido “track-ball” ou similar.
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DO SWITCH KVM E KMM
2.2.1. Deverá ser do mesmo FABRICANTE dos servidores ofertados e/ou homologados pelo mesmo
2.2.2. Dispositivo(s) chaveador(es) de teclado, monitor de vídeo e mouse (KVM) com as seguintes
características técnicas mínimas:

2.2.

a) Suficiente(s) para interconectar o monitor / teclado / mouse aos servidores a serem
fornecidos;
b) Dimensionados para atender à capacidade mínima de 16 servidores do rack;
c) Permitir acesso remoto às funcionalidades do KVM utilizando protocolo TCP/IP (KVM-over-IP)
com suporte a SSL a partir de interface web com o uso de navegador Internet Explorer ou
semelhante.
INSTALAÇÃO
2.3.1. Os conjuntos (KVM, chaveadores) deverão ser montados no rack e deverão ser fornecidos todos
os cabos para a conexão de monitor, mouse e teclado aos servidores em quantidade suficiente à
capacidade máxima dos chaveadores fornecidos, sem custos adicionais para o SENAC-DF.

2.3.

ITEM 3 - SERVIDOR RACK TIPO I

3. SERVIDOR RACK TIPO I
PLACA PRINCIPAL
3.1.1. O FABRICANTE do computador deverá ter exclusividade na produção da placa mãe e ser detentor
do projeto básico do modelo ofertado.
3.1.2. Não serão aceitas soluções em regime OEM.
3.1.3. Quando da inicialização (POST) do computador, o nome do FABRICANTE deverá ser exibido em
tela.
3.1.4. O BIOS ou UEFI deverá prover o número de série, bem como um campo personalizável que
permita inserir identificação de ativo e que possa ser consultado por software de gerenciamento.
3.1.5. Suportar no mínimo 02 (dois) processadores simultâneos.
3.1.6. Expansibilidade de memória RAM mínima de 384 (trezentos e oitenta e quatro) GB.
3.1.7. Pelo menos 02 (dois) slots do tipo PCI-Express Geração 03 ou superior.
3.1.8. Mínimo de 01 (uma) porta USB interna.
3.1.9. Deverá possuir Trusted Platform Module (TPM) na sua versão mais atual.
3.1.10. A proponente LICITANTE deverá informar na proposta marca e modelo do equipamento, sob
pena de desclassificação.

3.1.

PROCESSADOR
3.2.1. Índice SPECint_rate2006 (baseline) auditado de no mínimo 550 op/s (quinhentos e cinquenta)
para o equipamento ofertado.
3.2.2. Caso o equipamento ofertado não tenha sido auditado com a mesma freqüência de clock
solicitada, deverá ser informado um cálculo estimado, desde que o valor utilizado para estimativa
de SPECint_rate2006. (baseline) tenha sido obtido a partir de um equipamento auditado com a
mesma quantidade de processadores e mesma freqüência de barramento de sistema (Front Side
Bus, Hypertransport, etc).
3.2.3. Este índice deverá ser calculado através da expressão abaixo com base em um índice auditado
pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) de um equipamento do mesmo
FABRICANTE e do mesmo modelo do equipamento ofertado.
Índice Estimado = (A * B) / C, onde:
A = Freqüência de clock (em GHz) ofertada para cada processador;
B = Resultado, em SPECint_rate2006 (baseline), auditado pela SPEC;
C = Freqüência de clock (em GHz) de cada processador utilizado no servidor auditado pela
SPEC.

3.2.
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ITEM 3 - SERVIDOR RACK TIPO I

3. SERVIDOR RACK TIPO I
3.2.4. O índice SPECint_rate2006 (baseline) utilizado como referência será validado junto ao site
Internet <www.spec.org> - Standard Performance Evaluation Corporation;
3.2.5. A solução de processamento deverá possuir no mínimo 20 (vinte) núcleos físicos de
processamento;
3.2.6. Não serão aceitas estimativas para modelos de equipamentos não auditados pelo Standard
Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em
cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado no edital.
3.2.7. Quando for solicitada a proposta, deverá ser anexada à mesma o relatório que comprove o índice
de Desempenho para o servidor ofertado sob pena de desclassificação da proposta. (Em:
www.spec.org)
MEMÓRIA
3.3.1. Mínimo de 64 (sessenta e quatro) GB de memória RAM, tipo ECC e com arquitetura ativa de
256bit.

3.3.

CONTROLADORA DE DISCOS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO
3.4.1. A controladora interna com cache, mínimo, de 01 (um) GB, protegido por bateria ou sistema do
tipo NVRAM, deverá suportar os níveis de RAID 0, 1, 5, 1+0 (ou 10), 50 e 60 e não serão aceitas
soluções de RAID baseadas em software;
3.4.2. Deverá suportar taxa de transferência mínima de 12Gb/s;
3.4.3. Disponibilizar ao menos 500 GB (quinhentos gigabytes) líquidos de armazenamento em disco.
3.4.4. O arranjo RAID deverá permitir que um disco falhe sem causar perda/indisponibilidade dos dados
que estão em produção.
3.4.5. Em caso de falha de um dos discos de produção, este deverá ser automaticamente substituído
por outro disco idêntico de espera sobressalente em modo à quente;
3.4.6. Deve possuir tecnologia de troca das unidades de discos sem a necessidade de desligamento do
Servidor. Os discos deverão ter padrão SAS (Serial Attached SCSI) ou SAS-NL (Near-Line) de no
mínimo 7.200 RPM;
3.4.7. 01 (uma) unidade leitora de CD e DVD. A moldura do drive deve possuir a mesma cor do
servidor. Ser homologada pelo FABRICANTE. Interna ao servidor;

3.4.

SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "LAN E SAN"
3.5.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade "LAN e SAN" a
solução de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras distribuídas em circuitos
distintos/independentes, sendo um deles não integrado à placa mãe;
3.5.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser apresentada de
modo que cada camada lógica (LAN, SAN ) tenha "circuito físico de ethernet" independente;
3.5.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de rede integradas e
as não integradas;
3.5.4. Suportar padrão Ethernet 10(dez) GbE Base-T, Suportar funcionalidade de HBA iSCSI, com
processamento offload e suporte a boot via SAN, Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para
otimização do processamento TCP/IP, Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e
otimização do uso de CPU, Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation Control
Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x), Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6, Suportar
VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

3.5.

CONTROLADORA DE VÍDEO
3.6.1. Mínimo de 08(oito) MB de memória.
3.6.2. Deverá ser integrada à placa mãe.

3.6.

GABINETE
3.7.1. Altura máxima de 2U padrão Rack de 19".
3.7.2. Deverá disponibilizar, no mínimo, 04 (quatro) baias internas para discos rígidos tipo Hot plug e
Hot Swap .
3.7.3. Todos os acessórios necessários para a instalação do servidor em rack 19”, padrão EIA-310D,
deverão ser entregues juntamente com o mesmo.
3.7.4. Deverá ser fornecido com organizador de cabos e trilhos deslizantes do mesmo FABRICANTE do
servidor e adequados para instalação em rack de 19” padrão EIA-310D.
3.7.5. O projeto do gabinete deverá ter qualidade fabril e ser concebido de modo a permitir o

3.7.
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ITEM 3 - SERVIDOR RACK TIPO I

3. SERVIDOR RACK TIPO I
acesso/abertura e a retirada de discos, placas, ventoinhas, memórias, fontes, sem o uso de
ferramentas “tool-less”. Todos as portas de “I/O” do servidor deverão possuir identificação
intuitiva de modo a facilitar a instalação física.
3.7.6. O servidor deverá possuir sistema de ventilação tolerante a falhas interno eficiente.
3.7.7. Deve possuir sistema de refrigeração inteligente e de modo a prover o fluxo de ar compatível
com a demanda, permitindo assim economia de energia e maior vida útil de todos os
componentes inclusive as próprias ventoinhas;
3.7.8. Em caso de falha de sistema de climatização do Datacenter, o equipamento deverá suportar e
continuar suas operações sem falha ou perda de performance até a temperatura interna nominal
de 40°C.
3.7.9. Mínimo de 01 (uma) porta serial padrão DB-9 (9 pinos); Mínimo de 04 (quatro) portas USB
padrão USB 2.0, sendo pelo menos 02 (duas) na parte frontal do gabinete;
3.7.10. Mínimo 01 (uma) porta VGA na parte frontal; Mínimo 01 (uma) porta VGA na parte traseira.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
3.8.1. 02 (duas) fontes homologadas pelo FABRICANTE, com tecnologia de troca/substituição com
equipamento ligado, arquitetura redundante.
3.8.2. Gestão automática de tensão de entrada 110V a 220V, 60 Hz; Possuir fator de correção de
potência ativa.
3.8.3. Deverá possuir eficiência energética de pelo menos 90%. O projeto da fonte deverá suportar e
manter o pleno o funcionamento servidor ainda que uma apresente falha total.
3.8.4. Caso o modelo do servidor ofertado tenha modelos distintos de fontes com capacidade diferentes
em Watts, deverão ser entregues fontes que possuam a maior capacidade em Watts para
garantir expansões futuras de memórias, placas de expansão e demais componentes
homologados pelo FABRICANTE.
3.8.5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a
possibilitar sua instalação em circuitos elétricos distintos (PDU) e possuir compatibilidade com as
tomadas de distribuição da PDU (C14).
3.8.6. Deverão ser anexadas à proposta comercial as certificações exigidas para a fonte de alimentação
ofertada.

3.8.

GERENCIAMENTO LOCAL E REMOTO
3.9.1. Uma interface física dedicada para gerenciamento remoto do mesmo FABRICANTE e/ou
homologada por ele, que permita monitorar o servidor sem a dependência de sistema
operacional e/ou "Hypervisor", ainda que o mesmo esteja em estado "Desligado", permitindo
controles como ligar o servidor, bem como desligar através de redes com padrão Ethernet,
padrão RJ-45.
3.9.2. Permitir de forma remota a criação de mídia virtual para realização de instalações de sistemas
operacionais e/ou hypervisors;
3.9.3. Deverá ser fornecido software/solução de gerenciamento desenvolvido pelo FABRICANTE do
equipamento.
3.9.4. O equipamento deverá possuir sistema de auto-gestão e externar o estado de estabilidade ou de
alerta de manutenção/ou não funcionamento de parte de seus componentes através de painel
frontal do gabinete;
3.9.5. Deverá disponibilizar serviço de Status e/ou alerta dos componentes internos.
3.9.6. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e SNMP.
3.9.7. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade de gerenciamento
remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N).
3.9.8. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI.
3.9.9. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos servidores e seus
componentes.
3.9.10. Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP.
3.9.11. Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e
inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada.
3.9.12. A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada conforme as condições de
garantia e suporte do equipamento.

3.9.
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3. SERVIDOR RACK TIPO I
3.10.1. Sem sistema operacional.
ITENS DE QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE
3.11.1. O equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows
Server
2012
e
pertencer
à
lista
de
compatibilidade
disponível
no
site
<http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?bCatID=1333&cpID=0&avc=10&OR=1>).
A comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
3.11.2. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional Redhat Linux
Enterprise Version 6.0 ou superior e estar disponível no site <https://hardware.redhat.com/>. A
comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
3.11.3. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o VMWare ESX 5.0 ou superior e estar
disponível no site <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>.
3.11.4. Declarar que equipamento ofertado (Marca e Modelo) não poderá ser descontinuado em pelo
menos 90 dias contados a partir da abertura deste edital.
3.11.5. Informar marca e modelo do servidor ofertado e seus respectivos prospectos, certificados,
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos FABRICANTES. Serão
aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do FABRICANTE juntamente com o
endereço do site.
3.11.6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliação/homologação.
3.11.7. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o
componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade ou superior que as
especificações técnicas do componente fora de linha.
3.11.8. A falta de declaração, documento técnico e/ou certificação no ato da proposta comercial
implicará na imediata desclassificação da proposta da proponente.

3.11.

MANUAIS E COMPONENTES
3.12.1. Deverá possuir conjunto completo de manuais e programas para instalação, configuração e
diagnóstico compatíveis com os sistemas operacionais: Windows Server 2012 R2 Standard
Edition, Windows Server 2012 R2 Enterprise ou superior; Será aceito através de mídia eletrônica.
3.12.2. Fornecer os componentes mínimos para o pleno funcionamento do equipamento.

3.12.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA, LÓGICA E TREINAMENTO
3.13.1. O aceite da solução será dado após entrega, instalação, configuração e funcionamento, aferição
das especificações técnicas;
3.13.2. Fazem parte do serviço de instalação física do equipamento:
a) Transporte do equipamento do almoxarifado até o local definido para a instalação.
b) Desembalar o equipamento.
c) Instalar o equipamento e seus acessórios no Rack.
d) Conexão do(s) cabo(s) de força à PDU(Power Distribution Unit).
e) Ligar os cabos de gerenciamento previstos na solução.
f) Conectar os cabos previstos para interconexão SAN e LAN.
g) Os equipamentos deverão ser instalados de modo a garantir total interoperabilidade no
ambiente computacional.
3.13.3. Fazem parte do serviço de instalação lógica do equipamento:
a) Formatar e configurar o computador do tipo servidor de rede e seus componentes (hardware
e software), visando a melhor performance possível, com o acompanhamento da equipe
técnica do SENAC, incluindo o repasse de tecnologia e conhecimentos, em data e horário a
serem determinados.
b) Os equipamentos instalados deverão ser configurados de modo a garantir total
interoperabilidade no ambiente computacional do SENAC e otimizados para usufruir das
melhores condições em termos de desempenho, disponibilidade e segurança.
c) Ligar o equipamento e homologar a configuração entregue com a configuração que foi
exigida no Termo de Referência.

3.13.
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4. SERVIDOR RACK TIPO II
PLACA PRINCIPAL
4.1.1. O FABRICANTE do computador deverá ter exclusividade na produção da placa mãe e ser detentor
do projeto básico do modelo ofertado.
4.1.2. Não serão aceitas soluções em regime OEM.
4.1.3. Quando da inicialização (POST) do computador, o nome do FABRICANTE deverá ser exibido em
tela.
4.1.4. O BIOS ou UEFI deverá prover o número de série, bem como um campo personalizável que
permita inserir identificação de ativo e que possa ser consultado por software de gerenciamento.
4.1.5. Suportar no mínimo 02 (dois) processadores simultâneos.
4.1.6. Expansibilidade de memória RAM mínima de 768 (setecentos e sessenta e oito) GB;
4.1.7. Pelo menos 06 (seis) slots do tipo PCI-Express Geração 02 ou superior.
4.1.8. Mínimo de 01 (uma) porta USB interna;
4.1.9. Deverá possuir Trusted Platform Module (TPM) na sua versão mais atual.
4.1.10. A proponente LICITANTE deverá informar na proposta marca e modelo do equipamento, sob
pena de desclassificação.

4.1.

PROCESSADOR
4.2.1. Índice SPECint_rate2006 (baseline) auditado de no mínimo 650 op/s (seiscentos e cinquenta)
para o equipamento ofertado.
4.2.2. Caso o equipamento ofertado não tenha sido auditado com a mesma frequência de clock
solicitada, deverá ser informado um cálculo estimado, desde que o valor utilizado para estimativa
de SPECint_rate2006(baseline) tenha sido obtido a partir de um equipamento auditado com a
mesma quantidade de processadores e mesma freqüência de barramento de sistema (Front Side
Bus, Hypertransport, etc).
4.2.3. Este índice deverá ser calculado através da expressão abaixo com base em um índice auditado
pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) de um equipamento do mesmo
FABRICANTE e do mesmo modelo do equipamento ofertado.

4.2.

Índice Estimado = (A * B) / C, onde:
A = Freqüência de clock (em GHz) ofertada para cada processador;
B = Resultado, em SPECint_rate2006 (baseline), auditado pela SPEC;
C = Freqüência de clock (em GHz) de cada processador utilizado no servidor auditado pela
SPEC.
4.2.4. O índice SPECint_rate2006 (baseline) utilizado como referência será validado junto ao site
Internet <www.spec.org> - Standard Performance Evaluation Corporation;
4.2.5. A solução de processamento deverá possuir no mínimo 20 (vinte) núcleos físicos de
processamento;
4.2.6. Não serão aceitas estimativas para modelos de equipamentos não auditados pelo Standard
Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em
cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado no edital.
4.2.7. Quando for solicitada a proposta, deverá ser anexada à mesma o relatório que comprove o índice
de Desempenho para o servidor ofertado sob pena de desclassificação da proposta.
(Em:www.spec.org)
MEMÓRIA
4.3.1. Mínimo de 96 (noventa e seis) GB de memória RAM, tipo ECC e com arquitetura ativa de 256bit.

4.3.

CONTROLADORA DE DISCOS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO
4.4.1. A controladora interna com cache, mínimo, de 01 (um)GB, protegido por bateria ou sistema do
tipo NVRAM, deverá suportar os níveis de RAID 0, 1, 5, 1+0 (ou 10), 50 e 60 e não serão
aceitas soluções de RAID baseadas em software;
4.4.2. Deverá suportar taxa de transferência mínima de 12Gb/s;
4.4.3. Disponibilizar ao menos 1600 GB (um mil e seiscentos) líquidos de armazenamento em disco.
4.4.4. O arranjo RAID deverá permitir que um disco falhe sem causar perda/indisponibilidade dos dados
que estão em produção.
4.4.5. Em caso de falha de um dos discos de produção, este deverá ser automaticamente substituído
por outro disco idêntico de espera sobressalente em modo à quente;

4.4.
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4.4.6. Deve possuir tecnologia de troca das unidades de discos sem a necessidade de desligamento do
Servidor. Os discos deverão ter padrão SAS (Serial Attached SCSI) ou SAS-NL (Near-Line) de no
mínimo 10.000 RPM;
4.4.7. 01 (uma) unidade leitora de CD e DVD. A moldura do drive deve possuir a mesma cor do
servidor. Ser homologada pelo FABRICANTE. Interna ao servidor;

4.5.
4.5.1.

4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "LAN"
Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade "LAN" a solução
de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras distribuídas em circuitos
distintos/independentes, sendo um deles não integrado à placa mãe;
Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser apresentada de
modo que cada camada lógica (LAN , SAN ) tenha "circuito físico de ethernet" independente;
O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de rede integradas e
as não integradas;
Suportar padrão Ethernet 1(um) GbE Base-T, Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e
otimização do uso de CPU, compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation Control
Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x), Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6, Suporte para
VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "SAN"
4.6.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade "SAN" a solução
de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras distribuídas em circuitos
distintos/independentes sendo um deles não integrado à placa mãe;
4.6.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser apresentada de
modo que cada camada lógica (LAN, SAN ) tenha "circuito físico de ethernet" independente;
4.6.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de rede integradas e
as não integradas.
4.6.4. Suportar padrão Ethernet 10 GbE Base-T;
4.6.5. Suportar funcionalidade de HBA iSCSI, com processamento offload e suporte a boot via SAN;
4.6.6. Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/IP;
4.6.7. Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de CPU, Compatível com
Virtual LANs (IEEE 802.1q);
4.6.8. Suportar Link aggregation Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x);
4.6.9. Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6;
4.6.10. Suportar VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

4.6.

CONTROLADORA DE VÍDEO
4.7.1. Mínimo de 08(oito) MB de memória.
4.7.2. Deverá ser integrada à placa mãe.

4.7.

GABINETE
4.8.1. Altura máxima de 2U padrão Rack de 19".
4.8.2. Deverá disponibilizar, no mínimo, 06 (seis) baias internas para discos rígidos tipo Hot plug e Hot
Swap .
4.8.3. Todos os acessórios necessários para a instalação do servidor em rack 19”, padrão EIA-310D,
deverão ser entregues juntamente com o mesmo.
4.8.4. Deverá ser fornecido com organizador de cabos e trilhos deslizantes do mesmo FABRICANTE do
servidor e adequados para instalação em rack de 19” padrão EIA-310D.
4.8.5. O projeto do gabinete deverá ter qualidade fabril e ser concebido de modo a permitir o
acesso/abertura e a retirada de discos, placas, ventoinhas, memórias, fontes, sem o uso de
ferramentas “tool-less”. Todos as portas de “I/O” do servidor deverão possuir identificação
intuitiva de modo a facilitar a instalação física.
4.8.6. O servidor deverá possuir sistema de ventilação tolerante a falhas interno eficiente e com troca
de ventoinhas a quente.
4.8.7. Deve possuir sistema de refrigeração inteligente e de modo a prover o fluxo de ar compatível
com a demanda, permitindo assim economia de energia e maior vida útil de todos os
componente inclusive as próprias ventoinhas.
4.8.8. Em caso de falha de sistema de climatização do Datacenter, o equipamento deverá suportar e
continuar suas operações sem falha ou perda de performance até a temperatura interna nominal
de 40°C.
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4.8.9. Mínimo de 01 (uma) porta serial padrão DB-9 (9 pinos); Mínimo de 04 (quatro) portas USB
padrão USB 2.0, sendo pelo menos 02 (duas) na parte frontal do gabinete;
4.8.10. Mínimo 01 (uma) porta VGA na parte frontal; Mínimo 01 (uma) porta VGA na parte traseira.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
4.9.1. 02 (duas) fontes homologadas pelo FABRICANTE, com tecnologia de troca/substituição com
equipamento ligado, arquitetura redundante.
4.9.2. Gestão automática de tensão de entrada 110V a 220V, 60 Hz; Possuir fator de correção de
potência ativa.
4.9.3. Deverá possuir eficiência energética de pelo menos 90%. O projeto da fonte deverá suportar e
manter o pleno o funcionamento servidor ainda que uma apresente falha total.
4.9.4. Caso o modelo do servidor ofertado tenha modelos distintos de fontes com capacidade diferentes
em Watts, deverão ser entregues fontes que possuam a maior capacidade em Watts para
garantir expansões futuras de memórias, placas de expansão e demais componentes
homologados pelo FABRICANTE.
4.9.5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a
possibilitar sua instalação em circuitos elétricos distintos (PDU) e possuir compatibilidade com as
tomadas de distribuição da PDU (C14).
4.9.6. Deverão ser anexadas à proposta comercial as certificações exigidas para a fonte de alimentação
ofertada.

4.9.

GERENCIAMENTO LOCAL E REMOTO
4.10.1. Uma interface física dedicada para gerenciamento remoto do mesmo FABRICANTE e/ou
homologada por ele, que permita monitorar o servidor sem a dependência de sistema
operacional e/ou "Hypervisor", ainda que o mesmo esteja em estado "Desligado", permitindo
controles como ligar o servidor, bem como desligar através de redes com padrão Ethernet,
padrão RJ-45.
4.10.2. Permitir de forma remota a criação de mídia virtual para realização de instalações de sistemas
operacionais e/ou hypervisors;
4.10.3. Deverá ser fornecido software/solução de gerenciamento desenvolvido pelo FABRICANTE do
equipamento.
4.10.4. O equipamento deverá possuir sistema de auto-gestão e externar o estado de estabilidade ou
de alerta de manutenção/ou não funcionamento de parte de seus componentes através de painel
frontal do gabinete;
4.10.5. Deverá disponibilizar serviço de Status e/ou alerta dos componentes internos.
4.10.6. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e SNMP.
4.10.7. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade de
gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N).
4.10.8. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI.
4.10.9. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos servidores e seus
componentes.
4.10.10.
Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP.
4.10.11.
Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada.
4.10.12.
A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada conforme as condições
de garantia e suporte do equipamento.

4.10.

SISTEMA OPERACIONAL
4.11.1. Sem sistema operacional.

4.11.

ITENS DE QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE
4.12.1. O equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows
Server
2012
e
pertencer
à
lista
de
compatibilidade
disponível
no
site
<http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?bCatID=1333&cpID=0&avc=10&OR=1>).
A comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
4.12.2. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional Redhat Linux
Enterprise Version 6.0 ou superior e estar disponível no site <https://hardware.redhat.com/>. A
comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
4.12.3. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o VMWare ESX 5.0 ou superior e estar
disponível no site <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>.
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4.12.4. Declarar que equipamento ofertado (Marca e Modelo) não poderá ser descontinuado em pelo
menos 90 dias contados a partir da abertura deste edital.
4.12.5. Informar marca e modelo do servidor ofertado e seus respectivos prospectos, certificados,
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos FABRICANTES. Serão
aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do FABRICANTE juntamente com o
endereço do site.
4.12.6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliação/homologação.
4.12.7. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o
componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade ou superior que as
especificações técnicas do componente fora de linha.
4.12.8. A falta de declaração, documento técnico e/ou certificação no ato da proposta comercial
implicará na imediata desclassificação da proposta da proponente.
MANUAIS E COMPONENTES
4.13.1. Deverá possuir conjunto completo de manuais e programas para instalação, configuração e
diagnóstico compatíveis com os sistemas operacionais: Windows Server 2012 R2 Standard
Edition, Windows Server 2012 R2 Enterprise ou superior; Será aceito através de mídia eletrônica.
4.13.2. Fornecer os componentes mínimos para o pleno funcionamento do equipamento.

4.13.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA, LÓGICA E TREINAMENTO
4.14.1. O aceite da solução será dado após entrega, instalação, configuração e funcionamento, aferição
das especificações técnicas.
4.14.2. Fazem parte do serviço de instalação física do equipamento:
a) Transporte do equipamento do almoxarifado até o local definido para a instalação.
b) Desembalar o equipamento.
c) Instalar o equipamento e seus acessórios no Rack.
d) Conexão do (s) cabo(s) de força à PDU(Power Distribution Unit).
e) Ligar os cabos de gerenciamento previstos na solução.
f) Conectar os cabos previstos para interconexão SAN e LAN.
g) Os equipamentos deverão ser instalados de modo a garantir total interoperabilidade no
ambiente computacional.
4.14.3. Fazem parte do serviço de instalação lógica do equipamento:
a) Formatar e configurar o computador do tipo servidor de rede e seus componentes (hardware
e software), visando a melhor performance possível, com o acompanhamento da equipe
técnica do SENAC, incluindo o repasse de tecnologia e conhecimentos, em data e horário a
serem determinados.
b) Os equipamentos instalados deverão ser configurados de modo a garantir total
interoperabilidade no ambiente computacional do SENAC e otimizados para usufruir das
melhores condições em termos de desempenho, disponibilidade e segurança.
c) Ligar o equipamento e homologar a configuração entregue com a configuração que foi
exigida no Termo de Referência.

4.14.

5 - SERVIDOR TORRE

5.

SERVIDOR TORRE

PLACA PRINCIPAL
5.1.1. O FABRICANTE do computador deverá ter exclusividade na produção da placa mãe e ser detentor
do projeto básico do modelo ofertado.
5.1.2. Não serão aceitas soluções em regime OEM.
5.1.3. Quando da inicialização(POST) do computador , o nome do FABRICANTE deverá ser exibido em
tela.
5.1.4. O BIOS ou UEFI deverá prover o número de série, bem como um campo personalizável que
permita inserir identificação de ativo e que possa ser consultado por software de gerenciamento.
5.1.5. Suportar no mínimo 02 (dois) processadores simultâneos.
5.1.6. Expansibilidade de memória RAM mínima de 386 (trezentos e oitenta e seis) GB.
5.1.7. Pelo menos 05 (cinco) slots do tipo PCI-Express Geração 02 ou superior.
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5.1.8. Mínimo de 01 (uma) porta USB interna.
5.1.9. Deverá possuir Trusted Platform Module (TPM) na sua versão mais atual.
5.1.10. A proponente LICITANTE deverá informar na proposta marca e modelo do equipamento, sob
pena de desclassificação.
PROCESSADOR
5.2.1. Índice SPECint_rate2006 (baseline) auditado de no mínimo 300 op/s (trezentos) para o
equipamento ofertado.
5.2.2. Caso o equipamento ofertado não tenha sido auditado com a mesma freqüência de clock
solicitada, deverá ser informado um cálculo estimado, desde que o valor utilizado para estimativa
de SPECint_rate2006 (baseline) tenha sido obtido a partir de um equipamento auditado com a
mesma quantidade de processadores e mesma freqüência de barramento de sistema (Front Side
Bus, Hypertransport, etc).
5.2.3. Este índice deverá ser calculado através da expressão abaixo com base em um índice auditado
pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) de um equipamento do mesmo
FABRICANTE e do mesmo modelo do equipamento ofertado.

5.2.

Índice Estimado = (A * B) / C, onde:
A = Freqüência de clock (em GHz) ofertada para cada processador;
B = Resultado, em SPECint_rate2006 (baseline), auditado pela SPEC;
C = Freqüência de clock (em GHz) de cada processador utilizado no servidor auditado pela
SPEC.
5.2.4. O índice SPECint_rate2006 (baseline) utilizado como referência será validado junto ao site
Internet <www.spec.org> - Standard Performance Evaluation Corporation;
5.2.5. A solução de processamento deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) núcleos físicos de
processamento;
5.2.6. Não serão aceitas estimativas para modelos de equipamentos não auditados pelo Standard
Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em
cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado no edital.
5.2.7. Quando for solicitada a proposta, deverá ser anexada à mesma o relatório que comprove o índice
de Desempenho para o servidor ofertado sob pena de desclassificação da proposta.
(Em:www.spec.org)
MEMÓRIA
5.3.1. Mínimo de 24 (vinte e quatro) GB de memória RAM, tipo ECC e com arquitetura ativa de 256bit.

5.3.

CONTROLADORA DE DISCOS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO
5.4.1. A controladora interna com cache, mínimo, de 01 (um)GB, protegido por bateria ou sistema do
tipo NVRAM, deverá suportar os níveis de RAID 0, 1, 5, 1+0 (ou 10), 50 e 60 e não serão
aceitas soluções de RAID baseadas em software.
5.4.2. Deverá suportar taxa de transferência mínima de 12Gb/s;
5.4.3. Disponibilizar ao menos 3700 GB (três mil e setecentos) líquidos de armazenamento em disco. O
arranjo RAID deverá permitir que um disco falhe sem causar perda/indisponibilidade dos dados
que estão em produção.
5.4.4. Em caso de falha de um dos discos de produção, este deverá ser automaticamente substituído
por outro disco idêntico de espera sobressalente em modo à quente.
5.4.5. Deve possuir tecnologia de troca das unidades de discos sem a necessidade de desligamento do
Servidor.
5.4.6. Os discos deverão ter padrão SAS (Serial Attached SCSI) ou SAS-NL (Near-Line) de no mínimo
7.200 RPM
5.4.7. 01 (uma) unidade leitora de CD e DVD. A moldura do drive deve possuir a mesma cor do
servidor. Ser homologada pelo FABRICANTE. Interna ao servidor.

5.4.

SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "LAN"
5.5.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade "LAN" a solução
de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras distribuídas em circuitos
distintos/independentes, sendo um deles não integrado à placa mãe;
5.5.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser apresentada de
modo que cada camada lógica (LAN , SAN ) tenha "circuito físico de ethernet" independente.
5.5.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de rede integradas e
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
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5 - SERVIDOR TORRE
as não integradas.
5.5.4. Suportar padrão Ethernet 1(um) GbE Base-T, Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e
otimização do uso de CPU, compatível com virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation Control
Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x), Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6, Suporte para
VMware NetQueue e Microsoft VMQ.
SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "SAN"
5.6.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade "SAN" a solução
de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras distribuídas em circuitos
distintos/independentes sendo um deles não integrado à placa mãe;
5.6.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser apresentada de
modo que cada camada lógica (LAN, SAN) tenha "circuito físico de ethernet" independente;
5.6.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de rede integradas e
as não integradas.
5.6.4. Suportar padrão Ethernet 10 GbE Base-T;
5.6.5. Suportar funcionalidade de HBA iSCSI, com processamento offload e suporte a boot via SAN;
5.6.6. Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/IP;
5.6.7. Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de CPU, compatível com
virtual LANs (IEEE 802.1q);
5.6.8. Suportar Link aggregation Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x);
5.6.9. Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6;
5.6.10. Suportar VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

5.6.

CONTROLADORA DE VÍDEO
5.7.1. Mínimo de 08(oito) MB de memória.
5.7.2. Deverá ser integrada à placa mãe.

5.7.

GABINETE
5.8.1. Gabinete do tipo torre reversível para rack 19” padrão EIA-310D
5.8.2. Deverá disponibilizar, no mínimo, 08 (oitos) baias internas para discos rígidos.
5.8.3. O gabinete deverá ser fornecido com organizador de cabos e trilhos deslizantes do mesmo
FABRICANTE do servidor e adequados à instalação em rack 19” padrão EIA-310D através de
conversor torre/rack.
5.8.4. O projeto de engenharia do gabinete deverá permitir o acesso/abertura e a retirada de discos,
memórias, unidades de mídia, sem o uso de ferramentas "tool-less".
5.8.5. Mínimo de 01 (uma) porta serial padrão DB-9 (9 pinos); Mínimo de 04 (quatro) portas USB
padrão USB 2.0, sendo pelo menos 02 (duas) na parte frontal do gabinete.
5.8.6. Todas as interfaces de comunicação “I/O” do servidor deverão possuir identificação intuitiva de
modo a facilitar a instalação física.
5.8.7. O servidor deverá possuir sistema de ventilação interno eficiente tolerante a falha para garantir a
alta disponibilidade do servidor ainda em sua configuração máxima.
5.8.8. Deverá possuir tecnologia que detecte a abertura do chassi e registre o evento podendo ser
capturado pelo software de gerenciamento através do protocolo SNMP ou equivalente.
5.8.9. Mínimo 01 (uma) porta VGA (D-SUB) na parte traseira.

5.8.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
5.9.1. 02 (duas) fontes homologadas pelo FABRICANTE, com tecnologia de troca/substituição com
equipamento ligado, arquitetura redundante.
5.9.2. Gestão automática de tensão de entrada 110V a 220V, 60 Hz;
5.9.3. Possuir fator de correção de potência ativa.
5.9.4. Deverá possuir eficiência energética de pelo menos 90%.
5.9.5. O projeto da fonte deverá suportar e manter o pleno o funcionamento servidor ainda que uma
apresente falha total. Caso o modelo do servidor ofertado tenha modelos distintos de fontes com
capacidade diferentes em Watts, deverão ser entregues fontes que possuam a maior capacidade
em Watts para garantir expansões futuras de memórias, placas de expansão e demais
componentes homologados pelo FABRICANTE.
5.9.6. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a
possibilitar sua instalação em circuitos elétricos distintos (PDU) e possuir compatibilidade com as
tomadas de distribuição da PDU (C14).
5.9.7. Deverão ser anexadas à proposta comercial as certificações exigidas para a fonte de alimentação
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ofertada.
GERENCIAMENTO LOCAL E REMOTO
5.10.1. Uma interface física dedicada para gerenciamento remoto do mesmo FABRICANTE e/ou
homologada por ele, que permita monitorar o servidor sem a dependência de sistema
operacional e/ou "Hypervisor", ainda que o mesmo esteja em estado "Desligado", permitindo
controles como ligar o servidor, bem como desligar através de redes com padrão Ethernet,
padrão RJ-45.
5.10.2. Permitir de forma remota a criação de mídia virtual para realização de instalações de sistemas
operacionais e/ou hypervisors;
5.10.3. Deverá ser fornecido software/solução de gerenciamento desenvolvido pelo FABRICANTE do
equipamento.
5.10.4. O equipamento deverá possuir sistema de auto-gestão e externar o estado de estabilidade ou
de alerta de manutenção/ou não funcionamento de parte de seus componentes através de painel
frontal do gabinete;
5.10.5. Deverá disponibilizar serviço de Status e/ou alerta dos componentes internos.
5.10.6. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e SNMP.
5.10.7. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade de
gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N).
5.10.8. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI.
5.10.9. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos servidores e seus
componentes.
5.10.10.
Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP.
5.10.11.
Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada.
5.10.12.
A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada conforme as condições
de garantia e suporte do equipamento.

5.10.

SISTEMA OPERACIONAL
5.11.1. Sem sistema operacional.

5.11.

ITENS DE QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE
5.12.1. O equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows
Server
2012
e
pertencer
à
lista
de
compatibilidade
disponível
no
site
<http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?bCatID=1333&cpID=0&avc=10&OR=1>).
A comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
5.12.2. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional Redhat Linux
Enterprise Version 6.0 ou superior e estar disponível no site <https://hardware.redhat.com/>. A
comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
5.12.3. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o VMWare ESX 5.0 ou superior e estar
disponível no site <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>.
5.12.4. Declarar que equipamento ofertado (Marca e Modelo) não poderá ser descontinuado em pelo
menos 90 dias contados a partir da abertura deste edital.
5.12.5. Informar marca e modelo do servidor ofertado e seus respectivos prospectos, certificados,
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos FABRICANTES. Serão
aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do FABRICANTE juntamente com o
endereço do site.
5.12.6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos
equipamentos enviados para avaliação/homologação.
5.12.7. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o
componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade ou superior que as
especificações técnicas do componente fora de linha.
5.12.8. A falta de declaração, documento técnico e/ou certificação no ato da proposta comercial
implicará na imediata desclassificação da proposta da proponente.

5.12.

MANUAIS E COMPONENTES
5.13.1. Deverá possuir conjunto completo de manuais e programas para instalação, configuração e
diagnóstico compatíveis com os sistemas operacionais: Windows Server 2012 R2 Standard
Edition, Windows Server 2012 R2 Enterprise ou superior; Será aceito através de mídia eletrônica.
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5 - SERVIDOR TORRE
5.13.2. Fornecer os componentes mínimos para o pleno funcionamento do equipamento.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA, LÓGICA E TREINAMENTO
5.14.1. O aceite da solução será dado após entrega, instalação, configuração e funcionamento, aferição
das especificações técnicas.
5.14.2. Fazem parte do serviço de instalação física do equipamento:
a) Transporte do equipamento do almoxarifado até o local definido para a instalação.
b) Desembalar o equipamento.
c) Instalar o equipamento e seus acessórios no Rack.
d) Conexão do (s) cabo(s) de força à PDU(Power Distribution Unit).
e) Ligar os cabos de gerenciamento previstos na solução.
f) Conectar os cabos previstos para interconexão SAN e LAN.
g) Os equipamentos deverão ser instalados de modo a garantir total interoperabilidade no
ambiente computacional.
5.14.3. Fazem parte do serviço de instalação lógica do equipamento:
a) Formatar e configurar o computador do tipo servidor de rede e seus componentes (hardware
e software), visando a melhor performance possível, com o acompanhamento da equipe
técnica do SENAC, incluindo o repasse de tecnologia e conhecimentos, em data e horário a
serem determinados.
b) Os equipamentos instalados deverão ser configurados de modo a garantir total
interoperabilidade no ambiente computacional do SENAC e otimizados para usufruir das
melhores condições em termos de desempenho, disponibilidade e segurança.
c) Ligar o equipamento e homologar a configuração entregue com a configuração que foi
exigida no Termo de Referência.

5.14.

ITEM 6 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

6.

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS
6.1.1. Solução de armazenamento de dados em discos magnéticos novos, que conste do anúncio mais
recente do modelo proposto pelo FABRICANTE. Não serão aceitos equipamentos usados,
remanufaturados, de demonstração ou versões anteriores aos modelos mais recentes;
6.1.2. A solução de armazenamento deverá suportar escalabilidade mínima de 500 (quinhentos) discos,
sem a necessidade de substituição de componentes já instalados e sem interrupção no acesso
aos dados do subsistema de discos;
6.1.3. O sistema de armazenamento deverá suportar até 500TB (quinhentos) considerando 1GB =
1,000,000,000 bytes e 1TB = 1,000 GB;
6.1.4. O Sistema de armazenamento deverá suportar os dois tipos de discos no mesmo equipamento.
6.1.5. Capacidade líquida mínima de armazenamento de 34 (trinta e quatro) TB, sem utilização de
compressão ou compactação de dados, ou contar com dados duplicados por opções como mirror,
dual copy, RAID ou discos hot-spare. Deve ser subtraído também, o percentual de perda de
formatação de cada HDD e SSD que compõe a solução ofertada. A volumetria deve seguir a
seguinte distribuição:
a) 100% (Cem por cento) em discos SAS, de no mínimo 10K rpm com capacidade individual
não inferior a 450 GB e não superior a 900 GB, formatados em RAID 6;
b) Considerar 1, para o cálculo de área útil, (um) Kbyte igual a 1.024 (um mil e vinte e quatro)
bytes, de armazenamento em discos (hard-disk), disponíveis para aplicativos;
c) 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, já descontados o
percentual de perda de formatação por cada FABRICANTE;
d) A quantidade de discos rígidos para a função de Hot Spare 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;
e) A composição mínima aceita será de 01 (um) disco de “hot spare” para cada 40 (discos)
para cada padrão de discos presente na solução;
6.1.6. A substituição dos discos defeituosos deverá ser procedida por disco ou espaço de reserva (hot
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ITEM 6 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
spare disks), sem prejuízo ou interrupção do stripe;
6.1.7. Os discos ou espaço de reserva deverão ser comuns a todo o storage, sob o conceito "global hot
spare";
6.1.8. A solução de discos ofertada deverá possibilitar a troca "a quente" sem parada dos serviços e
sem perda dos dados neles hospedados.
6.1.9. Possuir duas portas IP adicionais para replicação de dados;
6.1.10. O equipamento deverá suportar para expansões futuras discos SAS de 300GB / 450 / 900 GB
hot-pluggable, discos SSD (Solid State Drives) de no mínimo 480GB e discos MDL SAS de 2TB /
3TB / 4TB.
CHASSI
6.2.1. Gabinete compatível com rack padrão 19 polegadas;
6.2.2. Fontes de Alimentação Redundantes e Hot Pluggable, capaz de suportar o gabinete principal;
6.2.3. Os exaustores necessários para a climatização interna dos gabinetes também deverão ser Hot
Pluggable e Redundantes.

6.2.

CONTROLADOR DE ARRAY
6.3.1. Possuir no mínimo quatro controladoras ativo-ativo ou ativo-passivo e permitir que um volume
seja compartilhado através de todas controladoras ao mesmo tempo;
6.3.2. O Storage deverá ter no mínimo 60GB Cache bruto;
6.3.3. Não será permitido a utilização de discos SSD para contabilizar o cache total do equipamento;
6.3.4. Suportar no mínimo 02 (Duas) portas 10Gbps Base T iSCSI por controladora;
6.3.5. Suportar os seguintes níveis de raid: RAID 0, 1 e/ou 10, 5 e 6;

6.3.

SOFTWARE E FUNCIONALIDADES
6.4.1. Deverá ser fornecido Software de Análise de Performance, licenciado para toda a capacidade
fornecida, do mesmo FABRICANTE do storage, com acesso via web ou cliente/servidor, para
análise dos parâmetros de performance do storage, com capacidade para armazenar logs em
formato texto e disponibilizar gráficos de utilização dos componentes vitais da solução ofertada,
tais como discos e memória cache.
6.4.2. O Software deverá fornecer as seguintes informações, em nível de volume lógico e global:
a) Número de I/Os por segundo;
b) Taxa de transferência de dados por segundo
c) Taxa de utilização dos discos para identificar possíveis Gargalos;
6.4.3. Possuir funcionalidade licenciada de geração de snapshots (cópias de backup online ou
point in-time backup) a qualquer momento. Os snapshots, na sua criação, deverão ser
somente por ponteiros, não envolvendo cópia física dos dados. Esta funcionalidade deve ser
executada internamente ao sistema de armazenamento, sem consumir ciclo de CPU dos
servidores conectados ao sistema;
6.4.4. Possuir funcionalidade de clonagem de áreas de dados contidos em volumes ou luns sem que se
interrompa qualquer atividade de leitura ou escrita dos usuários e aplicações aos dados;
6.4.5. O Software deve ser do mesmo FABRICANTE do Storage;
6.4.6. O Software deve estar licenciado para atender todo o hardware fornecido nesta solução;
6.4.7. Deverá ser fornecido funcionalidade que permita a movimentação automática de LUNs´s, SUBLUN´s e Blocos de Dados entre os diferentes tipos distintos de discos físicos através de métricas
de desempenho da solução previamente ou automaticamente estabelecidas.

6.4.

6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.
6.5.6.
6.5.7.

REPLICAÇÃO
Prover licenciamento de software necessário para ser instalado na origem produção e no site de
contingência;
Deverá prover a replicação externa entre os dois storages de discos de mesma família,
garantindo que os dados estarão idênticos no lado replicado;
Permitir replicação de forma assíncrona e síncrona entre dois storages da mesma família;
Possuir recurso de replicação reversa, ou seja, o storage do site de replicação deve ser capaz
também de replicar um volume lógico no site principal;
O licenciamento deste software deverá ser ilimitado, ou seja, não serão aceitas restrições de uso
seja por limite de capacidade TB, LUNs, gabinetes ou combinações destas;
O software de replicação de dados deverá ter funcionamento, sem a necessidade de instalação
de aplicativos ou softwares nos sistemas servidores conectados ao Storage;
O software de replicação deverá ser integrado ao software de administração do dispositivo de
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Storage, permitindo a sua operação através de uma console única de administração.
INTEGRAÇÃO
6.6.1. Deverá possuir software para implementar snapshot/clone íntegro
restauração do MS Hyper-V do Windows 2008 Server através de
integradas com licenciamento ilimitado.
6.6.2. Deverá possuir software para implementar snapshot/clone íntegro
restauração do VMWare ESX/ESXi versão 4 ou superior através de
integradas com licenciamento ilimitado.

6.6.

e online, bem como
ferramentas nativas e
e online, bem como
ferramentas nativas e

COMPATIBILIDADE
6.7.1. O sistema de armazenamento deverá suportar os seguintes sistemas operacionais:
a) Red Hat Enterprise Linux;
b) SuSE Linux Enterprise Server;
c) Windows Server 2003 e 2008;
d) VMWare Infrastructure 4.x ou superior;
6.7.2. O FABRICANTE do storage deverá ser compatível com as normas estabelecidas pela SNIA
(Storage Networking Industry Association) e prover interface de gerenciamento com os padrões
SMI-S (Storage Management Initiative Specification) para gerenciamento através de ferramentas
de gerência de storage que utilizem este padrão;
6.7.3. O FABRICANTE do storage deverá ser participante do SNIA (Storage Networking Industry
Association)
na
qualidade
de
Large
Member
Voting,
endereço
eletrônico:
www.snia.org/member_com/member_directory/

6.7.

6.8.
6.8.1.

6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO STORAGE E TREINAMENTO
Desenvolver e apresentar planejamento da instalação, indicando as atividades que serão
realizadas, incluindo:
a) Desembalagem, verificação e conferência dos componentes do storage;
b) Definição dos procedimentos e melhores práticas de instalação;
c) Informação da configuração com a especificação dos componentes de acordo com as
recomendações do FABRICANTE;
d) Montagem física dos equipamentos, instalação básica dos equipamentos de acordo com as
recomendações do FABRICANTE, conectorização lógica e elétrica;
e) Instalação física de todos os hardwares ofertados, incluindo conexão lógica, atualizações de
softwares, patches, drivers e firmwares para suas mais recentes versões suportadas;
f) Realizar a ativação e configuração do acesso de gerenciamento remoto do equipamento
quando houver;
g) Configuração incluindo uma instalação básica do Sistema Operacional Windows Server ou
Linux Red Hat ou Suse;
h) Instalação da ferramenta de gerenciamento e administração do equipamento;
i) Deverão ser realizados testes de verificação no término da instalação;
j) Ao término da instalação e configuração deverá ser considerado uma sessão de perguntas e
respostas no local, com o objetivo de ser abordado os pontos principais e de funcionalidades
chaves dos produtos instalados.
Deverá ser fornecido Hands On de 20 Horas para capacitação e aprendizagem da solução.
A Transferência de conhecimento deverá ser realizada pelo implementador/funcionário do próprio
FABRICANTE da solução.
Deverá ser contemplado revisão e explicação técnica de toda a solução a ser adquirida

SERVIÇOS E SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA HARDWARE E SOFTWARE
6.9.1. Todos os produtos contemplados nesse item deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Suporte para Software com janela de abertura de chamado 24 horas 7 dias na semana, com
tempo de atendimento imediato para chamados críticos prestado por Analistas de Suporte
Remoto. Todo chamado não deverá ultrapassar o prazo de 2 horas de resposta, contado a
partir da solicitação feita pela CONTRATANTE.
b) A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção diretamente no FABRICANTE do
item sem necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da
CONTRATADA. Não deve haver limite para aberturas de chamados, sejam de
dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software;
c) Serviço de Atendimento 24x7 através de A abertura de chamados poderá ser realizada

6.9.
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através de Telefone 0800 do FABRICANTE, através da página da WEB do FABRICANTE ou
através de endereço de e-mail do FABRICANTE;
ITEM 7 - SWITCH iSCSI

7.

SWITCH iSCSI

CARACTERÍSTICAS GERAIS
7.1.1. Switch Ethernet concentrador com pelo menos 48 portas (quarenta e oito) portas 1/10 GbE UTP
wirespeed;
7.1.2. Deve possuir adicionalmente slot de expansão hot swap, com suporte a 02 (duas) portas QSFP+
40 GbE ou 04 (quatro) portas 1/10 GbE SFP+ ou 04 (quatro) portas 1/10GbE Base-T;
7.1.3. Deve ser fornecido com pelo menos 2 conversores 40Gbase-SR. Os conversores fornecidos
deverão ser do mesmo FABRICANTE dos concentradores;
7.1.4. Ocupar no máximo 1 rack unit;
7.1.5. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 1,28 Tbps;
7.1.6. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 952 milhões de pps (pacotes por segundo)
em nível 2 e nível 3 (modelo OSI);
7.1.7. Possuir capacidade para no mínimo 128.000 endereços MAC;
7.1.8. Suporte a jumbo frame de no mínimo 9216 bytes;
7.1.9. Implementar Netflow, sFlow ou similar;
7.1.10. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de
conexão e também o modo de operação (half/full duplex);
7.1.11. Suporte ao modo de comutação "store and forward" e “cut-through” configurável via linha de
comando;
7.1.12. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação
de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.
7.1.13. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar
inclusas no equipamento.
7.1.14. Possuir no mínimo 1 (um) par de ventiladores hot-swappable;
7.1.15. Possuir fonte de alimentação interna redundante ao equipamento com ajuste automático de
tensão 110 e 220 volts, hot-swappable;
7.1.16. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de
fixação;
7.1.17. O switch fornecido deve ser empilhável com as seguintes características:
7.1.18. Deve ser possível empilhar pelo menos 06 (seis) destes switches;
7.1.19. O empilhamento deve ser feito em anel (“stack ring”) para garantir que, na eventual falha de
um link, a pilha continue a funcionar.
7.1.20. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado
de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual.
7.1.21. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 160 Gbps entre os comutadores membros
da pilha.
7.1.22. A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente como uma entidade única;
7.1.23. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP.
7.1.24. Ser um equipamento homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);

7.1.

FUNCIONALIDADES GERAIS
7.2.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector
deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (Os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à
porta de console deverão ser fornecidos);
7.2.2. Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão.
7.2.3. Gerenciável via Telnet e SSH;
7.2.4. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada;
7.2.5. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada
em um switch remoto no mesmo domínio L2;
7.2.6. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
7.2.7. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC

7.2.
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1757;
7.2.8. Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos;
7.2.9. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
7.2.10. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
7.2.11. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao
equipamento;
7.2.12. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
7.2.13. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino,
portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
7.2.14. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
7.2.15. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física
do switch em que se localiza tal MAC;
7.2.16. Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta;
7.2.17. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada
de banda entre as demais filas de saída;
7.2.18. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de
serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
7.2.19. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
7.2.20. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e
UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
7.2.21. Suportar protocolo de detecção de link de fribra uni-direcional entre dois Switches Ethernet para
previnir loop de rede (UDLD);
7.2.22. Suporte a RFC 802.1ab (LLDP);
7.2.23. Suporte a Data Center Bridge conforme RFC 802.1Qbb (PFC), 802.1Qaz (ETS), 802.1Qau (CN);
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 (VLAN, SPANNING TREE)
7.3.1. Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;
7.3.2. Permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em portas;
7.3.3. Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas “isoladas” e
portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;
7.3.4. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;
7.3.5. Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos
802.1Q configurados.
7.3.6. Implementar a funcionalidade de “Link Aggregation (LAGs)” conforme padrão IEEE 802.3ad;
7.3.7. Deve suportar no mínimo 128 grupos LAG por switch com até 8 portas por grupo;
7.3.8. Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
7.3.9. Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15
instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree;
7.3.10. Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”);
7.3.11. Implementar o padrão PVST+/RPVST+;
7.3.12. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover
defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
7.3.13. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a porta
esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo
recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;
7.3.14. Capacidade de implementar MLAG (Multichassis Link Aggregation) – agregação de portas entre
dois equipamentos distintos, não empilhados, cada equipamento com seu próprio endereço IP e
MAC-Address.

7.3.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.

FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 (MULTICAST E ROTEAMENTO)
Implementar roteamento nível 3 entre VLANs;
Suportar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6;
Implementar roteamento estático para no mínimo 1024 rotas IPv4 ou IPv6;
Implementar protocolo de roteamento dinâmico RIPv1 e RIPv2 com suporte a 512 rotas;
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7.4.5. Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF v1, v2 e v3 com suporte a 8.000 rotas
IPv4/ 4.000 rotas IPv6;
7.4.6. Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);
7.4.7. Implementar IP multicast com suporte a 2.000 encaminhamentos;
7.4.8. Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparsemode” e “dense-mode”;
7.4.9. Implementar o protocolo IGMP v1, v2, v3;
7.4.10. Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2, v3);
ITEM 8 - SOFTWARE DE BACKUP

8.

SOFTWARE DE BACKUP

ARQUITETURA
Possuir arquitetura em cliente-servidor, com as seguintes características:
8.1.1. Servidor da Camada de Gerenciamento (Servidor de Gerenciamento):

8.1.

a) Deve possuir capacidade de gerenciar múltiplos subsistemas de armazenamento e múltiplos
Agentes de Backup;
b) Deve possuir catálogo de backups centralizado, contendo as informações relativas aos jobs e
políticas de backup, mídias e quaisquer informações relevantes.
c)

Possuir mecanismo de proteção (backup) das informações armazenadas no catálogo de
backup;

d) Possuir mecanismo de reconstrução do catálogo de backup, sem a necessidade de catalogalo novamente;
e) Possuir mecanismo de restauração granular da base de dados da solução de backup,
permitindo escolher no mínimo restauração dos Jobs de backup ou catalogo de mídia, sem a
necessidade de restaurar toda a base.
f)

Suportar o gerenciamento de múltiplos dispositivos de backup (bibliotecas de fitas, drives de
backup, dispositivos de disco com e sem desduplicação), conectados localmente (Direct
Attached), remotamente (Client Attached) ou compartilhados entre múltiplos servidores via
SAN (Storage Area Network);

g) Deverão ser capazes de efetuar operações de backup e restore de clientes de backup de
qualquer plataforma suportada, mesmo que diferente da plataforma do servidor de Camada
de Gerenciamento (Exemplo: Servidor Linux deve ser capaz de efetuar backup de clientes
Windows, Linux e Unix).
h) Cada camada da solução de backup deve ser compatível com as plataformas Linux em
diversas distribuições x86-64 e Microsoft Windows x86-64.
i)

Deve permitir o gerenciamento centralizado de diversos servidores da camada de
gerenciamento, a console deve ser acessada no mínimo por duas das três formas conhecidas
CLI, GUI ou WebUI;

j)

Capacidade de criação de múltiplas e simultâneas imagens de backup, cada um com
atributos únicos, retenção própria, ou após a conclusão do backup primário realizar copia
para outro dispositivo com retenção diferente da original, por exemplo: backup primário
realizado em disco com retenção para 3 dias e backup secundário em fita com retenção de 1

ano.
8.1.2. Requerimentos de Gerenciamento e Segurança:
a) Possuir ambiente de gerenciamento de backup e restore através de interface gráfica e linha
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de comando;
b) Possuir interface gráfica para gerenciamento, monitoramento, emissão de alertas, emissão
de relatórios sobre as operações de backup/restore;
c)

Caso existam múltiplos ambientes de backup, a interface gráfica deve ser capaz de
monitorar e gerenciar remotamente outros servidores da camada de gerenciamento.

d) A credencial do usuário de backup deve ser validada para acessar o ambiente de backup
remoto;
e) Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para
atividades de administração e operação do software de backup:
f)

Suportar configuração de quotas para os usuários de backup, definindo os grupos de
agentes, tarefas que podem realizar e quantidade de dados que podem armazenar nos
dispositivos de armazenamento;

g) Possuir a capacidade de cópia automática ou manual de dados em mídias de armazenamento
para outras mídias a fim de guarda externa;
h) Possuir a capacidade de automatizar os procedimentos de cópia de fitas virtuais para fitas
físicas através de filtros customizáveis.
8.1.3. Facilidade de Implementação e Manutenção:
a) Possuir mecanismo de instalação de plug-ins de forma remota nos agentes de backup,
através de interface própria no Servidor de Gerenciamento.
b) Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e compatibilidade, o FABRICANTE
deve possuir mecanismo público para consulta das listas de compatibilidade de sistemas
operacionais e software que exijam plug-ins específicos. Que contenha:
c) Versões do Produto suportados para instalação ou uso no Sistema Operacional em questão;
d) Compatibilidade com Sistemas Operacionais, aplicações, bancos de dados e sistemas de
arquivos (File System);
8.1.4. Características Gerais:
a) Permitir a realização de LAN-Free backup.
b) O backup via SAN deve ocorrer sem a necessidade de licenciamento adicional;
c) Possuir a capacidade de realizar backup de Servidores de Arquivos no formato incremental
pra sempre. Após a realização de cada backup incremental, este deve ser automaticamente
consolidado para que seja gerada a visão FULL de restore;
8.1.5. Suporte a ambientes Virtuais:
a) VMWare
i. Possuir integração com a API VMware VADP;
ii. Capacidade de realizar backup de maneira off-host, sem a necessidade de instalação de
agentes nas máquinas virtuais;
iii. Capacidade de realizar backup de máquinas virtuais em estado on-line e off-line;
iv. Suportar a transferência de dados entre os servidores (Clients) e o servidor de backup
através de SAN e LAN;
v. Possuir a capacidade de balanceamento de carga automática dos backups através de
múltiplos Proxies de Backup;
vi. Permitir que através de uma única rotina de Backup a qual enviou os seus dados para
disco ou tape seja possível recuperar a imagem completa da máquina virtual Windows e
Linux (VMDK), e também arquivos de maneira granular sem a necessidade de scripts,
área temporária ou montagem dos arquivos VMDK;
vii. Possuir capacidade de recuperação de imagem de máquina virtual, para outras
localidades, possibilitando escolher Host diferente ou recuperar os arquivos de
configuração da VM, para qualquer localidade;
viii. Possibilitar a utilização do VMware Changed Block Tracking, além de integrar com a
tecnologia de backup incremental ou diferencial da solução de backup.
ix. Para maquinas virtuais com sistema operacional Windows, o arquivo de paginação deve
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ser descartado durante a rotina de backup.
b) Hyper-V:
i. Possuir a capacidade de realizar backup On-Host e Off-host das máquinas virtuais
Windows e Linux;
ii. Possuir a capacidade de realizar backup de maneira full, incremental e diferencial sem a
necessidade de instalação de agentes nas máquinas virtuais;
iii. Suportar ambientes configurados com Cluster Shared Volumes;
iv. Permitir que através de uma única rotina de backup seja possível recuperar a imagem
completa da máquina virtual Windows e Linux (VHD), e também arquivos de maneira
granular sem a necessidade de scripts, área temporária ou montagem dos arquivos
VHD;
v. Possuir a capacidade de recuperação das máquinas virtuais para uma área temporária de
disco
vi. Possibilitar a montagem dos discos de maquinas virtuais Windows para backup granular
de arquivos, sem a necessidade de backup completo da VM.
8.1.6. Desduplicação de Dados
a) Possuir capacidade de realizar desduplicação de dados na camada do cliente de backup, em
servidores e appliances de desduplicação;
b) Possuir a capacidade de replicação de dados de maneira otimizada, entre appliances ou
servidores de desduplicação, enviando somente blocos únicos;
8.1.7. Disaster Recovery
a) Possuir de forma integrada e nativa a capacidade de recuperação automatizada do sistema
operacional sem a necessidade de rotinas independentes de backup, não necessitando
sistema operacional préviamente instalado no servidor de destino;
b) Possuir a capacidade de recuperação do Sistema Operacional realizando boot remoto PXE ou
mídia ótica (CD/DVD/Pen-drive) independente do hardware escolhido (hardware agnóstico);
REPLICAÇÃO
8.2.1. Permitir que a replicação dos dados armazenados em subsistemas de armazenamento seja
gerenciada pelo servidor de Backup;

8.2.

BASE DE DADOS
8.3.1. O catálogo de backup deve ser provido nativamente pela ferramenta de backup ou através de
base de dados relacional fornecida em conjunto com a solução;

8.3.

COMPATIBILIDADE
8.4.1. A solução deve garantir no mínimo proteção através de agentes/opções para as seguintes
aplicações:

8.4.

a) Base de dados: Oracle, Microsoft SQL Server e MySQL;
b) Hypervisor: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere;
c)

Colaborativos: Microsoft SharePoint Server e Lotus Domino;

CRIPTOGRAFIA
8.5.1. Possuir capacidade nativa de efetuar criptografia de backup em AES-128 e AES-256 bits.

8.5.

BACKUP
8.6.1. Possuir a capacidade de escrever múltiplos fluxos de dados provenientes de servidores distintos
em um único dispositivo físico de gravação (disco e fita);
8.6.2. Possuir a capacidade de dividir o fluxo de dados proveniente de um servidor em vários
dispositivos de gravação, por exemplo, disco e fita.
8.6.3. Possuir a função de D2D e D2D2T, ou seja, que permita o envio dos dados para disco e
posteriormente do disco para outro tipo de mídia (disco ou fita) sem a necessidade de criação de
outro job de backup;
8.6.4. Possuir a capacidade de verificar o conteúdo das fitas de modo off-line, sem a necessidade de
carrega-las no drive para leitura;
8.6.5. Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de backup, com intervalo de: Hora, dia
do mes, dia da semana e mes. Datas e horário específicos, e datas recorrentes.
8.6.6. Possuir função para definição de prioridades de execução de jobs de backup;

8.6.

8.7.

RESTORE
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8.7.1. Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de restore, com intervalo de: Hora, dia
do mês, dia da semana e mês. Datas e horário específicos, e datas recorrentes.

8.8.
8.8.1.
8.8.2.
8.8.3.
8.8.4.
8.8.5.
8.8.6.
8.8.7.
8.8.8.
8.8.9.

RELATÓRIOS / NOTIFICAÇÕES
Possuir relatórios de utilização da ferramenta e capacidade dos dispositivos de backup.
Possibilitar geração de relatórios customizados.
Possuir relatórios com informações essenciais prontos para utilização (built-in).
Gerar relatórios de utilização por segmento de mídia (em caso de fita).
Possibilitar geração de relatório parametrizável com data, cliente de backup entre outros dados
para identificar mídia de armazenamento utilizada.
Possibilitar identificar os Jobs de backup que estão contidos nas mídias e/ou servidores de
armazenamento.
Determinar a quantidade de espaço disponível para utilização nas mídias ou servidor de
armazenamento.
Permitir a emissão de relatórios que incluam dados da solução de backup tais como:
Licenciamento, clientes, Quota, entre outros;
Permitir exportar os relatórios para formato HTML ou outro formato de visualização amigável;

LICENCIAMENTO
8.9.1. Solução de software gerenciador de Backup e Restore, devidamente licenciada perpetuamente na
modalidade de volumetria, permitindo proteção efetiva de uma massa de dados de no mínimo 01
TB (um Terabyte) em ambiente de produção (arquivos, aplicações, data base, etc.);
8.9.2. O licenciamento deve incluir os agentes suportados pela ferramenta, independentemente da
quantidade e tipo de sistemas operacionais, aplicativos, drives de armazenamento de backup e
conectividade (LAN e SAN);

8.9.

SUPORTE
8.10.1. Os produtos adquiridos deverão contemplar suporte e assistência técnica 24 horas por dia, 7
dias por semana (24 x 7), via Internet/Web, e-mail ou telefone por um período de garantia de no
mínimo 12 (vinte e quatro) meses.
8.10.2. Durante o período de suporte adquirido, o mesmo deve contemplar no mínimo, direitos a
atualizações de versionamento e abertura de chamados.

8.10.

ITEM 9 - HARDWARE DE BACKUP

9.

HARDWARE DE BACKUP

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO
9.1.1. Solução de Storage de Backup composto por equipamento especifica para backup em disco,
baseado em Appliance, que se entende como um subsistema de armazenamento de backup com
o propósito específico de ingestão dos dados de backup, desduplicação, compactação e
replicação.
9.1.2. Entende-se por Appliance a solução composta por hardware e software do mesmo FABRICANTE
que propõe um único produto;
9.1.3. O subsistema de armazenamento de backup 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;
9.1.4. A solução deve suportar, no mínimo, as seguintes formas de acesso (protocolos) para backup:
CIFS, NFS e OST;
9.1.5. Deverá possuir recurso de desduplicação e compressão de dados devidamente
licenciada/habilitada para a capacidade de armazenamento ofertada, permitindo otimizar a
capacidade de armazenamento e transferências de dados;
9.1.6. Entende-se por desduplicação de dados a funcionalidade que permite eliminar segmentos
redundantes e compactar os dados, de forma a reduzir a quantidade de recursos de disco
necessária ao armazenamento dos dados de backup;
9.1.7. A desduplicação deve segmentar os dados em blocos de tamanho variável.
9.1.8. A funcionalidade de desduplicação deve ser global, considerando todos os dados armazenados no
sistema e realizada durante o processo de ingestão dos dados e replicação, eliminando a
necessidade de armazenamento intermediário;
9.1.9. A desduplicação deverá acontecer antes dos dados serem gravados nos discos do Appliance;

9.1.
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9.1.10. A solução deve suportar uma taxa mínima de desduplicação de 15:1;
9.1.11. Deverá possuir recurso de replicação remota de dados entre equipamentos de mesma família,
devidamente licenciada/habilitada para a capacidade de armazenamento ofertada, permitindo
implementações de contingência;
9.1.12. A replicação remota de dados deve ser off-host, ou seja, realizada exclusivamente entre os
subsistemas de armazenamento de backup, sem consumir recursos dos servidores de backup;
9.1.13. A replicação remota de dados deve ser realizada através de rede IP e permitir a transferência de
dados em formato desduplicados;
9.1.14. Deve suportar replicação remota no formato 1:1 (um origem para um destino) e N:1 (várias
origens para um destino);
9.1.15. Deve suportar balanceamento de carga de conexões entre os servidores backup ou clientes de
backup e o Appliance, quando estas forem realizadas via IP;
9.1.16. A solução de armazenamento de backup deve possuir console de gerenciamento centralizado
com interface gráfica (GUI) ou linha de comando (CLI) que permita gerenciar, administrar e
monitorar os recursos do equipamento;
9.1.17. A solução deve possuir um performance de backup de, no mínimo, 3 TB/hora de throughput
com protocolo OST;
REDE
9.2.1. Cada Appliance deve possuir, no mínimo, 4 portas 1GbE padrão BaseT, 2 portas 10GbE padrão
BaseT ou SFP+;

9.2.

ARMAZENAMENTO
9.3.1. O Subsistema de Armazenamento de Backup deve ser capaz de suportar falhas de até dois discos
de armazenamento, implementando proteção através de RAID 6 ou similar;
9.3.2. Cada gaveta de discos deve possuir, no mínimo, 1 (um) disco de “hot-spare”;
9.3.3. A solução ofertada deve possuir capacidade de armazenamento de, no mínimo, 05TB liquido, isto
é após realizado a configuração do RAID, com a utilização de drives de tecnologia SAS, NL-SAS
ou SATA com capacidade de, no máximo, 3TB e rotação mínima de 7.200 RPM;
9.3.4. A solução ofertada deverá possuir uma capacidade de armazenamento lógica de, no mínimo,
75TB através de desduplicação e compressão;
9.3.5. A solução ofertada deverá possuir uma capacidade de expansão para, no mínimo a inclusão de
até 2 gabinetes (expansion shelf) do mesmo FABRICANTE, para até 18.0TB cada;

9.3.

GERENCIAMENTO
9.4.1. A Solução de Armazenamento de Backup deve possuir console de gerenciamento centralizado
com interface gráfica (GUI) ou linha de comando (CLI) que permita gerenciar, administrar e
monitorar os recursos do equipamento;

9.4.

GABINETES (CHASSI)
9.5.1. Cada gabinete que compõe a solução deve possuir altura de no máximo 2U e ser compatível com
rack padrão EIA-310D;
9.5.2. Cada gabinete de drive deve possuir no mínimo 12 (doze) slots de drive hot-plug;
9.5.3. Cada gabinete deve possuir fontes de alimentação e sistema de ventilação redundantes e hotplug/hot-swap, de forma a prover alta disponibilidade estrutural;
9.5.4. Cada fonte de alimentação deve suportar tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz e possuir
potência suficiente para suportar a configuração máxima do gabinete;
9.5.5. Cada fonte de alimentação deve acompanhar cabos de alimentação com conectores padrão IEC
C13/C14 e amperagem compatível com a potência das mesmas;
9.5.6. Cada gabinete deve acompanhar kit de trilhos deslizantes para fixação do equipamento em rack
padrão EIA-310D;

9.5.

10

Assistência técnica
10.1

A CONTRATADA deverá disponibilizar número telefônico (DDG, 0800) e correio
eletrônico para abertura de chamados, nos dias úteis (segunda feira a sexta-feira),
em horário comercial (08h às 18h);

10.2

A CONTRATADA deverá disponibilizar número telefônico (DDG, 0800) e correio
eletrônico para consultas técnicas do CONTRATANTE sobre as funcionalidades e a
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correta utilização da solução, nos dias úteis (segunda feira a sexta-feira), em
horário comercial (08h às 18h).
10.3

A LICITANTE interessada deverá apresentar declaração, direcionada ao SENAC-DF,
referente a este processo, em papel timbrado, comprovando:
10.3.1 Que os equipamentos pertencem à linha corporativa do FABRICANTE;
10.3.2 Que os equipamentos e todos os seus componentes são novos (sem uso
anterior) e pertencem a linha de produção atual, sem previsão de
descontinuidade pelo FABRICANTE;
10.3.3 Disponibilizará no máximo em 5 (cinco) dias contados da assinatura da Ata
de Registro de Preços, serviços de Central de Atendimento, com ferramentas
que atendam as características mínimas desta Especificação de Materiais e
Serviços, possibilitando abertura de chamados via 0800 (ou outro número
DDG) e via site da internet, possibilitando assim o acompanhamento dos
chamados abertos;
10.3.4 Na falta da declaração, serão consideradas inclusas nos serviços contratados.

10.4

A LICITANTE interessada deverá apresentar comprovação das características
técnicas dos ativos ofertados:
10.4.1 Relatório com sumário (Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/
Modelo Sumário de Comprovações técnicas) indicando em qual página da
proposta técnica da LICITANTE se encontra a comprovação da exigência da
capacidade técnica e das especificações técnicas dos ativos ofertados. Esse
relatório deverá ser acompanhado do catálogo/folders/prospectos/manuais
técnicos dos ativos, comprovando o atendimento às características
constantes do Anexo I – Especificações dos Materiais e Serviços;
10.4.2 Declaração informando o nome de todos os softwares que compõem a
solução, acompanhados, quando houver, dos respectivos manuais ou
folders/prospectos técnicos para comprovação das funcionalidades e/ou
características constantes da Especificação de Materiais e Serviços.

11

Localidades para instalação
11.1

O(s) local(is) de entrega dos equipamentos será informado na ordem de compra
emitida pelo SENAC-DF;

11.2

O prazo de entrega não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, após a
emissão da ordem de compra;

11.3

Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no SENAC-DF, pelo próprio
FABRICANTE ou por Técnico(s) da empresa fornecedora, certificada pelo
FABRICANTE dos equipamentos.

12.

Homologação dos equipamentos
12.1

Quando da solicitação de amostras, o processo de homologação consistirá na
verificação do atendimento de todas as características dos equipamentos,
apresentadas nesta Especificação de Materiais e Serviços, das amostras ofertadas
pela LICITANTE;

12.2

Serão considerados equipamentos homologados, somente os que atenderem 100%
(cem por cento) das características técnicas descritas no documento citado no
parágrafo anterior;

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3313-8800

www.senacdf.com.br

12.3

Caso algum equipamento não atenda plenamente o que está sendo solicitado a
LICITANTE será informada sobre as pendências pelo SENAC-DF, e terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para corrigir os problemas apontados;

12.4

Caso os problemas não sejam solucionados no prazo previsto, a LICITANTE será
automaticamente desclassificada, sendo a próxima LICITANTE habilitada, convocada
para apresentar suas amostras, dando assim, continuidade ao processo licitatório;

12.5

Para a homologação dos recursos específicos referentes ao item “GERENCIAMENTO
LOCAL E REMOTO”, descrito para os servidores (itens 3, 4 e 5) no Anexo I –
Especificações dos Materiais e Serviços, o SENAC-DF solicitará a LICITANTE que
execute os testes nas amostras, para que sejam compravas as funcionalidades
disponibilizadas por esse recurso. Nesse caso, os testes serão acompanhados pelos
técnicos do SENAC-DF, que validarão junto à LICITANTE, o atendimento dos
requisitos previstos nas especificações técnicas de cada equipamento;

12.6

A qualquer momento, os técnicos do SENAC-DF responsáveis pelo processo de
homologação, poderão solicitar a LICITANTE, informações complementares que se
fizerem necessárias para a validação do processo de homologação das amostras, ou
esclarecimento de eventuais dúvidas;

12.7

Por se tratar de um processo global para aquisição de equipamentos, não havendo
possibilidade de fracionamento do objeto licitado, caso ocorra à reprovação de uma
das amostras analisadas, o restante dos equipamentos não serão analisados. Neste
caso, a próxima LICITANTE habilitada, será convocada para apresentar suas
amostras, dando assim, continuidade ao processo licitatório.

13. Consórcios
13.1 É vedada a participação de consórcio de empresas para atendimento do objeto
requerido;
13.2

O presente objeto trata-se de contrato para disponibilização de equipamentos de
tecnologia, com características claramente definidas, e não contém elementos cuja
diversidade possa restringir o fornecimento de equipamentos por uma única empresa
do ramo de mercado.

14. Da propriedade dos equipamentos a serem fornecidos
14.1

Após a aquisição dos equipamentos pelo SENAC-DF, a CONTRATADA deverá informar
ao FABRICANTE, a mudança de propriedade dos equipamentos fornecidos, e este
deverá efetuar a mudança de propriedade em seus cadastros;

14.2

Para efeito de cumprimento da garantia, os equipamentos deverão ser registrados
junto ao FABRICANTE / Assistência Técnica Autorizada, como propriedade do SENACDF.

15. ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
15.1

Após a entrega e aceitação, os equipamentos deverão ser instalados fisicamente pela
CONTRATADA e disponibilizados para utilização num prazo máximo de até 15
(quinze) dias corridos, contados da formalização do pedido de instalação, compondo
todos os seus acessórios e periféricos, devidamente instalados e funcionais.
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2015

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A..............................(Razão Social da empresa).........................., CNPJ...........................,
com endereço à ..........................................declara, em atendimento ao Edital do Pregão
SRP n.º 21/2015, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que os documentos
solicitados estão em plena validade.

Local e data,

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2015

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

(Nome da Empresa)......................

inscrita no CNPJ nº................ , por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................... portador(a) da Carteira de
Identidade nº.......... e do CPF nº.............. , DECLARA, para fins do disposto nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998, acrescido pela EC n.º 20/1998, que
não

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(es).

Brasília - DF,...... de............. de....... (Data da Licitação)

_____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva mencionada).
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2015

ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE REGISTROS DE PREÇOS
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA Sul,
Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. Cidade: Brasília,
ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03 TELEFONE: (61) 3313-8811.
Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, Senhor , resolvem em face
da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Sistema de Registro de
Preços n.º 21/2015, registrar os preços para eventual fornecimento de ................., da
empresa cujos itens foram homologados e adjudicados, doravante designado FORNECEDOR(A),
em conformidade com o Edital, seus anexos e com as cláusulas e condições que seguem.
1 - OBJETO
1.1 - O presente Termo tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
equipamentos de informática (Racks, KVM, Servidores, Sistema de Armazenamento, Switches
SAN, Software e Hardware de Backup) para atender as necessidades do Senac-DF, descrição e
preços relacionados a seguir Preços Registrados e Empresas Fornecedoras:
2 – FORNECEDOR(A)
2.1 - ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada
pelo Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........
N.º

PRODUTO

QTD

1
2
3
4
7
5
6

RACK
KVM (KEYBOARD, VIDEO E MOUSE)
SERVIDOR RACK TIPO I
SERVIDOR RACK TIPO II
SERVIDOR TORRE
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
SWITCH SAN ISCSI
SOFTWARE DE BACKUP – LICENCIAMENTO
INICIAL 01 (UM) TERABYTE
HARDWARE DE BACKUP

10
10
20
10
20
05
20

8
9

VALOR UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

50
05
TOTAL (R$)

3 - VALIDADE DOS PREÇOS
3.1 - Este Termo de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de
mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso.
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3.2 - Durante o prazo de validade deste Termo de Registro de Preços, o Senac-DF não estará
obrigado a contratar os serviços, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo
fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3.3 - A partir da assinatura do Termo de Registro de Preços, o fornecedor assume o
compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
3.4 - A contratação decorrente deste Termo será formalizada por meio de Termo Contratual.
4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo
nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Senac-DF poderá:
I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo
êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação do Termo de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF
5.1 - Disponibilizar servidor para a fiscalização e acompanhamento dos serviços.
5.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, onde constará o
produto e a quantidade a ser fornecida pelo fornecedor.
5.3 - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários para
atendimento das necessidades da CONTRATADA, no que diz respeito a atividades de suporte
remoto e registro de ocorrências;
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5.4 - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados
da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados;
5.5 - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, disponibilizando
ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas necessárias em
qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços;
5.6 - O Fiscal do Contrato, designado pelo SENAC-DF, terá as seguintes atribuições:
a) Expedir ordem de serviço para a execução das atividades;
b) Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada;
c) Comunicar ao representante da CONTRATADA sobre descumprimento do contrato e
indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
d) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula
contratual;
e) Atestar a execução do objeto do contrato.
6 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer em sua totalidade os serviços solicitados contratados, de acordo com a
necessidade do Senac-DF.
6.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes do não fornecimento dos
serviços solicitados.
6.3 - Manter os preços dos serviços durante a vigência do presente Termo, conforme proposta
de preços apresentada, parte integrante do processo licitatório.
6.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas da prestação dos serviços,
correrão por conta do fornecedor.
6.5 - O não cumprimento da prestação que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá acarretar
responsabilidade do Fornecedor.
6.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados direta, ou indiretamente ao SENAC-DF e/ou a
terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do Contrato, desde que comprovadamente
advindos da atividade da CONTRATADA ou seus subcontratados;
6.7 - Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto imediato
que representarão a empresa perante o SENAC-DF;
6.8 - No decorrer da garantia, designar um Gestor do Contrato onde o mesmo deverá ter as
seguintes atribuições:
a) Manutenção periódica dos níveis de serviços contratados;
b) Ponto de contato focal do SENAC-DF;
c) Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção efetuados.
6.9 - Criar e manter um número único de 0800 para abertura de ocorrências e contato com a
Central de Serviços;
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6.10 - Enviar, desembalar e instalar os equipamentos necessários à prestação de serviços
objeto deste Edital nos locais indicados nas ordens de compra;
6.11 - Manter sigilo sobre as informações recebidas do SENAC-DF em decorrência dos serviços
prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, senão, a seus
funcionários que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços contratados
pelo SENAC-DF, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários.
7 - CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA, SUPORTE E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1 - A LICITANTE deverá fornecer declaração do FABRICANTE direcionada ao SENAC-DF,
informando que todos os itens objeto desse processo licitatório, e especificados no documento:
“Anexo I – Especificações dos Materiais e Serviços” são por ele industrializados e/ou
homologados;
7.2 - A empresa FABRICANTE dos equipamentos deverá:
a) Possuir Assistência Técnica Autorizada, devidamente credenciada e contratada no Distrito
Federal;
b) Caso a LICITANTE não seja o próprio FABRICANTE, essa deverá fornecer em sua proposta
comercial, declaração do FABRICANTE direcionada ao SENAC-DF, contendo a relação atualizada
de sua rede de Assistência Técnica autorizada local, que irá prestar os serviços de garantia dos
equipamentos;
c) Caso a LICITANTE não seja o próprio FABRICANTE, essa deverá fornecer em sua proposta
comercial, declaração do FABRICANTE direcionada ao SENAC-DF específica para este certame,
demonstrando que os produtos ofertados possuem garantia e suporte de acordo com o exigido
neste edital;
d) Dispor de um número telefônico tipo 0800 para suporte técnico e abertura de chamados
técnicos;
e) Garantir que, caso a assistência técnica autorizada esteja impedida de realizar atendimentos
ao SENAC-DF, esses serão realizados por outra empresa autorizada indicada pelo FABRICANTE,
ou por ele mesmo, sem custos adicionais para o SENAC-DF;
f) Arcar com todos os custos de transporte dos equipamentos, caso haja necessidade de envio
desses para outras localidades;
g) Fornecer componentes, partes e peças novas para eventual substituição dos existentes. Não
serão aceitos componentes, partes e peças recondicionados, usados ou que não sejam
comprovadamente, originários do próprio FABRICANTE;
h) Disponibilizar todos os drivers em seu site na internet, para os sistemas operacionais
especificados, devendo também, disponibilizá-los em mídia individual para cada equipamento
fornecido (CD ou DVD);
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7.3 - Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia total, mínima de 03 (três) anos,
mais 2 (dois) anos de garantia estendida, perfazendo um total de 5 (cinco) anos;
7.4 - A garantia deverá cobrir reposição de peças e mão de obra;
7.5 - A garantia será do tipo 24 horas x 7 dias por semana, “on-site”;
7.6 - O tempo de solução deverá ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a abertura
do chamado para atendimento junto ao FABRICANTE;
7.7 - Para que o SENAC-DF possa ter assegurada a garantia total dos equipamentos, será
necessária comprovação através de declaração do FABRICANTE. A declaração deverá ser
direcionada ao SENAC-DF, e anexada à proposta da LICITANTE, informando que os
equipamentos terão garantia conforme solicitado no item 7.2, além conter os tempos de
solução exigidos, conforme descrito no item 7.5;
7.8 - A garantia deverá ser executada exclusivamente pelo FABRICANTE, em conformidade com
os itens 7.4 e 7.5;
7.9 - Todos os equipamentos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha de
produção atual do FABRICANTE;
7.10 - Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e compatibilização do
conjunto deverão ser fornecidas pelo FABRICANTE;
7.11 - Caso os equipamentos sejam industrializados fora do país, esses deverão ser entregues
ao SENAC-DF, com toda a documentação que instruiu o processo de importação legal para o
Brasil. Ocorrendo esta situação, não serão aceitos equipamentos sem as devidas comprovações
legais de importação;
7.12 - Todos os equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro
artifício que impossibilite abertura dos mesmos quando necessária a realização de intervenções
técnicas, atualizações tecnológicas por parte do setor competente do SENAC-DF. A abertura e
inclusão de hardwares adicionais nos equipamentos não acarretará a perda da garantia do
equipamento;
7.13 - O FABRICANTE dos equipamentos deverá prover em seu site da internet:
a) Suporte on-line;
b) Todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os
mesmos. Essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de que os
equipamentos estejam sempre atualizados com as versões mais recentes de softwares e drivers
para os mesmos sem, ônus para o SENAC-DF;
c) Todas as atualizações de BIOS devendo a aplicação permitir a atualização online por meio do
sistema operacional.
8 - USUÁRIOS PARTICIPANTES
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8.1 - Poderá utilizar-se deste Termo de Registro de Preços o Departamento Nacional do Senac e
do SESC, bem como seus regionais que não tenham participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação.
8.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário do Termo de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente
dos quantitativos registrados no Termo, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações assumidas com o Senac-DF.
8.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão exceder,
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados no presente Termo de Registro de
Preços.
9 - CANCELAMENTO DO TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS.
9.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
I - descumprir as condições assumidas neste Termo de Registro de Preços;
II - não prestar os serviços em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-DF, sem
justificativa aceitável e devidamente formalizada;
III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF.
9.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF.
9.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de
fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
Brasília,

de maio de 2015

Luiz Otávio da Justa Neves

Adelmir Araújo Santana

Diretor Regional do Senac-DF

Presidente do Conselho Regional do Senac-DF

FORNECEDOR(ES)

Testemunhas:
1ª. __________________________
2ª. __________________________
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2015
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA/ MODELO SUMÁRIO DE
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal
SIA Sul Trecho 03 lotes 625/695, Ed. Sia Centro Empresarial Cobertura “C”, SIA - DF

Proposta que faz a empresa ______________________________________
inscrita no CNPJ (MF) nº __________________ e inscrição estadual nº __________,
estabelecida no(a) ____________________________________________________________,
o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos de informática (Racks, KVM,
Servidores, Sistema de Armazenamento, Switches SAN, Software e Hardware de Backup) para
atender as necessidades do Senac-DF, conforme estabelecido no Pregão Presencial SRP n.º
21/2015.
N.º

PRODUTO

QTD

1
2
3
4
7
5
6

RACK
KVM (KEYBOARD, VIDEO E MOUSE)
SERVIDOR RACK TIPO I
SERVIDOR RACK TIPO II
SERVIDOR TORRE
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
SWITCH SAN ISCSI
SOFTWARE DE BACKUP – LICENCIAMENTO
INICIAL 01 (UM) TERABYTE
HARDWARE DE BACKUP

10
10
20
10
20
05
20

8
9

VALOR UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

50
05
TOTAL (R$)

1. Nos preços contidos na proposta estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, instalação, frete, embalagens, lucro e outros
de qualquer natureza.
2. Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias;
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MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

Neste Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/ Modelo Sumário de
Comprovações Técnicas a LICITANTE deverá indicar o número da página da sua proposta
que possui a comprovação da característica técnica exigida na Especificação de Materiais e
Serviços, acompanhados pelos documentos abaixo:
1.

Comprovação das Especificações Técnicas dos Hardwares
Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos

2.

Comprovação das Especificações Técnicas dos Softwares
Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos
2.1. Manuais ou folders/prospectos técnicos para comprovação das funcionalidades
e/ou características, quando exigido.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve estar
acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto quando a LICITANTE
fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em inglês;
Os documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando devidamente
traduzidos;
Nas especificações técnicas, quando houver qualquer menção a marcas, podem ser
consideradas como mera referência podendo optar por componentes de marcas similares,
desde que atendam plenamente as especificações mínimas definidas e sejam compatíveis
entre todas as soluções (hardware e softwares) ofertadas;
A falta dos documentos e comprovações, não preenchimento, ou o não-atendimento às
exigências descritas neste anexo implicará na desclassificação imediata da LICITANTE;
A simples repetição das especificações apresentadas no documento de Especificação de
Materiais e Serviços, sem a devida comprovação pela LICITANTE, acarretará em sua
desclassificação;
As demais exigências técnicas da Especificação de Materiais e Serviços e seus anexos que
não constam desse documento deverão ser apresentadas e comprovadas após a
assinatura da Ata de Registro de Preços;
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MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA
COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 1 do DOCUMENTO I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO

Marca/Modelo

1 – RACK
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO RACK
CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DO RACK
1.1.1. Rack 19” com altura mínima de 42U padrão EIA-310;
1.1.2. Deverá ser do mesmo FABRICANTE dos servidores e/ou homologado pelo
mesmo;
1.1.3. Deverá ser do modelo fechado, com laterais independentes dotado de porta
com fechadura;
1.1.4. Deverá ser constituído por perfis de alumínio/aço, com blindagem
eletromagnética (RFI Protection);
1.1.5. Deverá suportar barras estabilizadoras para prender o rack ao piso ou kits de
afixação para parafusamento a racks adjacentes;
1.1.6. Deverá possuir unidades de distribuição de energia (PDU) com potência
suficiente para alimentar todos os equipamentos, na capacidade máxima
instalada, com distância suficiente entre elas para que todos possam ser
usados simultaneamente.
1.1.7. Possuir unidades de distribuição de energia (réguas) com alimentações e
disjuntores independentes de forma que pelo menos 11 (onze) equipamentos
sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo
um ponto único de falha de alimentação PDUs para conexão á rede elétrica
de tensão 110V/220V;
1.1.8. Deverá suportar a instalação de PDUs de 0Us;
1.1.9. O rack deverá ser fornecido com painéis-guia para controle dos cabos e pés
niveladores;
1.1.10. Possuir Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e
ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no
piso e com rodízios giratórios que permitam travamento;
1.1.11. A porta frontal do rack deverá ser reversível;
1.1.12. Todas as portas (frontal e traseira) e os painéis laterais deverão ser
removíveis;
1.1.13. Deverá suportar gavetas e trilhos para movimentação dos servidores e
ofertados nesta especificação;
1.1.14. Possuir suporte-braço para organização e movimentação dos cabos;
1.1.15. Possuir Bandeja e/ou elementos de fixação para suportar o peso dos
equipamentos;
1.1.16. Deverão ser fornecidos elementos para fixação de cabos.

1.1.

INSTALAÇÃO
1.2.1. Todos os elementos contemplados neste item deverão ser montados e
instalados e entregues em perfeitas condições de funcionamento, sem custos
adicionais para o SENAC-DF

1.2.
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 2 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO

Marca/Modelo

2 - KVM
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

2. KVM (KEYBOARD, VIDEO E MOUSE)
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DO CONSOLE KVM PARA RACK
2.1.1. Deverá ser do mesmo FABRICANTE dos servidores ofertados e/ou homologados
pelo mesmo.
2.1.2. Deverá possuir Monitor de vídeo Super VGA, policromático, de no mínimo 17”,
LCD (TFT) com dot pitch 0,30 mm, ou de qualidade superior, desde que o
consumo de espaço no rack não ultrapasse 1U, com as seguintes características
técnicas:

2.1.

g) Atendimento ao padrão Energy Star;
h) Resolução não entrelaçada de 1280 x 1024 pixel;
i)

Medida diagonal visível de no mínimo 17 polegadas; e

j)

Capacidade de operação em 110V e 220V, com chaveamento automático.

k) Teclado e mouse:
l) Conjunto de teclado e mouse: teclado padrão “english-US” ou ABNT, do
tipo “space saver”, com mouse embutido “track-ball” ou similar.
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DO SWITCH KVM E KMM
2.2.1. Deverá ser do mesmo FABRICANTE dos servidores ofertados e/ou homologados
pelo mesmo
2.2.2. Dispositivo(s) chaveador(es) de teclado, monitor de vídeo e mouse (KVM) com
as seguintes características técnicas mínimas:

2.2.

d) Suficiente(s) para interconectar o monitor / teclado / mouse aos servidores
a serem fornecidos;
e) Dimensionados para atender à capacidade mínima de 16 servidores do
f)

rack;
Permitir acesso remoto às funcionalidades do KVM utilizando protocolo
TCP/IP (KVM-over-IP) com suporte a SSL a partir de interface web com o
uso de navegador Internet Explorer ou semelhante.

INSTALAÇÃO
2.3.1. Os conjuntos (KVM, chaveadores) deverão ser montados no rack e deverão ser
fornecidos todos os cabos para a conexão de monitor, mouse e teclado aos
servidores em quantidade suficiente à capacidade máxima dos chaveadores
fornecidos, sem custos adicionais para o SENAC-DF.

2.3.

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 3 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

3 - SERVIDOR RACK TIPO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 3 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

3 - SERVIDOR RACK TIPO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

3. SERVIDOR RACK TIPO I
PLACA PRINCIPAL
3.1.1. O FABRICANTE do computador deverá ter exclusividade na produção da placa
mãe e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado.
3.1.2. Não serão aceitas soluções em regime OEM.
3.1.3. Quando da inicialização (POST) do computador, o nome do FABRICANTE
deverá ser exibido em tela.
3.1.4. O BIOS ou UEFI deverá prover o número de série, bem como um campo
personalizável que permita inserir identificação de ativo e que possa ser
consultado por software de gerenciamento.
3.1.5. Suportar no mínimo 02 (dois) processadores simultâneos.
3.1.6. Expansibilidade de memória RAM mínima de 384 (trezentos e oitenta e quatro)
GB.
3.1.7. Pelo menos 02 (dois) slots do tipo PCI-Express Geração 03 ou superior.
3.1.8. Mínimo de 01 (uma) porta USB interna.
3.1.9. Deverá possuir Trusted Platform Module (TPM) na sua versão mais atual.
3.1.10. A proponente LICITANTE deverá informar na proposta marca e modelo do
equipamento, sob pena de desclassificação.

3.1.

PROCESSADOR
3.2.1. Índice SPECint_rate2006 (baseline) auditado de no mínimo 550 op/s
(quinhentos e cinquenta) para o equipamento ofertado.
3.2.2. Caso o equipamento ofertado não tenha sido auditado com a mesma
freqüência de clock solicitada, deverá ser informado um cálculo estimado,
desde que o valor utilizado para estimativa de SPECint_rate2006. (baseline)
tenha sido obtido a partir de um equipamento auditado com a mesma
quantidade de processadores e mesma freqüência de barramento de sistema
(Front Side Bus, Hypertransport, etc).
3.2.3. Este índice deverá ser calculado através da expressão abaixo com base em um
índice auditado pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) de
um equipamento do mesmo FABRICANTE e do mesmo modelo do equipamento
ofertado.
Índice Estimado = (A * B) / C, onde:
A = Freqüência de clock (em GHz) ofertada para cada processador;
B = Resultado, em SPECint_rate2006 (baseline), auditado pela SPEC;
C = Freqüência de clock (em GHz) de cada processador utilizado no servidor
auditado pela SPEC.
3.2.4. O índice SPECint_rate2006 (baseline) utilizado como referência será validado
junto ao site Internet <www.spec.org> - Standard Performance Evaluation
Corporation;
3.2.5. A solução de processamento deverá possuir no mínimo 20 (vinte) núcleos
físicos de processamento;
3.2.6. Não serão aceitas estimativas para modelos de equipamentos não auditados
pelo Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos
com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em
resultados inferiores ao mínimo especificado no edital.
3.2.7. Quando for solicitada a proposta, deverá ser anexada à mesma o relatório que
comprove o índice de Desempenho para o servidor ofertado sob pena de
desclassificação da proposta. (Em: www.spec.org)

3.2.
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 3 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

3 - SERVIDOR RACK TIPO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

MEMÓRIA
3.3.1. Mínimo de 64 (sessenta e quatro) GB de memória RAM, tipo ECC e com
arquitetura ativa de 256bit.

3.3.

CONTROLADORA DE DISCOS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO
3.4.1. A controladora interna com cache, mínimo, de 01 (um) GB, protegido por
bateria ou sistema do tipo NVRAM, deverá suportar os níveis de RAID 0, 1, 5,
1+0 (ou 10), 50 e 60 e não serão aceitas soluções de RAID baseadas em
software;
3.4.2. Deverá suportar taxa de transferência mínima de 12Gb/s;
3.4.3. Disponibilizar ao menos 500 GB (quinhentos gigabytes) líquidos de
armazenamento em disco.
3.4.4. O arranjo RAID deverá permitir que um disco falhe sem causar
perda/indisponibilidade dos dados que estão em produção.
3.4.5. Em caso de falha de um dos discos de produção, este deverá ser
automaticamente substituído por outro disco idêntico de espera sobressalente
em modo à quente;
3.4.6. Deve possuir tecnologia de troca das unidades de discos sem a necessidade de
desligamento do Servidor. Os discos deverão ter padrão SAS (Serial Attached
SCSI) ou SAS-NL (Near-Line) de no mínimo 7.200 RPM;
3.4.7. 01 (uma) unidade leitora de CD e DVD. A moldura do drive deve possuir a
mesma cor do servidor. Ser homologada pelo FABRICANTE. Interna ao
servidor;

3.4.

SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "LAN E SAN"
3.5.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade
"LAN e SAN" a solução de conectividade física Ethernet deverá possuir
controladoras distribuídas em circuitos distintos/independentes, sendo um
deles não integrado à placa mãe;
3.5.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser
apresentada de modo que cada camada lógica (LAN, SAN ) tenha "circuito
físico de ethernet" independente;
3.5.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de
rede integradas e as não integradas;
3.5.4. Suportar padrão Ethernet 10(dez) GbE Base-T, Suportar funcionalidade de HBA
iSCSI, com processamento offload e suporte a boot via SAN, Possuir tecnologia
TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/IP, Suportar MSI-X e
RSS para redução de overhead e otimização do uso de CPU, Compatível com
Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation Control Protocol (LACP) e Flow
Control (IEEE 802.3x), Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6, Suportar VMware
NetQueue e Microsoft VMQ;

3.5.

CONTROLADORA DE VÍDEO
3.6.1. Mínimo de 08(oito) MB de memória.
3.6.2. Deverá ser integrada à placa mãe.

3.6.

GABINETE
3.7.1. Altura máxima de 2U padrão Rack de 19".
3.7.2. Deverá disponibilizar, no mínimo, 04 (quatro) baias internas para discos rígidos
tipo Hot plug e Hot Swap .
3.7.3. Todos os acessórios necessários para a instalação do servidor em rack 19”,
padrão EIA-310D, deverão ser entregues juntamente com o mesmo.

3.7.
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 3 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

3 - SERVIDOR RACK TIPO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

3.7.4. Deverá ser fornecido com organizador de cabos e trilhos deslizantes do mesmo
FABRICANTE do servidor e adequados para instalação em rack de 19” padrão
EIA-310D.
3.7.5. O projeto do gabinete deverá ter qualidade fabril e ser concebido de modo a
permitir o acesso/abertura e a retirada de discos, placas, ventoinhas,
memórias, fontes, sem o uso de ferramentas “tool-less”. Todos as portas de
“I/O” do servidor deverão possuir identificação intuitiva de modo a facilitar a
instalação física.
3.7.6. O servidor deverá possuir sistema de ventilação tolerante a falhas interno
eficiente.
3.7.7. Deve possuir sistema de refrigeração inteligente e de modo a prover o fluxo de
ar compatível com a demanda, permitindo assim economia de energia e maior
vida útil de todos os componentes inclusive as próprias ventoinhas;
3.7.8. Em caso de falha de sistema de climatização do Datacenter, o equipamento
deverá suportar e continuar suas operações sem falha ou perda de
performance até a temperatura interna nominal de 40°C.
3.7.9. Mínimo de 01 (uma) porta serial padrão DB-9 (9 pinos); Mínimo de 04 (quatro)
portas USB padrão USB 2.0, sendo pelo menos 02 (duas) na parte frontal do
gabinete;
3.7.10. Mínimo 01 (uma) porta VGA na parte frontal; Mínimo 01 (uma) porta VGA na
parte traseira.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
3.8.1. 02 (duas) fontes homologadas pelo FABRICANTE, com tecnologia de
troca/substituição com equipamento ligado, arquitetura redundante.
3.8.2. Gestão automática de tensão de entrada 110V a 220V, 60 Hz; Possuir fator de
correção de potência ativa.
3.8.3. Deverá possuir eficiência energética de pelo menos 90%. O projeto da fonte
deverá suportar e manter o pleno o funcionamento servidor ainda que uma
apresente falha total.
3.8.4. Caso o modelo do servidor ofertado tenha modelos distintos de fontes com
capacidade diferentes em Watts, deverão ser entregues fontes que possuam a
maior capacidade em Watts para garantir expansões futuras de memórias,
placas de expansão e demais componentes homologados pelo FABRICANTE.
3.8.5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação para cada fonte de alimentação
de forma a possibilitar sua instalação em circuitos elétricos distintos (PDU) e
possuir compatibilidade com as tomadas de distribuição da PDU (C14).
3.8.6. Deverão ser anexadas à proposta comercial as certificações exigidas para a
fonte de alimentação ofertada.

3.8.

3.9.
3.9.1.

3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.

GERENCIAMENTO LOCAL E REMOTO
Uma interface física dedicada para gerenciamento remoto do mesmo
FABRICANTE e/ou homologada por ele, que permita monitorar o servidor sem
a dependência de sistema operacional e/ou "Hypervisor", ainda que o mesmo
esteja em estado "Desligado", permitindo controles como ligar o servidor, bem
como desligar através de redes com padrão Ethernet, padrão RJ-45.
Permitir de forma remota a criação de mídia virtual para realização de
instalações de sistemas operacionais e/ou hypervisors;
Deverá ser fornecido software/solução de gerenciamento desenvolvido pelo
FABRICANTE do equipamento.
O equipamento deverá possuir sistema de auto-gestão e externar o estado de
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estabilidade ou de alerta de manutenção/ou não funcionamento de parte de
seus componentes através de painel frontal do gabinete;
3.9.5. Deverá disponibilizar serviço de Status e/ou alerta dos componentes internos.
3.9.6. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e
SNMP.
3.9.7. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade
de gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários
equipamentos (1:N).
3.9.8. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso
CLI.
3.9.9. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos servidores
e seus componentes.
3.9.10. Suportar autenticação local e através de integração com MS Active
Directory/LDAP.
3.9.11. Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração
mais aprimorada.
3.9.12. A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento.
SISTEMA OPERACIONAL
3.10.1. Sem sistema operacional.

3.10.

ITENS DE QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE
3.11.1. O equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional
Microsoft Windows Server 2012 e pertencer à lista de compatibilidade
disponível
no
site
<http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?bCatID=1333&cpID=0&
avc=10&OR=1>). A comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
3.11.2. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional
Redhat Linux Enterprise Version 6.0 ou superior e estar disponível no site
<https://hardware.redhat.com/>. A comprovação deverá ser entregue junto
com a proposta.
3.11.3. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o VMWare ESX 5.0 ou
superior
e
estar
disponível
no
site
<http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>.
3.11.4. Declarar que equipamento ofertado (Marca e Modelo) não poderá ser
descontinuado em pelo menos 90 dias contados a partir da abertura deste
edital.
3.11.5. Informar marca e modelo do servidor ofertado e seus respectivos prospectos,
certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas
pelos FABRICANTES. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na
Internet do FABRICANTE juntamente com o endereço do site.
3.11.6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja,
todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca
dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação.
3.11.7. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se
observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma
qualidade ou superior que as especificações técnicas do componente fora de
linha.
3.11.8. A falta de declaração, documento técnico e/ou certificação no ato da

3.11.
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proposta comercial implicará na imediata desclassificação da proposta da
proponente.
MANUAIS E COMPONENTES
3.12.1. Deverá possuir conjunto completo de manuais e programas para instalação,
configuração e diagnóstico compatíveis com os sistemas operacionais:
Windows Server 2012 R2 Standard Edition, Windows Server 2012 R2
Enterprise ou superior; Será aceito através de mídia eletrônica.
3.12.2. Fornecer os componentes mínimos para o pleno funcionamento do
equipamento.

3.12.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA, LÓGICA E TREINAMENTO
3.13.1. O aceite da solução será dado após entrega, instalação, configuração e
funcionamento, aferição das especificações técnicas;
3.13.2. Fazem parte do serviço de instalação física do equipamento:
h) Transporte do equipamento do almoxarifado até o local definido para a
instalação.
i) Desembalar o equipamento.
j) Instalar o equipamento e seus acessórios no Rack.
k) Conexão do(s) cabo(s) de força à PDU(Power Distribution Unit).
l) Ligar os cabos de gerenciamento previstos na solução.
m) Conectar os cabos previstos para interconexão SAN e LAN.
n) Os equipamentos deverão ser instalados de modo a garantir total
interoperabilidade no ambiente computacional.
3.13.3. Fazem parte do serviço de instalação lógica do equipamento:
d) Formatar e configurar o computador do tipo servidor de rede e seus
componentes (hardware e software), visando a melhor performance
possível, com o acompanhamento da equipe técnica do SENAC, incluindo o
repasse de tecnologia e conhecimentos, em data e horário a serem
determinados.
e) Os equipamentos instalados deverão ser configurados de modo a garantir
total interoperabilidade no ambiente computacional do SENAC e otimizados
para usufruir das melhores condições em termos de desempenho,
disponibilidade e segurança.
f) Ligar o equipamento e homologar a configuração entregue com a
configuração que foi exigida no Termo de Referência.

3.13.
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4. SERVIDOR RACK TIPO II
PLACA PRINCIPAL
4.1.1. O FABRICANTE do computador deverá ter exclusividade na produção da placa
mãe e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado.
4.1.2. Não serão aceitas soluções em regime OEM.
4.1.3. Quando da inicialização (POST) do computador, o nome do FABRICANTE
deverá ser exibido em tela.
4.1.4. O BIOS ou UEFI deverá prover o número de série, bem como um campo
personalizável que permita inserir identificação de ativo e que possa ser
consultado por software de gerenciamento.
4.1.5. Suportar no mínimo 02 (dois) processadores simultâneos.
4.1.6. Expansibilidade de memória RAM mínima de 768 (setecentos e sessenta e oito)
GB;
4.1.7. Pelo menos 06 (seis) slots do tipo PCI-Express Geração 02 ou superior.
4.1.8. Mínimo de 01 (uma) porta USB interna;
4.1.9. Deverá possuir Trusted Platform Module (TPM) na sua versão mais atual.
4.1.10. A proponente LICITANTE deverá informar na proposta marca e modelo do
equipamento, sob pena de desclassificação.

4.1.

PROCESSADOR
4.2.1. Índice SPECint_rate2006 (baseline) auditado de no mínimo 650 op/s
(seiscentos e cinquenta) para o equipamento ofertado.
4.2.2. Caso o equipamento ofertado não tenha sido auditado com a mesma
frequência de clock solicitada, deverá ser informado um cálculo estimado,
desde que o valor utilizado para estimativa de SPECint_rate2006(baseline)
tenha sido obtido a partir de um equipamento auditado com a mesma
quantidade de processadores e mesma freqüência de barramento de sistema
(Front Side Bus, Hypertransport, etc).
4.2.3. Este índice deverá ser calculado através da expressão abaixo com base em um
índice auditado pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) de
um equipamento do mesmo FABRICANTE e do mesmo modelo do equipamento
ofertado.

4.2.

Índice Estimado = (A * B) / C, onde:
A = Freqüência de clock (em GHz) ofertada para cada processador;
B = Resultado, em SPECint_rate2006 (baseline), auditado pela SPEC;
C = Freqüência de clock (em GHz) de cada processador utilizado no servidor
auditado pela SPEC.
4.2.4. O índice SPECint_rate2006 (baseline) utilizado como referência será validado
junto ao site Internet <www.spec.org> - Standard Performance Evaluation
Corporation;
4.2.5. A solução de processamento deverá possuir no mínimo 20 (vinte) núcleos
físicos de processamento;
4.2.6. Não serão aceitas estimativas para modelos de equipamentos não auditados
pelo Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos
com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em
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resultados inferiores ao mínimo especificado no edital.
4.2.7. Quando for solicitada a proposta, deverá ser anexada à mesma o relatório que
comprove o índice de Desempenho para o servidor ofertado sob pena de
desclassificação da proposta. (Em:www.spec.org)
MEMÓRIA
4.3.1. Mínimo de 96 (noventa e seis) GB de memória RAM, tipo ECC e com
arquitetura ativa de 256bit.

4.3.

CONTROLADORA DE DISCOS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO
4.4.1. A controladora interna com cache, mínimo, de 01 (um)GB, protegido por
bateria ou sistema do tipo NVRAM, deverá suportar os níveis de RAID 0, 1, 5,
1+0 (ou 10), 50 e 60 e não serão aceitas soluções de RAID baseadas em
software;
4.4.2. Deverá suportar taxa de transferência mínima de 12Gb/s;
4.4.3. Disponibilizar ao menos 1600 GB (um mil e seiscentos) líquidos de
armazenamento em disco.
4.4.4. O arranjo RAID deverá permitir que um disco falhe sem causar
perda/indisponibilidade dos dados que estão em produção.
4.4.5. Em caso de falha de um dos discos de produção, este deverá ser
automaticamente substituído por outro disco idêntico de espera sobressalente
em modo à quente;
4.4.6. Deve possuir tecnologia de troca das unidades de discos sem a necessidade de
desligamento do Servidor. Os discos deverão ter padrão SAS (Serial Attached
SCSI) ou SAS-NL (Near-Line) de no mínimo 10.000 RPM;
4.4.7. 01 (uma) unidade leitora de CD e DVD. A moldura do drive deve possuir a
mesma cor do servidor. Ser homologada pelo FABRICANTE. Interna ao
servidor;

4.4.

SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "LAN"
4.5.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade
"LAN" a solução de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras
distribuídas em circuitos distintos/independentes, sendo um deles não
integrado à placa mãe;
4.5.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser
apresentada de modo que cada camada lógica (LAN , SAN ) tenha "circuito
físico de ethernet" independente;
4.5.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de
rede integradas e as não integradas;
4.5.4. Suportar padrão Ethernet 1(um) GbE Base-T, Suportar MSI-X e RSS para
redução de overhead e otimização do uso de CPU, compatível com Virtual LANs
(IEEE 802.1q), Link aggregation Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE
802.3x), Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6, Suporte para VMware NetQueue
e Microsoft VMQ;

4.5.

SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "SAN"
4.6.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade
"SAN" a solução de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras
distribuídas em circuitos distintos/independentes sendo um deles não integrado
à placa mãe;
4.6.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser

4.6.
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apresentada de modo que cada camada lógica (LAN, SAN ) tenha "circuito
físico de ethernet" independente;
4.6.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de
rede integradas e as não integradas.
4.6.4. Suportar padrão Ethernet 10 GbE Base-T;
4.6.5. Suportar funcionalidade de HBA iSCSI, com processamento offload e suporte a
boot via SAN;
4.6.6. Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/IP;
4.6.7. Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de CPU,
Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q);
4.6.8. Suportar Link aggregation Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE
802.3x);
4.6.9. Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6;
4.6.10. Suportar VMware NetQueue e Microsoft VMQ;
CONTROLADORA DE VÍDEO
4.7.1. Mínimo de 08(oito) MB de memória.
4.7.2. Deverá ser integrada à placa mãe.

4.7.

GABINETE
4.8.1. Altura máxima de 2U padrão Rack de 19".
4.8.2. Deverá disponibilizar, no mínimo, 06 (seis) baias internas para discos rígidos
tipo Hot plug e Hot Swap .
4.8.3. Todos os acessórios necessários para a instalação do servidor em rack 19”,
padrão EIA-310D, deverão ser entregues juntamente com o mesmo.
4.8.4. Deverá ser fornecido com organizador de cabos e trilhos deslizantes do mesmo
FABRICANTE do servidor e adequados para instalação em rack de 19” padrão
EIA-310D.
4.8.5. O projeto do gabinete deverá ter qualidade fabril e ser concebido de modo a
permitir o acesso/abertura e a retirada de discos, placas, ventoinhas,
memórias, fontes, sem o uso de ferramentas “tool-less”. Todos as portas de
“I/O” do servidor deverão possuir identificação intuitiva de modo a facilitar a
instalação física.
4.8.6. O servidor deverá possuir sistema de ventilação tolerante a falhas interno
eficiente e com troca de ventoinhas a quente.
4.8.7. Deve possuir sistema de refrigeração inteligente e de modo a prover o fluxo de
ar compatível com a demanda, permitindo assim economia de energia e maior
vida útil de todos os componente inclusive as próprias ventoinhas.
4.8.8. Em caso de falha de sistema de climatização do Datacenter, o equipamento
deverá suportar e continuar suas operações sem falha ou perda de
performance até a temperatura interna nominal de 40°C.
4.8.9. Mínimo de 01 (uma) porta serial padrão DB-9 (9 pinos); Mínimo de 04 (quatro)
portas USB padrão USB 2.0, sendo pelo menos 02 (duas) na parte frontal do
gabinete;
4.8.10. Mínimo 01 (uma) porta VGA na parte frontal; Mínimo 01 (uma) porta VGA na
parte traseira.

4.8.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
4.9.1. 02 (duas) fontes homologadas pelo FABRICANTE, com tecnologia
troca/substituição com equipamento ligado, arquitetura redundante.

4.9.

de
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4.9.2. Gestão automática de tensão de entrada 110V a 220V, 60 Hz; Possuir fator de
correção de potência ativa.
4.9.3. Deverá possuir eficiência energética de pelo menos 90%. O projeto da fonte
deverá suportar e manter o pleno o funcionamento servidor ainda que uma
apresente falha total.
4.9.4. Caso o modelo do servidor ofertado tenha modelos distintos de fontes com
capacidade diferentes em Watts, deverão ser entregues fontes que possuam a
maior capacidade em Watts para garantir expansões futuras de memórias,
placas de expansão e demais componentes homologados pelo FABRICANTE.
4.9.5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação para cada fonte de alimentação
de forma a possibilitar sua instalação em circuitos elétricos distintos (PDU) e
possuir compatibilidade com as tomadas de distribuição da PDU (C14).
4.9.6. Deverão ser anexadas à proposta comercial as certificações exigidas para a
fonte de alimentação ofertada.
GERENCIAMENTO LOCAL E REMOTO
4.10.1. Uma interface física dedicada para gerenciamento remoto do mesmo
FABRICANTE e/ou homologada por ele, que permita monitorar o servidor sem
a dependência de sistema operacional e/ou "Hypervisor", ainda que o mesmo
esteja em estado "Desligado", permitindo controles como ligar o servidor, bem
como desligar através de redes com padrão Ethernet, padrão RJ-45.
4.10.2. Permitir de forma remota a criação de mídia virtual para realização de
instalações de sistemas operacionais e/ou hypervisors;
4.10.3. Deverá ser fornecido software/solução de gerenciamento desenvolvido pelo
FABRICANTE do equipamento.
4.10.4. O equipamento deverá possuir sistema de auto-gestão e externar o estado de
estabilidade ou de alerta de manutenção/ou não funcionamento de parte de
seus componentes através de painel frontal do gabinete;
4.10.5. Deverá disponibilizar serviço de
Status e/ou alerta
dos componentes
internos.
4.10.6. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e
SNMP.
4.10.7. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade
de gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários
equipamentos (1:N).
4.10.8. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para
acesso CLI.
4.10.9. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos
servidores e seus componentes.
4.10.10.
Suportar autenticação local e através de integração com MS Active
Directory/LDAP.
4.10.11.
Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de
sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma
depuração mais aprimorada.
4.10.12.
A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada
conforme as condições de garantia e suporte do equipamento.

4.10.

SISTEMA OPERACIONAL
4.11.1. Sem sistema operacional.

4.11.
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ITENS DE QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE
4.12.1. O equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional
Microsoft Windows Server 2012 e pertencer à lista de compatibilidade
disponível
no
site
<http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?bCatID=1333&cpID=0&
avc=10&OR=1>). A comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
4.12.2. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional
Redhat Linux Enterprise Version 6.0 ou superior e estar disponível no site
<https://hardware.redhat.com/>. A comprovação deverá ser entregue junto
com a proposta.
4.12.3. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o VMWare ESX 5.0 ou
superior
e
estar
disponível
no
site
<http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>.
4.12.4. Declarar que equipamento ofertado (Marca e Modelo) não poderá ser
descontinuado em pelo menos 90 dias contados a partir da abertura deste
edital.
4.12.5. Informar marca e modelo do servidor ofertado e seus respectivos prospectos,
certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas
pelos FABRICANTES. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na
Internet do FABRICANTE juntamente com o endereço do site.
4.12.6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja,
todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca
dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação.
4.12.7. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se
observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma
qualidade ou superior que as especificações técnicas do componente fora de
linha.
4.12.8. A falta de declaração, documento técnico e/ou certificação no ato da
proposta comercial implicará na imediata desclassificação da proposta da
proponente.

4.12.

MANUAIS E COMPONENTES
4.13.1. Deverá possuir conjunto completo de manuais e programas para instalação,
configuração e diagnóstico compatíveis com os sistemas operacionais:
Windows Server 2012 R2 Standard Edition, Windows Server 2012 R2
Enterprise ou superior; Será aceito através de mídia eletrônica.
4.13.2. Fornecer os componentes mínimos para o pleno funcionamento do
equipamento.

4.13.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA, LÓGICA E TREINAMENTO
4.14.1. O aceite da solução será dado após entrega, instalação, configuração e
funcionamento, aferição das especificações técnicas.
4.14.2. Fazem parte do serviço de instalação física do equipamento:
h) Transporte do equipamento do almoxarifado até o local definido para a
instalação.
i) Desembalar o equipamento.
j) Instalar o equipamento e seus acessórios no Rack.
k) Conexão do (s) cabo(s) de força à PDU(Power Distribution Unit).
l) Ligar os cabos de gerenciamento previstos na solução.

4.14.
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m) Conectar os cabos previstos para interconexão SAN e LAN.
n) Os equipamentos deverão ser instalados de modo a garantir total
interoperabilidade no ambiente computacional.
4.14.3. Fazem parte do serviço de instalação lógica do equipamento:
d) Formatar e configurar o computador do tipo servidor de rede e seus
componentes (hardware e software), visando a melhor performance
possível, com o acompanhamento da equipe técnica do SENAC, incluindo o
repasse de tecnologia e conhecimentos, em data e horário a serem
determinados.
e) Os equipamentos instalados deverão ser configurados de modo a garantir
total interoperabilidade no ambiente computacional do SENAC e otimizados
para usufruir das melhores condições em termos de desempenho,
disponibilidade e segurança.
f) Ligar o equipamento e homologar a configuração entregue com a
configuração que foi exigida no Termo de Referência.
COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 5 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO

Marca/Modelo

5 - SERVIDOR TORRE
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

5 - SERVIDOR TORRE

5.

SERVIDOR TORRE

PLACA PRINCIPAL
5.1.1. O FABRICANTE do computador deverá ter exclusividade na produção da placa
mãe e ser detentor do projeto básico do modelo ofertado.
5.1.2. Não serão aceitas soluções em regime OEM.
5.1.3. Quando da inicialização(POST) do computador , o nome do FABRICANTE deverá
ser exibido em tela.
5.1.4. O BIOS ou UEFI deverá prover o número de série, bem como um campo
personalizável que permita inserir identificação de ativo e que possa ser
consultado por software de gerenciamento.
5.1.5. Suportar no mínimo 02 (dois) processadores simultâneos.
5.1.6. Expansibilidade de memória RAM mínima de 386 (trezentos e oitenta e seis)
GB.
5.1.7. Pelo menos 05 (cinco) slots do tipo PCI-Express Geração 02 ou superior.
5.1.8. Mínimo de 01 (uma) porta USB interna.
5.1.9. Deverá possuir Trusted Platform Module (TPM) na sua versão mais atual.
5.1.10. A proponente LICITANTE deverá informar na proposta marca e modelo do
equipamento, sob pena de desclassificação.

5.1.

PROCESSADOR
5.2.1. Índice SPECint_rate2006

5.2.

(baseline) auditado de no mínimo 300
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5 - SERVIDOR TORRE
(trezentos) para o equipamento ofertado.
5.2.2. Caso o equipamento ofertado não tenha sido auditado com a mesma freqüência
de clock solicitada, deverá ser informado um cálculo estimado, desde que o
valor utilizado para estimativa de SPECint_rate2006 (baseline) tenha sido
obtido a partir de um equipamento auditado com a mesma quantidade de
processadores e mesma freqüência de barramento de sistema (Front Side Bus,
Hypertransport, etc).
5.2.3. Este índice deverá ser calculado através da expressão abaixo com base em um
índice auditado pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) de
um equipamento do mesmo FABRICANTE e do mesmo modelo do equipamento
ofertado.
Índice Estimado = (A * B) / C, onde:
A = Freqüência de clock (em GHz) ofertada para cada processador;
B = Resultado, em SPECint_rate2006 (baseline), auditado pela SPEC;
C = Freqüência de clock (em GHz) de cada processador utilizado no servidor
auditado pela SPEC.
5.2.4. O índice SPECint_rate2006 (baseline) utilizado como referência será validado
junto ao site Internet <www.spec.org> - Standard Performance Evaluation
Corporation;
5.2.5. A solução de processamento deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) núcleos
físicos de processamento;
5.2.6. Não serão aceitas estimativas para modelos de equipamentos não auditados
pelo Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos
com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados
inferiores ao mínimo especificado no edital.
5.2.7. Quando for solicitada a proposta, deverá ser anexada à mesma o relatório que
comprove o índice de Desempenho para o servidor ofertado sob pena de
desclassificação da proposta. (Em:www.spec.org)
MEMÓRIA
5.3.1. Mínimo de 24 (vinte e quatro) GB de memória RAM, tipo ECC e com arquitetura
ativa de 256bit.

5.3.

CONTROLADORA DE DISCOS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO
5.4.1. A controladora interna com cache, mínimo, de 01 (um)GB, protegido por
bateria ou sistema do tipo NVRAM, deverá suportar os níveis de RAID 0, 1, 5,
1+0 (ou 10), 50 e 60 e não serão aceitas soluções de RAID baseadas em
software.
5.4.2. Deverá suportar taxa de transferência mínima de 12Gb/s;
5.4.3. Disponibilizar ao menos 3700 GB (três mil e setecentos) líquidos de
armazenamento em disco. O arranjo RAID deverá permitir que um disco falhe
sem causar perda/indisponibilidade dos dados que estão em produção.
5.4.4. Em caso de falha de um dos discos de produção, este deverá ser
automaticamente substituído por outro disco idêntico de espera sobressalente
em modo à quente.
5.4.5. Deve possuir tecnologia de troca das unidades de discos sem a necessidade de
desligamento do Servidor.
5.4.6. Os discos deverão ter padrão SAS (Serial Attached SCSI) ou SAS-NL (Near-

5.4.
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5 - SERVIDOR TORRE
Line) de no mínimo 7.200 RPM
5.4.7. 01 (uma) unidade leitora de CD e DVD. A moldura do drive deve possuir a
mesma cor do servidor. Ser homologada pelo FABRICANTE. Interna ao
servidor.
SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "LAN"
5.5.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade
"LAN" a solução de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras
distribuídas em circuitos distintos/independentes, sendo um deles não
integrado à placa mãe;
5.5.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser
apresentada de modo que cada camada lógica (LAN , SAN ) tenha "circuito
físico de ethernet" independente.
5.5.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de
rede integradas e as não integradas.
5.5.4. Suportar padrão Ethernet 1(um) GbE Base-T, Suportar MSI-X e RSS para
redução de overhead e otimização do uso de CPU, compatível com virtual LANs
(IEEE 802.1q), Link aggregation Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE
802.3x), Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6, Suporte para VMware NetQueue e
Microsoft VMQ.

5.5.

SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE "SAN"
5.6.1. Para garantir a alta disponibilidade e balanceamento de carga da conectividade
"SAN" a solução de conectividade física Ethernet deverá possuir controladoras
distribuídas em circuitos distintos/independentes sendo um deles não integrado
à placa mãe;
5.6.2. Para alcançar um melhor rendimento da LAN e da SAN, a solução deverá ser
apresentada de modo que cada camada lógica (LAN, SAN) tenha "circuito físico
de ethernet" independente;
5.6.3. O balanceamento de carga deverá ser isonômico entre o cenário de portas de
rede integradas e as não integradas.
5.6.4. Suportar padrão Ethernet 10 GbE Base-T;
5.6.5. Suportar funcionalidade de HBA iSCSI, com processamento offload e suporte a
boot via SAN;
5.6.6. Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/IP;
5.6.7. Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de CPU,
compatível com virtual LANs (IEEE 802.1q);
5.6.8. Suportar Link aggregation Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE
802.3x);
5.6.9. Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6;
5.6.10. Suportar VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

5.6.

CONTROLADORA DE VÍDEO
5.7.1. Mínimo de 08(oito) MB de memória.
5.7.2. Deverá ser integrada à placa mãe.

5.7.

GABINETE
5.8.1. Gabinete do tipo torre reversível para rack 19” padrão EIA-310D
5.8.2. Deverá disponibilizar, no mínimo, 08 (oitos) baias internas para discos rígidos.
5.8.3. O gabinete deverá ser fornecido com organizador de cabos e trilhos deslizantes

5.8.
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5 - SERVIDOR TORRE
do mesmo FABRICANTE do servidor e adequados à instalação em rack 19”
padrão EIA-310D através de conversor torre/rack.
O projeto de engenharia do gabinete deverá permitir o acesso/abertura e a
retirada de discos, memórias, unidades de mídia, sem o uso de ferramentas
"tool-less".
Mínimo de 01 (uma) porta serial padrão DB-9 (9 pinos); Mínimo de 04 (quatro)
portas USB padrão USB 2.0, sendo pelo menos 02 (duas) na parte frontal do
gabinete.
Todas as interfaces de comunicação “I/O” do servidor deverão possuir
identificação intuitiva de modo a facilitar a instalação física.
O servidor deverá possuir sistema de ventilação interno eficiente tolerante a
falha para garantir a alta disponibilidade do servidor ainda em sua configuração
máxima.
Deverá possuir tecnologia que detecte a abertura do chassi e registre o evento
podendo ser capturado pelo software de gerenciamento através do protocolo
SNMP ou equivalente.
Mínimo 01 (uma) porta VGA (D-SUB) na parte traseira.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
5.9.1. 02 (duas) fontes homologadas pelo FABRICANTE, com tecnologia de
troca/substituição com equipamento ligado, arquitetura redundante.
5.9.2. Gestão automática de tensão de entrada 110V a 220V, 60 Hz;
5.9.3. Possuir fator de correção de potência ativa.
5.9.4. Deverá possuir eficiência energética de pelo menos 90%.
5.9.5. O projeto da fonte deverá suportar e manter o pleno o funcionamento servidor
ainda que uma apresente falha total. Caso o modelo do servidor ofertado tenha
modelos distintos de fontes com capacidade diferentes em Watts, deverão ser
entregues fontes que possuam a maior capacidade em Watts para garantir
expansões futuras de memórias, placas de expansão e demais componentes
homologados pelo FABRICANTE.
5.9.6. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação para cada fonte de alimentação
de forma a possibilitar sua instalação em circuitos elétricos distintos (PDU) e
possuir compatibilidade com as tomadas de distribuição da PDU (C14).
5.9.7. Deverão ser anexadas à proposta comercial as certificações exigidas para a
fonte de alimentação ofertada.

5.9.

GERENCIAMENTO LOCAL E REMOTO
5.10.1. Uma interface física dedicada para gerenciamento remoto do mesmo
FABRICANTE e/ou homologada por ele, que permita monitorar o servidor sem a
dependência de sistema operacional e/ou "Hypervisor", ainda que o mesmo
esteja em estado "Desligado", permitindo controles como ligar o servidor, bem
como desligar através de redes com padrão Ethernet, padrão RJ-45.
5.10.2. Permitir de forma remota a criação de mídia virtual para realização de
instalações de sistemas operacionais e/ou hypervisors;
5.10.3. Deverá ser fornecido software/solução de gerenciamento desenvolvido pelo
FABRICANTE do equipamento.
5.10.4. O equipamento deverá possuir sistema de auto-gestão e externar o estado de
estabilidade ou de alerta de manutenção/ou não funcionamento de parte de
seus componentes através de painel frontal do gabinete;

5.10.
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5.10.5. Deverá disponibilizar serviço de
Status e/ou alerta
dos componentes
internos.
5.10.6. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e
SNMP.
5.10.7. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade
de gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários
equipamentos (1:N).
5.10.8. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para
acesso CLI.
5.10.9. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos
servidores e seus componentes.
5.10.10.
Suportar autenticação local e através de integração com MS Active
Directory/LDAP.
5.10.11.
Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de
sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma
depuração mais aprimorada.
5.10.12.
A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada
conforme as condições de garantia e suporte do equipamento.
SISTEMA OPERACIONAL
5.11.1. Sem sistema operacional.

5.11.

ITENS DE QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE
5.12.1. O equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional
Microsoft Windows Server 2012 e pertencer à lista de compatibilidade
disponível
no
site
<http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?bCatID=1333&cpID=0&a
vc=10&OR=1>). A comprovação deverá ser entregue junto com a proposta.
5.12.2. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o sistema operacional
Redhat Linux Enterprise Version 6.0 ou superior e estar disponível no site
<https://hardware.redhat.com/>. A comprovação deverá ser entregue junto
com a proposta.
5.12.3. O Equipamento ofertado deverá ser compatível com o VMWare ESX 5.0 ou
superior
e
estar
disponível
no
site
<http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>.
5.12.4. Declarar que equipamento ofertado (Marca e Modelo) não poderá ser
descontinuado em pelo menos 90 dias contados a partir da abertura deste
edital.
5.12.5. Informar marca e modelo do servidor ofertado e seus respectivos prospectos,
certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas
pelos FABRICANTES. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na
Internet do FABRICANTE juntamente com o endereço do site.
5.12.6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja,
todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca
dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação.
5.12.7. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se
observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma
qualidade ou superior que as especificações técnicas do componente fora de
linha.

5.12.
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5.12.8. A falta de declaração, documento técnico e/ou certificação no ato da
proposta comercial implicará na imediata desclassificação da proposta da
proponente.
MANUAIS E COMPONENTES
5.13.1. Deverá possuir conjunto completo de manuais e programas para instalação,
configuração e diagnóstico compatíveis com os sistemas operacionais: Windows
Server 2012 R2 Standard Edition, Windows Server 2012 R2 Enterprise ou
superior; Será aceito através de mídia eletrônica.
5.13.2. Fornecer os componentes mínimos para o pleno funcionamento do
equipamento.

5.13.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA, LÓGICA E TREINAMENTO
5.14.1. O aceite da solução será dado após entrega, instalação, configuração e
funcionamento, aferição das especificações técnicas.
5.14.2. Fazem parte do serviço de instalação física do equipamento:
h) Transporte do equipamento do almoxarifado até o local definido para a
instalação.
i) Desembalar o equipamento.
j) Instalar o equipamento e seus acessórios no Rack.
k) Conexão do (s) cabo(s) de força à PDU(Power Distribution Unit).
l) Ligar os cabos de gerenciamento previstos na solução.
m) Conectar os cabos previstos para interconexão SAN e LAN.
n) Os equipamentos deverão ser instalados de modo a garantir total
interoperabilidade no ambiente computacional.
5.14.3. Fazem parte do serviço de instalação lógica do equipamento:
d) Formatar e configurar o computador do tipo servidor de rede e seus
componentes (hardware e software), visando a melhor performance
possível, com o acompanhamento da equipe técnica do SENAC, incluindo o
repasse de tecnologia e conhecimentos, em data e horário a serem
determinados.
e) Os equipamentos instalados deverão ser configurados de modo a garantir
total interoperabilidade no ambiente computacional do SENAC e otimizados
para usufruir das melhores condições em termos de desempenho,
disponibilidade e segurança.
f) Ligar o equipamento e homologar a configuração entregue com a
configuração que foi exigida no Termo de Referência.

5.14.

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 6 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO

Marca/Modelo

6 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

6 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3313-8800

www.senacdf.com.br

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 6 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO

Marca/Modelo

6 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

6 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

6.

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS
6.1.1. Solução de armazenamento de dados em discos magnéticos novos, que conste
do anúncio mais recente do modelo proposto pelo FABRICANTE. Não serão
aceitos equipamentos usados, remanufaturados, de demonstração ou versões
anteriores aos modelos mais recentes;
6.1.2. A solução de armazenamento deverá suportar escalabilidade mínima de 500
(quinhentos) discos, sem a necessidade de substituição de componentes já
instalados e sem interrupção no acesso aos dados do subsistema de discos;
6.1.3. O sistema de armazenamento deverá suportar até 500TB (quinhentos)
considerando 1GB = 1,000,000,000 bytes e 1TB = 1,000 GB;
6.1.4. O Sistema de armazenamento deverá suportar os dois tipos de discos no
mesmo equipamento.
6.1.5. Capacidade líquida mínima de armazenamento de 34 (trinta e quatro) TB, sem
utilização de compressão ou compactação de dados, ou contar com dados
duplicados por opções como mirror, dual copy, RAID ou discos hot-spare. Deve
ser subtraído também, o percentual de perda de formatação de cada HDD e
SSD que compõe a solução ofertada. A volumetria deve seguir a seguinte
distribuição:
f) 100% (Cem por cento) em discos SAS, de no mínimo 10K rpm com
capacidade individual não inferior a 450 GB e não superior a 900 GB,
formatados em RAID 6;
g) Considerar 1, para o cálculo de área útil, (um) Kbyte igual a 1.024 (um mil
e vinte e quatro) bytes, de armazenamento em discos (hard-disk),
disponíveis para aplicativos;
h) 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, já descontados o percentual de perda de
formatação por cada FABRICANTE;
i) A quantidade de discos rígidos para a função de Hot Spare 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;
j) A composição mínima aceita será de 01 (um) disco de “hot spare” para
cada 40 (discos) para cada padrão de discos presente na solução;
6.1.6. A substituição dos discos defeituosos deverá ser procedida por disco ou espaço
de reserva (hot spare disks), sem prejuízo ou interrupção do stripe;
6.1.7. Os discos ou espaço de reserva deverão ser comuns a todo o storage, sob o
conceito "global hot spare";
6.1.8. A solução de discos ofertada deverá possibilitar a troca "a quente" sem parada
dos serviços e sem perda dos dados neles hospedados.
6.1.9. Possuir duas portas IP adicionais para replicação de dados;
6.1.10. O equipamento deverá suportar para expansões futuras discos SAS de 300GB
/ 450 / 900 GB hot-pluggable, discos SSD (Solid State Drives) de no mínimo
480GB e discos MDL SAS de 2TB / 3TB / 4TB.

6.1.
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CHASSI
6.2.1. Gabinete compatível com rack padrão 19 polegadas;
6.2.2. Fontes de Alimentação Redundantes e Hot Pluggable, capaz de suportar o
gabinete principal;
6.2.3. Os exaustores necessários para a climatização interna dos gabinetes também
deverão ser Hot Pluggable e Redundantes.

6.2.

CONTROLADOR DE ARRAY
6.3.1. Possuir no mínimo quatro controladoras ativo-ativo ou ativo-passivo e permitir
que um volume seja compartilhado através de todas controladoras ao mesmo
tempo;
6.3.2. O Storage deverá ter no mínimo 60GB Cache bruto;
6.3.3. Não será permitido a utilização de discos SSD para contabilizar o cache total do
equipamento;
6.3.4. Suportar no mínimo 02 (Duas) portas 10Gbps Base T iSCSI por controladora;
6.3.5. Suportar os seguintes níveis de raid: RAID 0, 1 e/ou 10, 5 e 6;

6.3.

SOFTWARE E FUNCIONALIDADES
6.4.1. Deverá ser fornecido Software de Análise de Performance, licenciado para toda
a capacidade fornecida, do mesmo FABRICANTE do storage, com acesso via
web ou cliente/servidor, para análise dos parâmetros de performance do
storage, com capacidade para armazenar logs em formato texto e disponibilizar
gráficos de utilização dos componentes vitais da solução ofertada, tais como
discos e memória cache.
6.4.2. O Software deverá fornecer as seguintes informações, em nível de volume
lógico e global:
d) Número de I/Os por segundo;
e) Taxa de transferência de dados por segundo
f) Taxa de utilização dos discos para identificar possíveis Gargalos;
6.4.3. Possuir funcionalidade licenciada de geração de snapshots (cópias de
backup online ou point in-time backup) a qualquer momento. Os snapshots,
na sua criação, deverão ser somente por ponteiros, não envolvendo cópia física
dos dados. Esta funcionalidade deve ser executada internamente ao sistema de
armazenamento, sem consumir ciclo de CPU dos servidores conectados ao
sistema;
6.4.4. Possuir funcionalidade de clonagem de áreas de dados contidos em volumes ou
luns sem que se interrompa qualquer atividade de leitura ou escrita dos
usuários e aplicações aos dados;
6.4.5. O Software deve ser do mesmo FABRICANTE do Storage;
6.4.6. O Software deve estar licenciado para atender todo o hardware fornecido nesta
solução;
6.4.7. Deverá ser fornecido funcionalidade que permita a movimentação automática
de LUNs´s, SUB-LUN´s e Blocos de Dados entre os diferentes tipos distintos de
discos físicos através de métricas de desempenho da solução previamente ou
automaticamente estabelecidas.

6.4.

REPLICAÇÃO
6.5.1. Prover licenciamento de software necessário para ser instalado na origem
produção e no site de contingência;
6.5.2. Deverá prover a replicação externa entre os dois storages de discos de mesma
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
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família, garantindo que os dados estarão idênticos no lado replicado;
Permitir replicação de forma assíncrona e síncrona entre dois storages da
mesma família;
Possuir recurso de replicação reversa, ou seja, o storage do site de replicação
deve ser capaz também de replicar um volume lógico no site principal;
O licenciamento deste software deverá ser ilimitado, ou seja, não serão aceitas
restrições de uso seja por limite de capacidade TB, LUNs, gabinetes ou
combinações destas;
O software de replicação de dados deverá ter funcionamento, sem a
necessidade de instalação de aplicativos ou softwares nos sistemas servidores
conectados ao Storage;
O software de replicação deverá ser integrado ao software de administração do
dispositivo de Storage, permitindo a sua operação através de uma console
única de administração.

INTEGRAÇÃO
6.6.1. Deverá possuir software para implementar snapshot/clone íntegro e online,
bem como restauração do MS Hyper-V do Windows 2008 Server através de
ferramentas nativas e integradas com licenciamento ilimitado.
6.6.2. Deverá possuir software para implementar snapshot/clone íntegro e online,
bem como restauração do VMWare ESX/ESXi versão 4 ou superior através de
ferramentas nativas e integradas com licenciamento ilimitado.

6.6.

COMPATIBILIDADE
6.7.1. O sistema de armazenamento deverá suportar os seguintes sistemas
operacionais:
e) Red Hat Enterprise Linux;
f) SuSE Linux Enterprise Server;
g) Windows Server 2003 e 2008;
h) VMWare Infrastructure 4.x ou superior;
6.7.2. O FABRICANTE do storage deverá ser compatível com as normas estabelecidas
pela SNIA (Storage Networking Industry Association) e prover interface de
gerenciamento com os padrões SMI-S (Storage Management Initiative
Specification) para gerenciamento através de ferramentas de gerência de
storage que utilizem este padrão;
6.7.3. O FABRICANTE do storage deverá ser participante do SNIA (Storage
Networking Industry Association) na qualidade de Large Member Voting,
endereço eletrônico: www.snia.org/member_com/member_directory/

6.7.

6.8.

SERVIÇO

DE

INSTALAÇÃO

E

CONFIGURAÇÃO

DO

STORAGE

E

TREINAMENTO
6.8.1. Desenvolver e apresentar planejamento da instalação, indicando as atividades
que serão realizadas, incluindo:
k) Desembalagem, verificação e conferência dos componentes do storage;
l) Definição dos procedimentos e melhores práticas de instalação;
m) Informação da configuração com a especificação dos componentes de
acordo com as recomendações do FABRICANTE;
n) Montagem física dos equipamentos, instalação básica dos equipamentos de
acordo com as recomendações do FABRICANTE, conectorização lógica e
elétrica;
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o) Instalação física de todos os hardwares ofertados, incluindo conexão lógica,
atualizações de softwares, patches, drivers e firmwares para suas mais
recentes versões suportadas;
p) Realizar a ativação e configuração do acesso de gerenciamento remoto do
equipamento quando houver;
q) Configuração incluindo uma instalação básica do Sistema Operacional
Windows Server ou Linux Red Hat ou Suse;
r) Instalação da ferramenta de gerenciamento e administração do
equipamento;
s) Deverão ser realizados testes de verificação no término da instalação;
t) Ao término da instalação e configuração deverá ser considerado uma
sessão de perguntas e respostas no local, com o objetivo de ser abordado
os pontos principais e de funcionalidades chaves dos produtos instalados.
6.8.2. Deverá ser fornecido Hands On de 20 Horas para capacitação e aprendizagem
da solução.
6.8.3. A
Transferência
de
conhecimento
deverá
ser
realizada
pelo
implementador/funcionário do próprio FABRICANTE da solução.
6.8.4. Deverá ser contemplado revisão e explicação técnica de toda a solução a ser
adquirida
SERVIÇOS E SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA HARDWARE E SOFTWARE
6.9.1. Todos os produtos contemplados nesse item deverão atender aos seguintes
requisitos:
d) Suporte para Software com janela de abertura de chamado 24 horas 7 dias
na semana, com tempo de atendimento imediato para chamados críticos
prestado por Analistas de Suporte Remoto. Todo chamado não deverá
ultrapassar o prazo de 2 horas de resposta, contado a partir da solicitação
feita pela CONTRATANTE.
e) A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção diretamente no
FABRICANTE do item sem necessidade de prévia consulta e/ou qualquer
liberação por parte da CONTRATADA. Não deve haver limite para aberturas
de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;
f) Serviço de Atendimento 24x7 através de A abertura de chamados poderá
ser realizada através de Telefone 0800 do FABRICANTE, através da página
da WEB do FABRICANTE ou através de endereço de e-mail do
FABRICANTE;

6.9.
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7.

SWITCH iSCSI

CARACTERÍSTICAS GERAIS
7.1.1. Switch Ethernet concentrador com pelo menos 48 portas (quarenta e oito)
portas 1/10 GbE UTP wirespeed;
7.1.2. Deve possuir adicionalmente slot de expansão hot swap, com suporte a 02
(duas) portas QSFP+ 40 GbE ou 04 (quatro) portas 1/10 GbE SFP+ ou 04
(quatro) portas 1/10GbE Base-T;
7.1.3. Deve ser fornecido com pelo menos 2 conversores 40Gbase-SR. Os conversores
fornecidos deverão ser do mesmo FABRICANTE dos concentradores;
7.1.4. Ocupar no máximo 1 rack unit;
7.1.5. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 1,28 Tbps;
7.1.6. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 952 milhões de pps
(pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI);
7.1.7. Possuir capacidade para no mínimo 128.000 endereços MAC;
7.1.8. Suporte a jumbo frame de no mínimo 9216 bytes;
7.1.9. Implementar Netflow, sFlow ou similar;
7.1.10. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a
velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex);
7.1.11. Suporte ao modo de comutação "store and forward" e “cut-through”
configurável via linha de comando;
7.1.12. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente
para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.
7.1.13. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital
deverão estar inclusas no equipamento.
7.1.14. Possuir no mínimo 1 (um) par de ventiladores hot-swappable;
7.1.15. Possuir fonte de alimentação interna redundante ao equipamento com ajuste
automático de tensão 110 e 220 volts, hot-swappable;
7.1.16. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os
respectivos kit’s de fixação;
7.1.17. O switch fornecido deve ser empilhável com as seguintes características:
7.1.18. Deve ser possível empilhar pelo menos 06 (seis) destes switches;
7.1.19. O empilhamento deve ser feito em anel (“stack ring”) para garantir que, na
eventual falha de um link, a pilha continue a funcionar.
7.1.20. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup”
deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária
intervenção manual.
7.1.21. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 160 Gbps entre os
comutadores membros da pilha.
7.1.22. A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente como uma entidade
única;
7.1.23. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP.
7.1.24. Ser um equipamento homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel);

7.1.

FUNCIONALIDADES GERAIS
7.2.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de
comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (Os cabos e eventuais
adaptadores necessários para acesso à porta de console deverão ser

7.2.
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fornecidos);
7.2.2. Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita
aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão.
7.2.3. Gerenciável via Telnet e SSH;
7.2.4. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta
especificada;
7.2.5. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma
porta especificada em um switch remoto no mesmo domínio L2;
7.2.6. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
7.2.7. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events)
conforme RFC 1757;
7.2.8. Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos;
7.2.9. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
7.2.10. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
7.2.11. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso
administrativo ao equipamento;
7.2.12. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
7.2.13. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de
origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de
origem e destino;
7.2.14. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
7.2.15. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de
associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que
recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC;
7.2.16. Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta;
7.2.17. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e
divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída;
7.2.18. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos
valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
7.2.19. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos
valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP,
conforme definições do IETF;
7.2.20. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de
origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de
origem e destino;
7.2.21. Suportar protocolo de detecção de link de fribra uni-direcional entre dois
Switches Ethernet para previnir loop de rede (UDLD);
7.2.22. Suporte a RFC 802.1ab (LLDP);
7.2.23. Suporte a Data Center Bridge conforme RFC 802.1Qbb (PFC), 802.1Qaz (ETS),
802.1Qau (CN);
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 (VLAN, SPANNING TREE)
7.3.1. Implementar LANs Virtuais (VLANs)
conforme definições do padrão IEEE
802.1Q;
7.3.2. Permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em portas;
7.3.3. Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de
portas “isoladas” e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se
comuniquem com outras “portas isoladas”, mas tão somente com as portas

7.3.
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promíscuas de uma dada VLAN;
7.3.4. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e
distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como
tronco IEEE 802.1Q;
7.3.5. Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast
Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão
permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados.
7.3.6. Implementar a funcionalidade de “Link Aggregation (LAGs)” conforme padrão
IEEE 802.3ad;
7.3.7. Deve suportar no mínimo 128 grupos LAG por switch com até 8 portas por
grupo;
7.3.8. Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
7.3.9. Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a
no mínimo 15 instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree;
7.3.10. Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”);
7.3.11. Implementar o padrão PVST+/RPVST+;
7.3.12. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo SpanningTree para prover defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente
nível 2;
7.3.13. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data
Units ) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme
previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta
deve ser possível desabilitá-la automaticamente;
7.3.14. Capacidade de implementar MLAG (Multichassis Link Aggregation) – agregação
de portas entre dois equipamentos distintos, não empilhados, cada
equipamento com seu próprio endereço IP e MAC-Address.
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 (MULTICAST E ROTEAMENTO)
Implementar roteamento nível 3 entre VLANs;
Suportar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6;
Implementar roteamento estático para no mínimo 1024 rotas IPv4 ou IPv6;
Implementar protocolo de roteamento dinâmico RIPv1 e RIPv2 com suporte a
512 rotas;
7.4.5. Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF v1, v2 e v3 com suporte
a 8.000 rotas IPv4/ 4.000 rotas IPv6;
7.4.6. Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);
7.4.7. Implementar IP multicast com suporte a 2.000 encaminhamentos;
7.4.8. Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos
modos “sparse-mode” e “dense-mode”;
7.4.9. Implementar o protocolo IGMP v1, v2, v3;
7.4.10. Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1,
v2, v3);

7.4.

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
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8.

SOFTWARE DE BACKUP

ARQUITETURA
Possuir arquitetura em cliente-servidor, com as seguintes características:
8.1.1. Servidor da Camada de Gerenciamento (Servidor de Gerenciamento):

8.1.

k) Deve

possuir

capacidade

de

gerenciar

múltiplos

subsistemas

de

armazenamento e múltiplos Agentes de Backup;
l)

Deve possuir catálogo de backups centralizado, contendo as informações
relativas aos jobs e políticas de backup, mídias e quaisquer informações
relevantes.

m) Possuir mecanismo de proteção (backup) das informações armazenadas no
catálogo de backup;
n) Possuir mecanismo de reconstrução do catálogo de backup, sem a
necessidade de cataloga-lo novamente;
o) Possuir mecanismo de restauração granular da base de dados da solução
de backup, permitindo escolher no mínimo restauração dos Jobs de backup
ou catalogo de mídia, sem a necessidade de restaurar toda a base.
p) Suportar o gerenciamento de múltiplos dispositivos de backup (bibliotecas
de fitas, drives de backup, dispositivos de disco com e sem desduplicação),
conectados localmente (Direct Attached), remotamente (Client Attached)
ou compartilhados entre múltiplos servidores via SAN (Storage Area
Network);
q) Deverão ser capazes de efetuar operações de backup e restore de clientes
de backup de qualquer plataforma suportada, mesmo que diferente da
plataforma do servidor de Camada de Gerenciamento (Exemplo: Servidor
Linux deve ser capaz de efetuar backup de clientes Windows, Linux e
Unix).
r)

Cada camada da solução de backup deve ser compatível com as
plataformas Linux em diversas distribuições x86-64 e Microsoft Windows
x86-64.

s)

Deve permitir o gerenciamento centralizado de diversos servidores da
camada de gerenciamento, a console deve ser acessada no mínimo por
duas das três formas conhecidas CLI, GUI ou WebUI;

t)

Capacidade de criação de múltiplas e simultâneas imagens de backup, cada
um com atributos únicos, retenção própria, ou após a conclusão do backup
primário realizar copia para outro dispositivo com retenção diferente da
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original, por exemplo: backup primário realizado em disco com retenção
para 3 dias e backup secundário em fita com retenção de 1 ano.
8.1.2. Requerimentos de Gerenciamento e Segurança:
i)

Possuir ambiente de gerenciamento de backup e restore através de
interface gráfica e linha de comando;

j)

Possuir interface gráfica para gerenciamento, monitoramento, emissão de
alertas, emissão de relatórios sobre as operações de backup/restore;

k) Caso existam múltiplos ambientes de backup, a interface gráfica deve ser
capaz de monitorar e gerenciar remotamente outros servidores da camada
de gerenciamento.
l)

A credencial do usuário de backup deve ser validada para acessar o
ambiente de backup remoto;

m) Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e
configuráveis para atividades de administração e operação do software de
backup:
n) Suportar configuração de quotas para os usuários de backup, definindo os
grupos de agentes, tarefas que podem realizar e quantidade de dados que
podem armazenar nos dispositivos de armazenamento;
o) Possuir a capacidade de cópia automática ou manual de dados em mídias
de armazenamento para outras mídias a fim de guarda externa;
p) Possuir a capacidade de automatizar os procedimentos de cópia de fitas
virtuais para fitas físicas através de filtros customizáveis.
8.1.3. Facilidade de Implementação e Manutenção:
e) Possuir mecanismo de instalação de plug-ins de forma remota nos agentes
de backup, através de interface própria no Servidor de Gerenciamento.
f) Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e compatibilidade,
o FABRICANTE deve possuir mecanismo público para consulta das listas de
compatibilidade de sistemas operacionais e software que exijam plug-ins
específicos. Que contenha:
g) Versões do Produto suportados para instalação ou uso no Sistema
Operacional em questão;
h) Compatibilidade com Sistemas Operacionais, aplicações, bancos de dados e
sistemas de arquivos (File System);
8.1.4. Características Gerais:
d) Permitir a realização de LAN-Free backup.
e) O backup via SAN deve ocorrer sem a necessidade de licenciamento
f)

adicional;
Possuir a capacidade de realizar backup de Servidores de Arquivos no
formato incremental pra sempre. Após a realização de cada backup
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incremental, este deve ser automaticamente consolidado para que seja
gerada a visão FULL de restore;
8.1.5. Suporte a ambientes Virtuais:
c)

VMWare
x. Possuir integração com a API VMware VADP;
xi. Capacidade de realizar backup de maneira off-host, sem a necessidade
de instalação de agentes nas máquinas virtuais;
xii. Capacidade de realizar backup de máquinas virtuais em estado on-line
e off-line;
xiii. Suportar a transferência de dados entre os servidores (Clients) e o
servidor de backup através de SAN e LAN;
xiv. Possuir a capacidade de balanceamento de carga automática dos
backups através de múltiplos Proxies de Backup;
xv. Permitir que através de uma única rotina de Backup a qual enviou os
seus dados para disco ou tape seja possível recuperar a imagem
completa da máquina virtual Windows e Linux (VMDK), e também
arquivos de maneira granular sem a necessidade de scripts, área
temporária ou montagem dos arquivos VMDK;
xvi. Possuir capacidade de recuperação de imagem de máquina virtual,
para outras localidades, possibilitando escolher Host diferente ou
recuperar os arquivos de configuração da VM, para qualquer localidade;
xvii. Possibilitar a utilização do VMware Changed Block Tracking, além de
integrar com a tecnologia de backup incremental ou diferencial da
solução de backup.
xviii. Para maquinas virtuais com sistema operacional Windows, o arquivo de
paginação deve ser descartado durante a rotina de backup.

d) Hyper-V:
vii. Possuir a capacidade de realizar backup On-Host e Off-host das
máquinas virtuais Windows e Linux;
viii. Possuir a capacidade de realizar backup de maneira full, incremental e
diferencial sem a necessidade de instalação de agentes nas máquinas
virtuais;
ix. Suportar ambientes configurados com Cluster Shared Volumes;
x. Permitir que através de uma única rotina de backup seja possível
recuperar a imagem completa da máquina virtual Windows e Linux
(VHD), e também arquivos de maneira granular sem a necessidade de
scripts, área temporária ou montagem dos arquivos VHD;
xi. Possuir a capacidade de recuperação das máquinas virtuais para uma
área temporária de disco
xii. Possibilitar a montagem dos discos de maquinas virtuais Windows para
backup granular de arquivos, sem a necessidade de backup completo
da VM.
8.1.6. Desduplicação de Dados
c) Possuir capacidade de realizar desduplicação de dados na camada do
cliente de backup, em servidores e appliances de desduplicação;
d) Possuir a capacidade de replicação de dados de maneira otimizada, entre
appliances ou servidores de desduplicação, enviando somente blocos
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únicos;
8.1.7. Disaster Recovery
c) Possuir de forma integrada e nativa a capacidade de recuperação
automatizada do sistema operacional sem a necessidade de rotinas
independentes de backup, não necessitando sistema operacional
préviamente instalado no servidor de destino;
d) Possuir a capacidade de recuperação do Sistema Operacional realizando
boot remoto PXE ou mídia ótica (CD/DVD/Pen-drive) independente do
hardware escolhido (hardware agnóstico);
REPLICAÇÃO
8.2.1. Permitir que a replicação dos dados armazenados em subsistemas de
armazenamento seja gerenciada pelo servidor de Backup;

8.2.

BASE DE DADOS
8.3.1. O catálogo de backup deve ser provido nativamente pela ferramenta de backup
ou através de base de dados relacional fornecida em conjunto com a solução;

8.3.

COMPATIBILIDADE
8.4.1. A solução deve garantir no mínimo proteção através de agentes/opções para as
seguintes aplicações:

8.4.

d) Base de dados: Oracle, Microsoft SQL Server e MySQL;
e) Hypervisor: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere;
f)

Colaborativos: Microsoft SharePoint Server e Lotus Domino;

CRIPTOGRAFIA
8.5.1. Possuir capacidade nativa de efetuar criptografia de backup em AES-128 e AES256 bits.

8.5.

BACKUP
8.6.1. Possuir a capacidade de escrever múltiplos fluxos de dados provenientes de
servidores distintos em um único dispositivo físico de gravação (disco e fita);
8.6.2. Possuir a capacidade de dividir o fluxo de dados proveniente de um servidor em
vários dispositivos de gravação, por exemplo, disco e fita.
8.6.3. Possuir a função de D2D e D2D2T, ou seja, que permita o envio dos dados para
disco e posteriormente do disco para outro tipo de mídia (disco ou fita) sem a
necessidade de criação de outro job de backup;
8.6.4. Possuir a capacidade de verificar o conteúdo das fitas de modo off-line, sem a
necessidade de carrega-las no drive para leitura;
8.6.5. Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de backup, com
intervalo de: Hora, dia do mes, dia da semana e mes. Datas e horário
específicos, e datas recorrentes.
8.6.6. Possuir função para definição de prioridades de execução de jobs de backup;

8.6.

RESTORE
8.7.1. Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas de restore, com
intervalo de: Hora, dia do mês, dia da semana e mês. Datas e horário
específicos, e datas recorrentes.

8.7.

RELATÓRIOS / NOTIFICAÇÕES
8.8.1. Possuir relatórios de utilização da ferramenta e capacidade dos dispositivos de

8.8.
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backup.
Possibilitar geração de relatórios customizados.
Possuir relatórios com informações essenciais prontos para utilização (built-in).
Gerar relatórios de utilização por segmento de mídia (em caso de fita).
Possibilitar geração de relatório parametrizável com data, cliente de backup
entre outros dados para identificar mídia de armazenamento utilizada.
Possibilitar identificar os Jobs de backup que estão contidos nas mídias e/ou
servidores de armazenamento.
Determinar a quantidade de espaço disponível para utilização nas mídias ou
servidor de armazenamento.
Permitir a emissão de relatórios que incluam dados da solução de backup tais
como: Licenciamento, clientes, Quota, entre outros;
Permitir exportar os relatórios para formato HTML ou outro formato de
visualização amigável;

LICENCIAMENTO
8.9.1. Solução de software gerenciador de Backup e Restore, devidamente licenciada
perpetuamente na modalidade de volumetria, permitindo proteção efetiva de
uma massa de dados de no mínimo 01 TB (um Terabyte) em ambiente de
produção (arquivos, aplicações, data base, etc.);
8.9.2. O licenciamento deve incluir os agentes suportados pela ferramenta,
independentemente da quantidade e tipo de sistemas operacionais, aplicativos,
drives de armazenamento de backup e conectividade (LAN e SAN);

8.9.

SUPORTE
8.10.1. Os produtos adquiridos deverão contemplar suporte e assistência técnica 24
horas por dia, 7 dias por semana (24 x 7), via Internet/Web, e-mail ou telefone
por um período de garantia de no mínimo 12 (vinte e quatro) meses.
8.10.2. Durante o período de suporte adquirido, o mesmo deve contemplar no
mínimo, direitos a atualizações de versionamento e abertura de chamados.

8.10.
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9.

HARDWARE DE BACKUP

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO
9.1.1. Solução de Storage de Backup composto por equipamento especifica para
backup em disco, baseado em Appliance, que se entende como um subsistema
de armazenamento de backup com o propósito específico de ingestão dos dados
de backup, desduplicação, compactação e replicação.

9.1.
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9.1.2. Entende-se por Appliance a solução composta por hardware e software do
mesmo FABRICANTE que propõe um único produto;
9.1.3. O subsistema de armazenamento de backup 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;
9.1.4. A solução deve suportar, no mínimo, as seguintes formas de acesso
(protocolos) para backup: CIFS, NFS e OST;
9.1.5. Deverá possuir recurso de desduplicação e compressão de dados devidamente
licenciada/habilitada para a capacidade de armazenamento ofertada, permitindo
otimizar a capacidade de armazenamento e transferências de dados;
9.1.6. Entende-se por desduplicação de dados a funcionalidade que permite eliminar
segmentos redundantes e compactar os dados, de forma a reduzir a quantidade
de recursos de disco necessária ao armazenamento dos dados de backup;
9.1.7. A desduplicação deve segmentar os dados em blocos de tamanho variável.
9.1.8. A funcionalidade de desduplicação deve ser global, considerando todos os dados
armazenados no sistema e realizada durante o processo de ingestão dos dados
e replicação, eliminando a necessidade de armazenamento intermediário;
9.1.9. A desduplicação deverá acontecer antes dos dados serem gravados nos discos
do Appliance;
9.1.10. A solução deve suportar uma taxa mínima de desduplicação de 15:1;
9.1.11. Deverá possuir recurso de replicação remota de dados entre equipamentos de
mesma família, devidamente licenciada/habilitada para a capacidade de
armazenamento ofertada, permitindo implementações de contingência;
9.1.12. A replicação remota de dados deve ser off-host, ou seja, realizada
exclusivamente entre os subsistemas de armazenamento de backup, sem
consumir recursos dos servidores de backup;
9.1.13. A replicação remota de dados deve ser realizada através de rede IP e permitir
a transferência de dados em formato desduplicados;
9.1.14. Deve suportar replicação remota no formato 1:1 (um origem para um destino)
e N:1 (várias origens para um destino);
9.1.15. Deve suportar balanceamento de carga de conexões entre os servidores
backup ou clientes de backup e o Appliance, quando estas forem realizadas via
IP;
9.1.16. A solução de armazenamento de backup deve possuir console de
gerenciamento centralizado com interface gráfica (GUI) ou linha de comando
(CLI) que permita gerenciar, administrar e monitorar os recursos do
equipamento;
9.1.17. A solução deve possuir um performance de backup de, no mínimo, 3 TB/hora
de throughput com protocolo OST;
REDE
9.2.1. Cada Appliance deve possuir, no mínimo, 4 portas 1GbE padrão BaseT, 2 portas
10GbE padrão BaseT ou SFP+;

9.2.

ARMAZENAMENTO
9.3.1. O Subsistema de Armazenamento de Backup deve ser capaz de suportar falhas
de até dois discos de armazenamento, implementando proteção através de
RAID 6 ou similar;

9.3.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3313-8800

www.senacdf.com.br

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Conforme n.º 9 do Documento I - Especificação Técnica dos Ativos)
DESCRIÇÃO

Marca/Modelo

9 - HARDWARE DE BACKUP
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

9 - HARDWARE DE BACKUP
9.3.2. Cada gaveta de discos deve possuir, no mínimo, 1 (um) disco de “hot-spare”;
9.3.3. A solução ofertada deve possuir capacidade de armazenamento de, no mínimo,
05TB liquido, isto é após realizado a configuração do RAID, com a utilização de
drives de tecnologia SAS, NL-SAS ou SATA com capacidade de, no máximo,
3TB e rotação mínima de 7.200 RPM;
9.3.4. A solução ofertada deverá possuir uma capacidade de armazenamento lógica
de, no mínimo, 75TB através de desduplicação e compressão;
9.3.5. A solução ofertada deverá possuir uma capacidade de expansão para, no
mínimo a inclusão de até 2 gabinetes (expansion shelf) do mesmo
FABRICANTE, para até 18.0TB cada;
GERENCIAMENTO
9.4.1. A Solução de Armazenamento de Backup deve possuir console de
gerenciamento centralizado com interface gráfica (GUI) ou linha de comando
(CLI) que permita gerenciar, administrar e monitorar os recursos do
equipamento;

9.4.

9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

GABINETES (CHASSI)
Cada gabinete que compõe a solução deve possuir altura de no máximo 2U e
ser compatível com rack padrão EIA-310D;
Cada gabinete de drive deve possuir no mínimo 12 (doze) slots de drive hotplug;
Cada gabinete deve possuir fontes de alimentação e sistema de ventilação
redundantes e hot-plug/hot-swap, de forma a prover alta disponibilidade
estrutural;
Cada fonte de alimentação deve suportar tensão de entrada de 100-240 VAC
em 60 Hz e possuir potência suficiente para suportar a configuração máxima do
gabinete;
Cada fonte de alimentação deve acompanhar cabos de alimentação com
conectores padrão IEC C13/C14 e amperagem compatível com a potência das
mesmas;
Cada gabinete deve acompanhar kit de trilhos deslizantes para fixação do
equipamento em rack padrão EIA-310D;
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