SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º N.º 15/2019
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF,

torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação, na modalidade
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global, regida pela Resolução Senac

n.º 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: 24/04/2019
HORA: 10 horas

LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO DA UASG: 926781
2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de
racks, servidores, solução de armazenamento – Storage SAN, solução de armazenamento –

NAS, solução de armazenamento Backup, para atender as necessidades deste 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 – Especificação de Materiais e Serviços;

b) Anexo II – Especificação Técnica dos Ativos (Hardwares e Softwares);
c) Anexo III – Modelo Sumário de Comprovações Técnicas;
e) Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços.

2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos
interessados, no site do Senac-DF, www.df.senac.br ou no portal de compras do Governo
Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br.
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2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública,
obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF.

2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do
Pregoeiro em contrário.

2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a

presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senac-DF,
aprovado pela Resolução Senac nº. 958/2012.

2.8. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº.
123/2006.

2.8.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada. A
referida convocação é automática, entretanto conforme subitem anterior, não se aplica à

presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é aplicável e não será aceito,
consequentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão convocadas.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que satisfaçam as condições e as

exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da documentação,
e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, e que:
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos;

b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema
Fecomércio-DF;

d) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país;
c) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF.

3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo
próprio do Sistema Eletrônico, que:

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital e seus Anexos; e

b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a

partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil,
Art.7º, Inciso XXXIII.
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4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da
Economia, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também

deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da
licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.

4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor

do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

4.5. O Senac-DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados

em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras
do sistema para a entrega da documentação pertinente.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir
as propostas apresentadas.

5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os

atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou
ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão
de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Senac-DF,
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inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão.

5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe
cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e seus Anexos
ou na Resolução Senac n.º 958/2012.

5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a
exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e
final.

5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste

Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante
com as disposições aqui contidas.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local indicados
neste Edital, por comando do Pregoeiro.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
7.2.

A

desclassificação

será

sempre

fundamentada

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

e

registrada

no

sistema,

com

7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase competitiva.
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
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8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e do valor do lance.

8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer

lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema,
observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital.

8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais
licitantes, vedada à identificação do detentor do lance.

8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances.

8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.

8.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances

do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo de início do tempo de iminência.

8.9.1. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual estará automaticamente
encerrada a recepção de lances.

8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. O julgamento da proposta será pelo menor valor global apresentado.

9.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º

(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto.

10. DA NEGOCIAÇÃO
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10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta

diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar para

enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 12 e a Proposta Financeira

adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema eletrônico, na
extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

11.1.1 Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá
informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um
prazo adicional a critério do pregoeiro.
11.1.2

Excepcionalmente,

o

pregoeiro

poderá

disponibilizar

o

e-mail

institucional

licitacao@df.senac.br caso o licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou este não
comporte o tamanho dos arquivos.

11.1.3 Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos

arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional

licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio
da documentação.

11.1.4 Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item
15.6 deste edital.

11.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações:

11.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação;

11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances
ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$);

11.2.3. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos
operacionais,

equipamentos,

EPIs,

transportes,

encargos

previdenciários,

trabalhistas,

tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta

ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas
nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação;
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11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se

houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a
indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante,
vinculada ao CNPJ constante da Proposta;

11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com
as especificações contidas nos Anexos deste Edital;
11.3.

Todos

os

documentos

emitidos

em

língua

estrangeira

deverão

ser

entregues

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e
também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.

11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.

11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais
ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.

11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a
ser estabelecido pelo Pregoeiro.

11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados
ao Núcleo de Compras- NCO, na Subsede do Senac-DF, localizada no SIA Trecho 3 Lotes
945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030.

11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde que
acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro.

11.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e

justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha
conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão.
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11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação
são coerentes com os de mercado.

11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do
mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu
preço.

11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações

de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e
passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

11.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para sua continuidade.

11.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante
vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no
sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e
adjudicação.

12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação:
12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;

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.
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12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, em nome da LICITANTE,
em papel

timbrado do atestante (cliente da LICITANTE), comprovando ter fornecido

equipamentos, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta (federal,

estadual, municipal, do Distrito Federal, ou empresa privada, com as mesmas características

técnicas similares aos do objeto desta Especificação de Materiais e Serviços, 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) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica e demais documentos comprobatórios
emitidos por empresas participantes do mesmo grupo econômico da LICITANTE e/ou do
FABRICANTE.

12.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão
superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes.
12.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da licitação;

c) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou Certidão Positiva

com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio da
licitante, ou da filial quando esta for a Licitante;

(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICer
tidao.asp?Tipo=1)

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio
da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte;
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e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,

expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for à
Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte;

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da
Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp)

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao)
12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente.

12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do
subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições
de habilitação das licitantes.

12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado
no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação
atualizada.

12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar
pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses.

12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio
de documentos que os contenham.

12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos neste Edital.

12.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação
de habilitação.

12.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde
que devidamente justificado.

12.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou

falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais que
emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os efeitos
para fins de habilitação.

12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via
internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos
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referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que
ensejará a inabilitação da empresa.

12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da
licitante.

13 – DAS AMOSTRAS

13.1. A CPL, após divulgação da LICITANTE classificada com Proposta de Menor Preço e

habilitada para o presente certame, poderá solicitar amostra da solução completa e funcional da
LICITANTE, com pelo menos 01 (um) ativo novo de cada modelo ofertado. Esses perfis de ativo

deverão conter os softwares e ferramentas adicionais descritas e exigidas nesta Especificação
Materiais e Serviços, a fim de comprovar o desempenho e atendimento às especificações
(hardwares e softwares) exigidas;

13.2. 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;

13.3. 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;

13.4. As amostras deverão ser apresentadas na Unidade do Senac localizada no SIA Trecho 3

Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, em até 15 (quinze) dias úteis contados da

data de solicitação pelo SENAC-DF e a sua não apresentação acarretará a desclassificação da
LICITANTE sem prejuízo das sanções previstas em lei;

13.5. 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 Materiais e Serviços;

13.6. 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 13.4;

13.7. Os exemplares serão devolvidos juntamente com a entrega do Parecer de Aprovação ou
Reprovação emitida pelo SENAC-DF;

13.8. 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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13.9. O processo de homologação das amostras consistirá na verificação do atendimento de
todas as características do objeto, apresentadas nos itens do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO
MATERIAIS E SERVIÇOS, das amostras ofertadas pela LICITANTE.

13.9.1. Serão considerados equipamentos e softwares homologados, somente os que

atenderem 100% (Cem por cento) das características técnicas descritas no documento citado
no parágrafo anterior;

13.9.2. 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;

13.9.3. Caso as inconformidades não sejam solucionadas no prazo previsto, a LICITANTE será

automaticamente desclassificada, sendo a próxima LICITANTE habilitada, convocada para
apresentar suas amostras, dando assim, continuidade ao processo licitatório;

13.9.4. Para a homologação dos recursos específicos referentes ao item “GERENCIAMENTO”,
descrito para

os

servidores

no ANEXO

II

–

ESPECIFICAÇÃO

TÉCNICA

DOS

ATIVOS

(HARDWARES E SOFTWARES) (itens 2, 3 e 4), 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;

13.9.5. A qualquer momento, os técnicos do SENAC-DF responsáveis pelo processo de
homologação, poderão solicitar à LICITANTE, informações complementares que se fizerem

necessárias para a validação do processo de homologação das amostras, ou esclarecimento de
eventuais dúvidas;

13.9.6. Por se tratar de um processo global para aquisição de equipamentos, não havendo

possibilidade de fracionamento do objeto licitado, caso ocorra a reprovação de uma das
amostras analisadas, os equipamentos restantes não serão analisados. Neste caso, a próxima
LICITANTE

habilitada,

será

convocada

continuidade ao processo licitatório;

para

apresentar

suas

amostras,

dando

assim,

14 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1 - 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.
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14.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e

encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail licitação@df.senac.br, ou na impossibilidade,

protocolados no Protocolo deste Senac-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA Trecho

3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a
sexta-feira, em dias úteis.

14.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel
timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem
14.1.1.

14.1.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado
e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada,
aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante.

14.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a

partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da
impugnação.

14.3. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor.

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

14.5 - Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para

julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame,
informando às licitantes por meio do sistema.
14.6

–

Os

avisos,

informações

e

convocações

referentes

ao

processo

licitatório

(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante
publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a
acessá-lo.

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá
recurso da decisão que inabilitar a licitante.

15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

15.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a em campo próprio do Sistema.

15.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de
recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados

para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término
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do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer,

importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo
para adjudicação e homologação.

15.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

15.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem
como os que forem enviados por fax ou e-mail.

15.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo

de Compras - NCO, no seguinte endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho
03, Lotes 945/955, Brasília/DF, CEP: 71200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a
sexta-feira, em dias úteis

15.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os
recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a

chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda
classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas condições
de sua Proposta Financeira.

15.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL
encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.
16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço nos termos
da minuta constante do Anexo II, 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.

16.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará

obrigado a adquirir os materiais 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.

16.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preço,
implicará multa e perda do direito ao registro de preço.
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16.4 - O prazo de vigência da Ata 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.

16.5 - 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 o
fornecimento dos materiais.

16.6 - 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.

16.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar o
licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e
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.
17 - DAS SANÇÕES

17.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as
seguintes sanções:
I – advertência;
II – Multa:

a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro

de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou
impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços;

b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente.

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por
período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
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III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02
(dois) anos.

17.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial.

17.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o

direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois)
anos, nos seguintes casos:
I - cometer fraude fiscal;

II - apresentar documento falso;
III - fizer declaração falsa;

IV - comportar-se de modo inidôneo;

V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da
notificação;

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
VII - não mantiver a proposta.
18 - DO PAGAMENTO
18.1 - A

licitante

vencedora

apresentará

Nota

Fiscal

de

acordo

com

a

entrega

dos

materiais/serviços, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, no prazo de até
10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos, devidamente atestados.

18.2 - Para efetivação dos pagamentos, a contratada deverá demonstrar a devida comprovação
de regularidade fiscal, por meio de apresentação das seguintes certidões:
a)

Prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal;

c)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

b)

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

18.3 – As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das certidões negativas exigidas, sob pena
do pagamento ficar suspenso até o cumprimento da exigência em causa.

18.4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar 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.

18.5 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra,

de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os preços
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incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com as
condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação.
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 – 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.

19.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preço, a fornecedora deverá manter todas as
condições que a incluíram no certame.

19.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com
base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis.

19.4 - As decisões referentes à este Pregão serão divulgados no site www.df.senac.br e no
Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação
de cada fase.

19.5 - 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.

19.6 - 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.

19.7 - 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.

19.8 - 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.

19.9 - 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.

19.10 - 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.

19.11 - 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.

19.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo
fornecimento dos materiais nas condições oferecidas.
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19.13 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário
Brasília,

de abril de 2019

Fabricio da Silva Gama
Núcleo de Compras
Senac – DF
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2019
ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ATIVOS DE TI

QTD.

RACK

PREÇO ESTIMADO (R$)
UNIT.

TOTAL

7

15.783,67

110.485,67

SERVIDOR RACK TIPO I

3

64.431,33

193.294,00

SERVIDOR RACK TIPO II

3

113.059,00

339.177,00

SERVIDOR RACK TIPO III

2

137.642,33

275.284,67

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO STORAGE SAN

2

295.784,67

591.569,33

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO - NAS

1

107.429,33

107.429,33

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE
BACKUP

1

562.932,00

562.932,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R$)
1

2.180.172,00

JUSTIFICATIVA PARA O LOTE ÚNICO

Faz-se necessária a aquisição de uma solução de um mesmo FABRICANTE tendo em vista a
busca por maior compatibilidade e gerenciamento centralizado. Evitar a indisponibilidade da
solução em função de problemas advindos de uma composição multimarca e/ou vários
FORNECEDORES distintos para cada equipamento, diminuindo assim o tempo de solução em
caso de falha, facilitando e dando celeridade ao processo de abertura de chamados e/ou
execução de contrato. A busca por alta disponibilidade da solução requer ao menos uma política
de garantia de 60 (sessenta) meses do tipo 24h x 7 dias on-site, com solução em até 24 (vinte
e quatro) horas.
Com objetivo de levar o amplo conhecimento aos FORNECEDORES, os equipamentos serão
utilizados para prover um ambiente virtualizado, logo, a densidade lógica computacional será
elevada e a falha e/ou intermitência nas interconexões/integrações da solução, seja de ordem
física, ou lógica, a falha(s) na camada física "Hardware" da solução, acarretará na
indisponibilidade dos serviços que estarão em produção no Data Center do SENAC, cenário este
que não será admitido. Desta forma, é mandatório que os equipamentos sejam de um mesmo
FABRICANTE e homologados para garantir a total compatibilidade entre si.
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2

2.1

DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES
i.

ii.

A LICITANTE interessada deverá apresentar declaração, direcionada ao SENAC-DF,
referente a este processo, em papel timbrado, comprovando:

Que prestará garantia dos equipamentos durante a vigência do contrato ou documento
compatível, sendo que, a assistência técnica dos ativos será de sua responsabilidade,
inclusive todos os custos, e será prestada por Rede de Assistência Técnica Autorizada do
FABRICANTE;

Que os equipamentos pertencem à linha corporativa do FABRICANTE, sendo de linha de
produção continuada e comprometendo-se a fornecer peças de reposição novas e
originais durante todo o período de garantia;

iii. 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;
iv. Que disponibilizará no máximo em 5 (cinco) dias contados da assinatura do contrato ou
documento compatível, serviços de Central de Atendimento, com ferramentas que
atendam as características mínimas desta Especificação Técnica dos Ativos (Hardwares e
Softwares), e com atendimento de primeiro nível, possibilitando abertura de chamados
via 0800 (ou outro número DDG) e via site da internet, possibilitando assim o
acompanhamento dos chamados abertos;
v.
2.2
i.

ii.

3

3.1
3.2
3.3

Que a LICITANTE é um revendedor autorizado a comercializar e prestar os serviços de
garantia exigidos nesta Especificação de Materiais e Serviços.

A LICITANTE interessada deverá apresentar comprovação das características técnicas
dos ativos ofertados:
Relatório com sumário (ANEXO III – 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 técnicos dos
ativos, comprovando o atendimento às características constantes do ANEXO II –
Especificação Técnica dos Ativos (Hardwares e Softwares);

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.

LOCAIS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

O prazo de entrega dos equipamentos não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias
corridos após a emissão da ordem de compra;
Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no SENAC-DF, pelo próprio
FABRICANTE ou por técnico(s) da empresa fornecedora devidamente certificada pelo
FABRICANTE dos equipamentos;
Todas as atividades relacionadas à implantação do objeto deste Instrumento serão
prestadas em instalações localizadas nos endereços abaixo:

Localidade

CEP 903 Sul

CEP Taguatinga

Endereço
SEUP/SUL EQS 703/903 CONJUNTO A, CEP 70.310-500 ASA
SUL BRASILIA
QNG, ÁREA ESPECIAL 39, - CEP: 72.130-001 - TAGUATINGA NORTE
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Localidade

CEP Ceilândia
CEP Gama
CEP Jessé Freire
CEP Sobradinho

Sede Administrativa
SubSede
Administrativa

4

Endereço
QNN 1 CONJ. B LOTE 4/6 AVENIDA HÉLIO PRATES – CEILÂNDIA
CENTRO - CEP: 72.225-014
QUADRA 5 CONJUNTO F LOTE 07- SETOR SUL L , CEP 72.410-306 GAMA/DF
SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 06 BLOCO A, Nº 172 ANDAR 1, 2, 3
E 4, CEP 70.306-908 ASA SUL BRASILIA
AE 5, QUADRA 4, CONJ. E - SOBRADINHO I - CEP: 73.025-045
SIA TRECHO 03 LOTES 625/695 COBERTURA C, CEP 71.200-030
SIA BRASILIA
SIA TRECHO 03 LOTE 2130-2140 E 2150 CEP 71-200-030 GUARÁ DF

ESCOPO DO FORNECIMENTO

4.1

A CONTRATADA deverá fornecer Ativos de TI nos quantitativos a seguir detalhados, os
quais deverão estar em conformidade com as especificações descritas no ANEXO I –
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, sendo:
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.2
4.3
5

5.1
5.2

ATIVOS DE TI

QUANTIDADE
TOTAL

RACK

7

SERVIDOR RACK TIPO I

3

SERVIDOR RACK TIPO II

3

SERVIDOR RACK TIPO III

2

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO - STORAGE SAN

2

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO - NAS

1

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP

1

No ANEXO I - Especificação de Materiais e Serviços são contempladas todas as
Especificações Técnicas de Hardwares, Softwares, Serviços de Implantação e Recursos
Técnicos, entre outros detalhamentos necessários a perfeita execução dos serviços;

Os equipamentos fornecidos deverão ser idênticos aos equipamentos homologados
durante o processo de validação das amostras.

GARANTIA E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS

A garantia deverá ser executada exclusivamente pelo FABRICANTE;

Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses,
"on-site”;
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5.3
5.4

O prazo de garantia será iniciado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de
recebimento definitivo dos equipamentos;
A empresa FABRICANTE dos equipamentos deverá:

5.4.1
Possuir Assistência Técnica Autorizada, devidamente credenciada e CONTRATADA
no Distrito Federal, sendo essa responsável pelo atendimento durante todo o período de
garantia. Caso não possua, essa terá um prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
data de assinatura do contrato para disponibilizar essa estrutura;

5.4.2
Caso a LICITANTE não seja o próprio FABRICANTE, essa deverá fornecer em sua
proposta comercial a relação atualizada de sua rede de Assistência Técnica autorizada
local, que irá prestar os serviços de garantia dos equipamentos;
5.4.3
Dispor de um número telefônico tipo DDG, ou com custo de chamada local, para
suporte técnico e abertura de chamados técnicos. O atendimento deverá ser em língua
portuguesa;

5.4.4
Garantir que, caso a assistência técnica autorizada esteja impedida de realizar
atendimentos ao SENAC-DF, esses serão realizados por outra empresa de sua rede
autorizada indicada pelo FABRICANTE, ou por ele mesmo, sem custos adicionais para o
SENAC-DF;
5.4.5
Arcar com todos os custos de transporte dos equipamentos, caso haja
necessidade de envio desses para outras localidades;
5.4.6
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;

5.4.7
Disponibilizar durante todo o período de vigência da garantia, 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) ou
em partição específica do disco de cada equipamento entregue, quando for aplicável;

5.4.8
Disponibilizar em seu site na internet, durante todo o período de vigência da
garantia, a versão mais atual, e todas as versões anteriores de BIOS e/ou FIRMWARES
para os equipamentos ofertados e compatíveis com as versões mais recentes dos
sistemas operacionais solicitados nesta Especificação de Materiais e Serviços;
5.4.9
Prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS e/ou FIRMWARES
devendo a aplicação permitir a atualização online por meio do sistema operacional
Microsoft Windows, ou de ferramenta própria, sem ônus para o SENAC-DF;
5.4.10
Disponibilizar correções de BIOS e/ou FIRMWARE e/ou drivers, durante todo o
período de vigência da garantia, para a correção de eventuais incompatibilidades com
sistemas operacionais mais atuais e demais componentes que compõem a solução
licitada;

5.4.11
Informar sempre ao SENAC-DF toda alteração em sua rede de atendimento que
impacte direta ou indiretamente no atendimento e no cumprimento do SLA previsto
nesta Especificação de Materiais e Serviços;

5.4.12
Disponibilizar monitoramento remoto e suporte automatizado para acelerar e
coletar dados ambientais fundamentais para o diagnóstico e a resolução de problemas;
5.4.13

5.5

Cumprir o SLA previsto neste edital.

A garantia deverá cobrir reposição de peças e mão de obra, além de todos custos
operacionais envolvidos no seu cumprimento;
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5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

5.12

5.13
6

6.1

A garantia e o atendimento serão “on-site” do tipo (24x7): 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana;

O atendimento remoto, realizado via telefone (24x7): 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana;

O tempo de solução está definido conforme o Grau de Severidade do problema descrito
no item 6 desta Especificação de Materiais e Serviços;

Todos os equipamentos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha
de produção atual do FABRICANTE;
Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e compatibilização do
conjunto deverão ser fornecidas pelo FABRICANTE, sem ônus para o SENAC-DF;
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;
Todos os equipamentos deverão ser
artifício que impossibilite abertura
intervenções técnicas, atualizações
SENAC-DF. A abertura e inclusão
acarretará a perda de sua garantia;

fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro
dos mesmos quando necessária a realização de
tecnológicas por parte do setor competente do
de hardwares adicionais nos equipamentos não

A instalação e implementação dos equipamentos deverá ser feita pelo próprio
FABRICANTE.
NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)

Para atendimento dos chamados, deverão ser considerados os seguintes níveis de
severidade de acordo com o tipo de problema detectado.

Grau de
Severidade

Descrição

Prazo para conclusão do atendimento

1

Equipamento fora de operação,
ou com alguma funcionalidade
comprometida

Deverão ter o seu fim de atendimento
técnico no prazo máximo de 6 (seis) horas
após a abertura do chamado

2

Equipamento com falha grave,
mas ainda operacional

Deverão ter o seu fim de atendimento
técnico no prazo máximo de 1 (um) dia
após a abertura do chamado

3

Dúvida relativa a operação ou
configuração

Deverão ter o seu fim de atendimento
técnico no prazo máximo de 2 (dois) dias
após sua abertura

6.2

6.3

Entende-se por “fim de atendimento técnico” a hora em que ocorrer término do reparo
do problema de hardware informado no chamado, deixando o equipamento novamente
operacional e em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado,
para os chamados com graus de severidade 1 e 2, ou sanadas as dúvidas, para os
chamados de severidade grau 3;
O grau de severidade do chamado será definido pelo SENAC-DF, quando da abertura de
chamado técnico junto ao FABRICANTE;
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6.4

O prazo para solução será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas após o diagnostico
junto ao FABRICANTE, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;

6.5

A garantia, atendimento e manutenção corretiva serão "on-site” (24x7): 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, com diagnóstico remoto;

6.6

O atendimento remoto poderá ser realizado via telefone (24x7): 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

6.7

Estão incluídos no prazo informado no itens anteriores, todos os prazos necessários para
o fornecimento de peças de reposição que dependam de fornecedores fora do Distrito
Federal;

6.8

Através do atendimento remoto, o FABRICANTE deverá ser capaz de prestar serviços de
suporte técnico colaborativo para software, prestados remotamente (tele-suporte),
seguindo o regime descrito no item anterior;

6.9
6.10

6.11
6.12
6.13

O atendimento aos chamados deverá seguir um procedimento padrão, com o objetivo de
realizar o diagnóstico remoto do defeito e/ou orientar a solução do problema por
telefone;

O atendimento de primeiro nível de garantia deverá ser capaz de solucionar problemas
por telefone no momento do contato. Caso o primeiro nível de atendimento do
FABRICANTE não solucione o problema, a CONTRATADA deverá disponibilizar um
segundo nível de atendimento remoto;
Estão incluídos no prazo informado no item anterior, todos os prazos necessários para o
fornecimento de peças de reposição que dependam de fornecedores fora do Distrito
Federal;
O prazo de solução, conforme previsto no item 6.1, será contado a partir do momento
em que os equipamentos estiverem liberados para realização do reparo;

Caso o equipamento tenha que ser recolhido para reparo, a CONTRATADA deverá
disponibilizar provisoriamente ao SENAC-DF, um equipamento de backup do mesmo
modelo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após o início do
atendimento;

6.13.1
6.14

6.15
6.16
6.17
7

7.1

Ainda nesse caso, o equipamento retirado para reparado externo deverá ser
devolvido obrigatoriamente em até 72 (setenta e duas) horas úteis após a sua
retirada.

A CONTRADADA, sempre que solicitado pelo SENAC-DF, deverá fornecer relatórios sobre
os atendimentos registrados em sua Central de Atendimento, para verificação do
cumprimento dos Níveis de Serviço acordados entre as partes e descritos nesta
Especificação de Materiais e Serviços;

A CONTRADADA, sempre que solicitado pelo SENAC-DF, deverá fornecer relatórios
mensais e recomendações sobre desempenho baseadas em melhores práticas do
mercado;
Todos os custos para execução da garantia correrão por conta do FABRICANTE;

O não cumprimento do SLA aqui estabelecido poderá acarretar as sanções previstas
neste Edital.

DILIGÊNCIAS

O SENAC-DF a seu critério, e para dirimir eventuais dúvidas, poderá diligenciar as
instalações das licitantes ou de clientes indicados em atestados técnicos, além de
requerer confirmações junto a fabricantes, para a comprovação de quaisquer
características, declarações e documentos exigidos neste Instrumento, principalmente
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aqueles referentes a atestados e comprovações técnicas dos serviços, garantias, ativos e
softwares ofertados;

7.2

As diligências poderão ocorrer a qualquer tempo durante a licitação e/ou da vigência do
contrato ou documento compatível;

7.3

O SENAC-DF documentará a diligência de forma a gerar provas de atendimento a este
Instrumento ou a desclassificação do LICITANTE;

7.4

O impedimento de diligência, ou o fornecimento de informações divergentes ao
declarado, eliminará automaticamente o LICITANTE do certame, ocorrendo o distrato
quando da vigência do contrato ou documento compatível;

7.5

8

8.1

Em caso de diligências que necessitem de deslocamentos com distâncias superiores a
400 Km (quatrocentos quilômetros), a LICITANTE deverá custear as despesas com
deslocamento (aéreo), hospedagem e alimentação de 1 (um) funcionário designado pelo
CONTRATANTE para sua realização no local onde a solução esteja implantada (Sede da
LICITANTE ou cliente da LICITANTE).

CONSÓRCIOS

É vedada a participação de consórcio de empresas para atendimento do objeto
requerido;

8.2

9

9.1

O presente objeto trata-se de contrato ou documento compatível para disponibilização
de ativos 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.

DA PROPRIEDADE DOS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS

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;

9.2

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

10 DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.
11 ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
11.1
11.2

O recebimento dos equipamentos se dará em duas fases sendo: provisória e definitiva;

Na fase provisória, os equipamentos serão recebidos para conferência dos itens
entregues, com base na proposta comercial da CONTRATADA, sendo verificados nesse
momento:

a) A entrega dos componentes de hardware dos equipamentos que compõem a solução;
b) A entrega das licenças de software que compõem a solução;

c) A verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta;

11.3

Ainda nesse momento, será verificado junto ao FABRICANTE a validade e as condições
de garantia dos equipamentos através de consulta das etiquetas de serviço dos
equipamentos em seu site, sendo que, se a garantia não estiver de acordo com o
solicitado nesta Especificação de Materiais e Serviços, todo o lote será recusado;
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11.4

11.5

11.6
11.7
11.8
11.9

Para que ocorra o recebimento definitivo dos equipamentos, e para que o SENAC-DF
possa ter assegurada a garantia total dos equipamentos a CONTRATADA deverá
comprovar a aquisição da garantia junto ao FABRICANTE, conforme prazos, condições de
garantia, incluindo prazos de atendimento previstos neste edital, sob pena de devolução
de todo o lote de equipamentos;

Após o recebimento definitivo e a 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 pela
CONTRATADA, compondo todos os seus acessórios e periféricos, devidamente instalados
e funcionais;
A verificação técnica e o recebimento definitivo dos equipamentos deverão ocorrer no
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a entrega de
todos os equipamentos;
Caso sejam encontradas pendências, a CONTRATADA terá 10 (dez) dias corridos para
saná-las, estando todos equipamentos ainda em situação de recebimento provisório;

Não sendo sanadas as pendências, todo o lote de equipamentos será devolvido, ficando
a CONTRATADA ainda sujeita as sanções previstas no Edital;
O faturamento dos equipamentos para fins de pagamento só poderá ocorrer após o seu
recebimento definitivo.
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2019
ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ATIVOS (HARDWARES E SOFTWARES)
Neste anexo serão detalhadas todas as características técnicas dos hardwares e softwares que
farão parte do escopo contratado e detalhados na Especificação de Materiais e Serviços.
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ATIVOS DE TI

QUANTIDADE
TOTAL

RACK

7

SERVIDOR RACK TIPO I

3

SERVIDOR RACK TIPO II

3

SERVIDOR RACK TIPO III

2

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO - STORAGE SAN

2

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO - NAS

1

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP

1

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, Software de Backup, etc.). Nesse último caso, o FABRICANTE deverá emitir
declaração direcionada ao SENAC-DF específica para este certame, assumindo
responsabilidade sobre a garantia, instalação, manutenção, compatibilidade, e a
interoperabilidade com os outros equipamentos por ele fornecidos;
2. Os equipamentos ofertados 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 técnica;

5. A LICITANTE deverá indicar junto a Habilitação Técnica os hardwares e softwares que
atendam plenamente as especificações técnicas contidas neste anexo da Especificação de
Materiais e Serviços. Essas deverão ser comprovadas por meio do preenchimento do ANEXO
III – MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS, indicando em qual página da de
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sua proposta encontra-se a comprovação
documentação técnica comprobatória;

de

cada

exigência,

acompanhadas

por

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;

7. A falta dos documentos e comprovações, o não preenchimento, ou o nãoatendimento às exigências descritas nesse anexo da Especificação de Materiais e
Serviços implicará na desclassificação imediata da LICITANTE;
8. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deverá 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;
9. Nas especificações técnicas, quando houver qualquer menção a marcas, essas
podem ser consideradas como mera referência, podendo a LICITANTE optar por
componentes de marcas similares, desde que atendam plenamente as
especificações mínimas definidas e sejam compatíveis entre todas as soluções por
ele ofertadas (hardware e softwares).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nº 1 - RACK

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO RACK

1.1.
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
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 à 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
2. INSTALAÇÃO
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1.2. Todos os elementos contemplados neste item deverão ser montados e instalados e
entregues em perfeitas condições de funcionamento, sem custos adicionais para o SENACDF

3.

3.1.

GARANTIA E SUPORTE

Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está especificado nos itens 9 e 10
desta Especificação de Materiais e Serviços

1. CHASSI

Nº 2 – SERVIDOR EM RACK TIPO I

1.1. Gabinete tipo rack com altura máxima de 1U

1.2. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) baias de drives 3.5 polegadas, hot-plug

1.3. Possuir display frontal embutido no gabinete para monitoramento das condições de
funcionamento dos principais componentes do servidor através da exibição de alertas de
falha, tais como: falhas de processadores, falhas de memória RAM, falhas de fontes de
alimentação, falhas de disco rígido e falhas de refrigeração
1.4. Possuir ventiladores com redundância, configurados em sua totalidade para suportar a
configuração máxima do equipamento
1.5. Possuir, no mínimo, 1 (um) slot do tipo PCI-Express

1.6. Possuir drive de DVD-ROM slim embutido no chassi. Não serão aceitos drives externos USB

1.7. Possuir painel frontal (bezel) com travamento por chave do tipo canhão para proteção
contra acesso indevido aos discos rígidos hot-plug
2. FONTES DE ALIMENTAÇÃO

2.1. Possuir fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1)
2.2. Cada fonte de alimentação deve possuir:

2.2.1. Eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em carga de
50%, com potência mínima de 500W, suficientes para operação do servidor em sua
configuração máxima
2.2.2. Suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz

2.2.3. Possuir LED indicador de status que permita monitor e diagnosticar as condições
de funcionamento da mesma
2.2.4. Cabos de alimentação com conector padrão IEC C13/BR14136 e amperagem
compatível com a potência da fonte de alimentação de no mínimo 3 metros cada
3. PROCESSADOR

3.1. Possuir 01 (um) processador de arquitetura x86 de mesmo modelo, projetados para
utilização em servidores
3.2. Cada processador deve possuir as seguintes características técnicas:
3.2.1. Frequência de clock nominal de no mínimo 1,70 GHz
3.2.2. Memória cache de no mínimo 11 MB

3.2.3. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 9.6
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GT/s

Nº 2 – SERVIDOR EM RACK TIPO I

3.2.4. Consumo médio de energia de no máximo 85 watts

3.2.5. Capacidade de processamento de, no mínimo, 8 núcleos

3.2.6. Tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock
nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser
nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos
pelo FABRICANTE
3.2.7. Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock
e voltagem do processador baseado na utilização da CPU

3.2.8. Controladora de memória integrada de 6 (seis) canais, compatível com DDR4 de
no mínimo 2133 MT/s
3.2.9. O processador deve possuir instruções AVX e extensões de virtualização
4. PERFORMANCE

4.1. O modelo de servidor com 1 (um) processador ofertado deve possuir índice de
performance SPECint_rate_base2006 de no mínimo 430 ou superior, auditado para 2
processadores pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC)

4.2. O índice SPECint_rate_base2006 utilizado como referência será validado junto ao site
www.spec.org da Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC)
4.3. Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC,
resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de
performance
5. MEMÓRIA RAM

5.1. Expansível a no mínimo 640GB (seiscentos e quarenta gigabytes), sem a necessidade de
instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser
módulos de memória
5.2. Possuir 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de memória RAM, provisionados por módulos
single rank (1R), ou dual rank (2R), com capacidade mínima 16 GB (dezesseis gigabytes)
5.3. Suportar tecnologia de memória de espera através da reserva de rank distribuído nos
módulos de memória (Memory Sparing ou equivalente)

5.4. Suportar tecnologia SDDC, Advanced ECC ou Chipkill para detecção e correção de falhas de
chip e erros multi-bit
6. MOTHERBOARD

6.1. A motherboard deve ser da mesma marca do FABRICANTE do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização
no mercado
6.2. Os componentes removíveis da motherboard sem o uso de ferramentas e componentes
hot-plug devem possuir identificação visual a fim de facilitar seu manuseio

7. BIOS E SEGURANÇA

7.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou este FABRICANTE deve
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Nº 2 – SERVIDOR EM RACK TIPO I
ter direitos copyright sobre a mesma. Não serão aceitos equipamentos com BIOS em
regime de OEM ou customizadas

7.2. O BIOS deve possuir a informação do número de série do equipamento e um campo
editável que permita inserção de identificação customizada (Asset Tag). Ambas as
informações devem ser passíveis de consulta via software de gerenciamento
7.3. Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2, FIPS para
armazenamento de chaves criptográficas

7.4. Possuir detecção de abertura não autorizada do gabinete através de sensor de intrusão,
passível de monitoramento através de software de gerenciamento

7.5. As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura) autenticação criptográfica
segundo as especificações NIST SP800-147B
8. VÍDEO

8.1. Controladora de vídeo integrada, com 16 MB de memória e compatível com cores de 32
bits

9. PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

9.1. Possuir as seguintes portas situadas na parte traseira do gabinete:
9.1.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.1.2. No mínimo 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior
9.1.3. No mínimo 1 (uma) porta serial (DB-9)

9.2. Possuir as seguintes portas situadas na parte frontal do gabinete:
9.2.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.2.2. No mínimo 1 (uma) portas USB 2.0 ou superior

9.3. Todas as portas devem possuir identificação de sua funcionalidade
10.CONTROLADORAS DE REDE ETHERNET
10.1. No mínimo 2 (duas) portas RJ-45 1GbE

10.2. Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de CPU

10.3. Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation Control Protocol (LACP) e
Flow Control (IEEE 802.3x);
10.4. Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6

10.5. Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ
11.CONTROLADORA RAID

11.1. Controladora RAID de discos internos com as seguintes características técnicas:

11.1.1. Suportar drives SSD (Solid-State Drive), HDD (Hard Disk Drive) e drives com
tecnologia SED (self-encrypting drive)
11.1.2. Suportar RAID 0, 1, 5, 10, 50 via hardware

11.1.3. Possuir canais SAS 12 Gb/s, suficientes para suportar a quantidade máxima de
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Nº 2 – SERVIDOR EM RACK TIPO I
discos do servidor;

11.1.4. Permitir expansão de volumes de forma on-line
11.1.5. Permitir migração de RAID de forma on-line

11.1.6. Permitir implementação de drives hot-sparing no formato global e dedicado
11.1.7. Suportar tecnologia S.M.A.R.T.
12.ARMAZENAMENTO

12.1. Possuir 04 (quatro) drives HDD SATA (Serial AT Attachment) 6Gb/s de 1 TB, 7.200 RPM,
hot-plug

12.2. A solução deve acompanhar todos os acessórios necessários para a função hot-plug dos
drives (trilhos, backplanes, etc.)
13.GERENCIAMENTO

13.1. O equipamento deve possuir solução de gerenciamento através de recursos de hardware e
software com capacidade de prover as seguintes funcionalidades:
13.1.1. O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento

13.1.2. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e SNMP

13.1.3. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade de
gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N)
13.1.4. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI

13.1.5. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos servidores e
seus componentes

13.1.6. Permitir o monitoramento remoto, através do software console das condições de
funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como: processadores,
memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação, NICs e
ventiladores
13.1.7. Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software console e suportar
o encaminhamento via e-mail e trap SNMP

13.1.8. Permitir o monitoramento remoto 1:1 e 1:N do consumo de energia em tempo real
através do software console com exibição gráfica, permitindo gerenciar o consumo
de energia elétrica dos equipamentos
13.1.9. Permitir a configuração remota de parâmetros do BIOS e RAID através de console
remota
13.1.10.
Permitir ligar, desligar e
independente de sistema operacional

reiniciar

os

servidores

remotamente

e

13.1.11.
Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja,
independente de sistema operacional ou software agente

13.1.12.
Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de
CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de
armazenamento USB remotos
13.1.13.

Suportar autenticação local e através de integração com MS Active
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13.1.14.
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
13.1.15.
As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware devem
ser providas por recursos do próprio equipamento e independente de agentes ou
sistema operacional

13.1.16.
Permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas
operacionais, drivers e firmwares através de solução de deployment compatível com
a solução ofertada

13.1.17.
A solução deve possuir recurso que possibilite a reposição de componentes
sem necessidade de reconfigurações, através da restauração da configuração de
firmwares anteriores
13.1.18.
A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento
14.COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

14.1. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Windows
Server 2016 R2 x64, comprovado através do Windows Server Catalog da Microsoft

14.2. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Red Hat
Enterprise Linux 6 ou posterior, comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List)
da Red Hat

14.3. O modelo do servidor ofertado deve apresentar compatibilidade comprovada para o
sistema de virtualização VMware ESX 6.5 ou posterior, comprovado através de Guia de
Compatibilidade da VMware
15.COMPONENTES E ACESSÓRIOS

15.1. O FABRICANTE do servidor deve disponibilizar no seu respectivo web site, download
gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este
servidor
15.2. Deverá ser fornecido kit de trilhos e braço organizador de cabos, ambos do mesmo
FABRICANTE do servidor ofertado, para fixação dos servidores em rack 19 polegadas
padrão EIA-310D
15.3. Os trilhos devem permitir o deslizamento do servidor a fim de facilitar a manutenção

16. GARANTIA E SUPORTE

16.1. Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está especificado nos itens 9 e 10
desta Especificação de Materiais e Serviços

1. CHASSI

Nº 3 – SERVIDOR EM RACK TIPO II

1.1. Gabinete tipo rack com altura máxima de 1U
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1.2. Possuir, no mínimo, 8 (oito) baias de drives 2.5 polegadas, hot-plug

1.3. Possuir display frontal embutido no gabinete para monitoramento das condições de
funcionamento dos principais componentes do servidor através da exibição de alertas de
falha, tais como: falhas de processadores, falhas de memória RAM, falhas de fontes de
alimentação, falhas de disco rígido e falhas de refrigeração

1.4. Possuir ventiladores com redundância e hot plug, configurados em sua totalidade para
suportar a configuração máxima do equipamento
1.5. Possuir, no mínimo, 2 slots do tipo PCI-Express

1.6. Possuir drive de DVD-ROM slim embutido no chassi. Não serão aceitos drives externos USB

1.7. Possuir painel frontal (bezel) com travamento por chave do tipo canhão para proteção
contra acesso indevido aos discos rígidos hot-plug
2. FONTES DE ALIMENTAÇÃO

2.1. Possuir fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1)
2.2. Cada fonte de alimentação deve possuir:

2.2.1. Eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em carga de
50%, com potência mínima de 550W, suficientes para operação do servidor em sua
configuração máxima
2.2.2. Suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz

2.2.3. Possuir LED indicador de status que permita monitor e diagnosticar as condições
de funcionamento da mesma
2.2.4. Cabos de alimentação com conector padrão IEC C13/BR14136 e amperagem
compatível com a potência da fonte de alimentação de no mínimo 2 metros cada
3. PROCESSADOR

3.1. Possuir 02 (dois) processadores de arquitetura x86 de mesmo modelo, projetados para
utilização em servidores
3.2. Cada processador deve possuir as seguintes características técnicas:
3.2.1. Frequência de clock nominal de no mínimo 2,10 GHz
3.2.2. Memória cache de no mínimo 16 MB

3.2.3. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 9.6
GT/s
3.2.4. Consumo médio de energia de no máximo 85 watts

3.2.5. Capacidade de processamento de, no mínimo, 12 núcleos

3.2.6. Tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock
nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser
nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos
pelo FABRICANTE
3.2.7. Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock
e voltagem do processador baseado na utilização da CPU
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3.2.8. Controladora de memória integrada de 4 (quatro) canais, compatível com DDR4 de
no mínimo 2400 MT/s
3.2.9. O processador deve possuir instruções AVX e extensões de virtualização
4. PERFORMANCE

4.1. O modelo de servidor com 2 (dois) processadores ofertados devem possuir índice de
performance SPECint_rate_base2006 de no mínimo 1040 ou superior, auditado pelo
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC)

4.2. O índice SPECint_rate_base2006 utilizado como referência será validado junto ao site
www.spec.org da Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC)
4.3. Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC,
resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de
performance
5. MEMÓRIA RAM

5.1. Expansível a no mínimo 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes), sem a
necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados,
a não ser módulos de memória

5.2. Possuir 96 GB (noventa e seis gigabytes) de memória RAM (DDR4-2400), provisionados
por módulos dual rank (2R), com capacidade mínima 16 GB (dezesseis gigabytes)
5.3. Suportar tecnologia de memória de espera através da reserva de rank distribuído nos
módulos de memória (Memory Sparing ou equivalente)

5.4. Suportar tecnologia SDDC, Advanced ECC ou Chipkill para detecção e correção de falhas de
chip e erros multi-bit
6. MOTHERBOARD

6.1. A motherboard deve ser da mesma marca do FABRICANTE do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização
no mercado
6.2. Os componentes removíveis da motherboard sem o uso de ferramentas e componentes
hot-plug devem possuir identificação visual a fim de facilitar seu manuseio

7. BIOS E SEGURANÇA

7.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou este FABRICANTE deve
ter direitos copyright sobre a mesma. Não serão aceitos equipamentos com BIOS em
regime de OEM ou customizadas
7.2. O BIOS deve possuir a informação do número de série do equipamento e um campo
editável que permita inserção de identificação customizada (Asset Tag). Ambas as
informações devem ser passíveis de consulta via software de gerenciamento
7.3. Possuir chip de segurança TPM (Trusted
armazenamento de chaves criptográficas

Plataform

Module)

versão

2.0

para

7.4. Possuir detecção de abertura não autorizada do gabinete através de sensor de intrusão,
passível de monitoramento através de software de gerenciamento

7.5. As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura) autenticação criptográfica
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segundo as especificações NIST SP800-147B
8. VÍDEO

8.1. Controladora de vídeo integrada, com 16 MB de memória e compatível com cores de 32
bits

9. PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

9.1. Possuir as seguintes portas situadas na parte traseira do gabinete:
9.1.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.1.2. No mínimo 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior
9.1.3. No mínimo 1 (uma) porta serial (DB-9)

9.2. Possuir as seguintes portas situadas na parte frontal do gabinete:
9.2.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.2.2. No mínimo 1 (uma) portas USB 2.0 ou superior

9.3. Todas as portas devem possuir identificação de sua funcionalidade
10.CONTROLADORAS DE REDE ETHERNET
10.1.1.

No mínimo 2 (duas) portas RJ-45 1GbE

10.1.3.

Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de CPU

10.1.2.

Possuir 2 (duas) portas 10GbE, SFP+, PCIe

10.1.4.
Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation Control Protocol
(LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x)
10.1.5.
10.1.6.

Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6

Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ

11.CONTROLADORA RAID

11.1. Controladora RAID de discos internos com as seguintes características técnicas:

11.1.1. Suportar drives SSD (Solid-State Drive), HDD (Hard Disk Drive) e drives com
tecnologia SED (self-encrypting drive)
11.1.2. Suportar RAID 0, 1, 5, 10, 50 via hardware

11.1.3. Possuir canais SAS 12 Gb/s, suficientes para suportar a quantidade máxima de
discos do servidor
11.1.4. Permitir expansão de volumes de forma on-line
11.1.5. Permitir migração de RAID de forma on-line

11.1.6. Permitir implementação de drives hot-sparing no formato global e dedicado
11.1.7. Suportar tecnologia S.M.A.R.T.
12.ARMAZENAMENTO
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12.1. Possuir 03 (três) drives HDD SAS (Serial Attached SCSI) 12Gb/s de 1.8 TB, 10.000 RPM,
hot-plug

12.2. A solução deve acompanhar todos os acessórios necessários para a função hot-plug dos
drives (trilhos, backplanes, etc.)
13.GERENCIAMENTO

13.1. O equipamento deve possuir solução de gerenciamento através de recursos de hardware e
software com capacidade de prover as seguintes funcionalidades:
13.1.1. O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento

13.1.2. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e SNMP

13.1.3. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade de
gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N)
13.1.4. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI

13.1.5. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos servidores e
seus componentes

13.1.6. Permitir o monitoramento remoto, através do software console das condições de
funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como: processadores,
memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação, NICs e
ventiladores
13.1.7. Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software console e suportar
o encaminhamento via e-mail e trap SNMP

13.1.8. Permitir o monitoramento remoto 1:1 e 1:N do consumo de energia em tempo real
através do software console com exibição gráfica, permitindo gerenciar o consumo
de energia elétrica dos equipamentos
13.1.9. Permitir a configuração remota de parâmetros do BIOS e RAID através de console
remota
13.1.10.
Permitir ligar, desligar e
independente de sistema operacional

reiniciar

os

servidores

remotamente

e

13.1.11.
Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja,
independente de sistema operacional ou software agente

13.1.12.
Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de
CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de
armazenamento USB remotos

13.1.13.
Suportar autenticação local e através de integração com MS Active
Directory/LDAP
13.1.14.
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
13.1.15.
As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware devem
ser providas por recursos do próprio equipamento e independente de agentes ou
sistema operacional
13.1.16.

Permitir

a

instalação,

update

e

configuração
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operacionais, drivers e firmwares através de solução de deployment compatível com
a solução ofertada

13.1.17.
A solução deve possuir recurso que possibilite a reposição de componentes
sem necessidade de reconfigurações, através da restauração da configuração de
firmwares anteriores
13.1.18.
A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento
14.COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

14.1. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Windows
Server 2016 R2 x64, comprovado através do Windows Server Catalog da Microsoft

14.2. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Red Hat
Enterprise Linux 6 ou posterior, comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List)
da Red Hat

14.3. O modelo do servidor ofertado deve apresentar compatibilidade comprovada para o
sistema de virtualização VMware ESX 6.5 ou posterior, comprovado através de Guia de
Compatibilidade da VMware
15.COMPONENTES E ACESSÓRIOS

15.1. O FABRICANTE do servidor deve disponibilizar no seu respectivo web site, download
gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este
servidor
15.2. Deverá ser fornecido kit de trilhos e braço organizador de cabos, ambos do mesmo
FABRICANTE do servidor ofertado, para fixação dos servidores em rack 19 polegadas
padrão EIA-310D
15.3. Os trilhos devem permitir o deslizamento do servidor a fim de facilitar a manutenção

16.GARANTIA E SUPORTE

16.1. Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está especificado nos itens 9 e 10
desta Especificação de Materiais e Serviços

1. CHASSI

Nº 4 – SERVIDOR EM RACK TIPO III

1.1.

Gabinete tipo rack com altura máxima de 1U

1.3.

Possuir display frontal embutido no gabinete para monitoramento das condições de
funcionamento dos principais componentes do servidor através da exibição de alertas de
falha, tais como: falhas de processadores, falhas de memória RAM, falhas de fontes de
alimentação, falhas de disco rígido e falhas de refrigeração

1.2.

1.4.
1.5.

Possuir, no mínimo, 8 (oito) baias de drives 2.5 polegadas, hot-plug

Possuir ventiladores com redundância, configurados em sua totalidade para suportar a
configuração máxima do equipamento
Possuir, no mínimo, 2 slots do tipo PCI-Express

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3214-3035

www.senacdf.com.br

38

1.6.
1.7.
2.

2.1.
2.2.

Nº 4 – SERVIDOR EM RACK TIPO III
Possuir drive de DVD-ROM slim embutido no chassi. Não serão aceitos drives externos
USB

Possuir painel frontal (bezel) com travamento por chave do tipo canhão para proteção
contra acesso indevido aos discos rígidos hot-plug
FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Possuir fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1)
Cada fonte de alimentação deve possuir:

2.2.1. Eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em carga de
50%, com potência mínima de 700w, suficientes para operação do servidor em
sua configuração máxima
2.2.2. Suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz

2.2.3. Possuir LED indicador de status que permita monitor e diagnosticar as condições
de funcionamento da mesma
2.2.4. Cabos de alimentação com conector padrão IEC C13/BR14136 e amperagem
compatível com a potência da fonte de alimentação de no mínimo 3 metros cada
3.

3.1.
3.2.

PROCESSADOR

Possuir 02 (dois) processadores de arquitetura x86 de mesmo modelo, projetados para
utilização em servidores
Cada processador deve possuir as seguintes características técnicas:
3.2.1. Freqüência de clock nominal de no mínimo 2,2 GHz
3.2.2. Memória cache de no mínimo 13 MB

3.2.3. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 9.6
GT/s
3.2.4. Consumo médio de energia de no máximo 85 watts

3.2.5. Capacidade de processamento de, no mínimo, 12 núcleos

3.2.6. Tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock
nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve
ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites
estabelecidos pelo FABRICANTE
3.2.7. Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock
e voltagem do processador baseado na utilização da CPU

3.2.8. Controladora de memória integrada de 4 (quatro) canais, compatível com DDR4 de
no mínimo 2400 MT/s
3.2.9. O processador deve possuir instruções AVX e extensões de virtualização
4.

4.1.

PERFORMANCE

O modelo de servidor com 2 (dois) processadores ofertados devem possuir índice de
performance SPECint_rate_base2006 de no mínimo 890 ou superior, auditado pelo
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC)
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4.2.
4.3.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.1.
6.2.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Nº 4 – SERVIDOR EM RACK TIPO III
O índice SPECint_rate_base2006 utilizado como referência será validado junto ao site
www.spec.org da Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC)
Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC,
resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado
de performance
MEMÓRIA RAM

Expansível a no mínimo 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes), sem a
necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados,
a não ser módulos de memória
Possuir 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes) de memória RAM, provisionados por
módulos dual rank (2R), com capacidade mínima 32 GB (trinta e dois gigabytes)

Suportar tecnologia de memória de espera através da reserva de rank distribuído nos
módulos de memória (Memory Sparing ou equivalente)
Suportar tecnologia SDDC, Advanced ECC ou Chipkill para detecção e correção de falhas
de chip e erros multi-bit
MOTHERBOARD

A motherboard deve ser da mesma marca do FABRICANTE do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre
comercialização no mercado
Os componentes removíveis da motherboard sem o uso de ferramentas e componentes
hot-plug devem possuir identificação visual a fim de facilitar seu manuseio

BIOS E SEGURANÇA

BIOS desenvolvida pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou este FABRICANTE deve
ter direitos copyright sobre a mesma. Não serão aceitos equipamentos com BIOS em
regime de OEM ou customizadas
O BIOS deve possuir a informação do número de série do equipamento e um campo
editável que permita inserção de identificação customizada (Asset Tag). Ambas as
informações devem ser passíveis de consulta via software de gerenciamento
Possuir chip de segurança TPM (Trusted
armazenamento de chaves criptográficas

versão

2.0

para

As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura) autenticação criptográfica
segundo as especificações NIST SP800-147B
VÍDEO

9.

PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

9.1.

Module)

Possuir detecção de abertura não autorizada do gabinete através de sensor de intrusão,
passível de monitoramento através de software de gerenciamento

8.

8.1.

Plataform

Controladora de vídeo integrada, com 16 MB de memória e compatível com cores de 32
bits
Possuir as seguintes portas situadas na parte traseira do gabinete:
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9.1.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.1.2. No mínimo 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior
9.2.

9.1.3. No mínimo 1 (uma) porta serial (DB-9)

Possuir as seguintes portas situadas na parte frontal do gabinete:
9.2.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.2.2. No mínimo 1 (uma) portas USB 2.0 ou superior

9.2.3. Todas as portas devem possuir identificação de sua funcionalidade
10.

CONTROLADORAS DE REDE ETHERNET

10.1. Possuir interfaces de rede 10 Gigabit Ethernet com as seguintes características técnicas:

10.1.1.
No mínimo 2 (duas) interfaces 10GB SFP+ , acompanhado de seus
respectivos tranceivers
10.1.2.
Suportar funcionalidade de HBA iSCSI, com processamento offload e
suporte a boot via SAN

10.1.3.
Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento
TCP/IP
10.1.4.
CPU

Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de

10.1.6.

Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6

10.1.5.
Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation Control
Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x)
10.1.7.

Suportar VMware NetQueue e Microsoft VMQ

10.2. Possuir interfaces de rede Gigabit Ethernet com as seguintes características:
10.2.1.

10.2.2.
CPU

No mínimo 2 (duas) portas RJ-45 1GbE

Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de

10.2.3.
Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation Control
Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x)
10.2.4.
10.2.5.

Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6

Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ

11.CONTROLADORA HBA

11.1.

Possuir interfaces de rede Fibre Channel com as seguintes características:

11.1.1.
No mínimo 2 (duas) interfaces de 16 GB, acompanhado de seus devidos
transceivers
11.1.2.

Operar nas velocidades de 4Gb/s, 8Gb/s e 16Gb/s

11.1.4.

Suporte a fibre channel classes 2 e/ou 3

11.1.3.

Operar em modo full-duplex
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12.
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CONTROLADORA RAID

12.1. Controladora RAID de discos internos com as seguintes características técnicas:

12.1.1.
Suportar drives SSD (Solid-State Drive), HDD (Hard Disk Drive) e drives
com tecnologia SED (self-encrypting drive)
12.1.2.

Suportar RAID 0, 1, 5, 10, 50 via hardware

12.1.4.

Permitir expansão de volumes de forma on-line

12.1.6.

Permitir implementação de drives hot-sparing no formato global e dedicado

12.1.3.
Possuir canais SAS 12 Gb/s, suficientes para suportar a quantidade máxima
de discos do servidor
12.1.5.
12.1.7.
13.

Permitir migração de RAID de forma on-line
Suportar tecnologia S.M.A.R.T.

ARMAZENAMENTO

13.1. Possuir 05 (cinco) drives HDD SAS (Serial Attached SCSI) 12Gb/s de 1.2 TB, 10.000 RPM,
hot-plug

13.2. A solução deve acompanhar todos os acessórios necessários para a função hot-plug dos
drives (trilhos, backplanes, etc.)
14.

GERENCIAMENTO

14.1. O equipamento deve possuir solução de gerenciamento através de recursos de hardware
e software com capacidade de prover as seguintes funcionalidades:
14.1.1. O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento

14.1.2. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WS-MAN, CIM, IPMI e
SNMP

14.1.3. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do servidor, com capacidade de
gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos
(1:N)
14.1.4. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso
CLI

14.1.5. O software console deve realizar descoberta e inventário remoto dos servidores e
seus componentes
14.1.6. Permitir o monitoramento remoto, através do software console das condições de
funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como:
processadores, memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação,
NICs e ventiladores

14.1.7. Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software console e
suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP
14.1.8. Permitir o monitoramento remoto 1:1 e 1:N do consumo de energia em tempo
real através do software console com exibição gráfica, permitindo gerenciar o
consumo de energia elétrica dos equipamentos
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14.1.9. Permitir a configuração remota de parâmetros do BIOS e RAID através de
console remota
14.1.10.
14.1.11.
14.1.12.
14.1.13.
14.1.14.
14.1.15.
14.1.16.
14.1.17.
14.1.18.
15.

Permitir ligar, desligar e reiniciar
independente de sistema operacional

os

servidores

remotamente

e

Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja,
independente de sistema operacional ou software agente

Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de
CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de
armazenamento USB remotos

Suportar autenticação local e através de integração com MS Active
Directory/LDAP
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
As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware devem
ser providas por recursos do próprio equipamento e independente de agentes ou
sistema operacional

Permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas
operacionais, drivers e firmwares através de solução de deployment compatível
com a solução ofertada
A solução deve possuir recurso que possibilite a reposição de componentes
sem necessidade de reconfigurações, através da restauração da configuração de
firmwares anteriores
A solução de gerenciamento deve estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento

COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

15.1. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Windows
Server 2016 R2 x64, comprovado através do Windows Server Catalog da Microsoft

15.2. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema operacional Red Hat
Enterprise Linux 6 ou posterior, comprovado através do HCL (Hardware Compatibility
List) da Red Hat
15.3. O modelo do servidor ofertado deve apresentar compatibilidade comprovada para o
sistema de virtualização VMware ESX 6.5 ou posterior, comprovado através de Guia de
Compatibilidade da VMware
16.

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

16.1. O FABRICANTE do servidor deve disponibilizar no seu respectivo web site, download
gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este
servidor

16.2. Deverá ser fornecido kit de trilhos e braço organizador de cabos, ambos do mesmo
FABRICANTE do servidor ofertado, para fixação dos servidores em rack 19 polegadas
padrão EIA-310D
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16.3. Os trilhos devem permitir o deslizamento do servidor a fim de facilitar a manutenção
17.

GARANTIA E SUPORTE

17.1. Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está especificado nos itens 9 e 10
desta Especificação de Materiais e Serviços
Nº 5 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO - STORAGE SAN

1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, estar em linha de
produção e fabricação, constar do anúncio mais recente do FABRICANTE, com a
embalagem original de fábrica lacrada, sendo que, em hipótese alguma, não sendo
aceitos equipamentos recondicionados ou já utilizados anteriormente
Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e acessórios necessários à
sua perfeita ativação e funcionamento
A instalação deverá ser feita por profissional certificado pelo FABRICANTE para a operação
e configuração do produto. Para realização da instalação, a CONTRATADA deverá agendar
previamente data e horário com a equipe técnica da CONTRATANTE
Correrá por conta exclusiva do fornecedor a responsabilidade pelo deslocamento do
seu(s) técnico(s) ao local da instalação e da manutenção do equipamento, seja para
retirada e/ou entrega, incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro
correspondentes
A CONTRATADA deverá disponibilizar, para efeito de instalação do equipamento, sua
garantia e prestação dos serviços, incluindo manutenção corretiva, preventiva,
treinamento de acordo com esta especificação

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Deverá ser fornecido um subsistema de armazenamento de dados (Storage) de
arquitetura modular UNIFICADA, para armazenamento baseado em bloco e arquivos, com
suporte simultâneo aos protocolos de CIFS, NFS, iSCSI, Fibre Channel e FTP, sem a
utilização de gateways, e que possua gerenciamento centralizado
2.1.1. Entende-se como gateway qualquer componente externo a solução fornecida,
podendo ser do mesmo FABRICANTE ou de FABRICANTE diferente, afim de atender
ao requerimento em questão
Deverá ser entregue montado em rack 19″ com altura de 40RU ou 42RU, do mesmo
FABRICANTE do equipamento ofertado. Todo o subsistema de armazenamento e
quaisquer elementos que o integram e dependam de energização deverão funcionar com
alimentação elétrica a 220VAC-50/60hz
O conjunto composto pelas unidades controladoras e quaisquer elementos a ela inerentes,
incluindo fontes de alimentação, baterias, componentes de SAN, NAS e de conectividade
deverão ser montados no rack principal cujo espaço livre deve possibilitar a montagem de
gavetas e discos dedicados ao armazenamento e que todo o espaço do(s) rack(s) de
expansão possa(m) ser destinado(s) para o mesmo fim. Caso necessário, parte do espaço
em disco disponibilizado pela primeira gaveta de armazenamento poderá ser alocada para
uso do ambiente operacional do subsistema de armazenamento
Deverá possuir pelo menos 2 (duas) unidades controladoras de discos redundantes, ativas
e integradas, que possibilite a conexão de hosts via protocolos Fibre Channel, iSCSI, NFS,
CIFS e FTP
A solução não deverá possuir qualquer ponto único de falha, de modo a implementar total
e plena disponibilidade para o ambiente de armazenamento, mesmo em situação de falha
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2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
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de componentes como CPU, memória, barramento de dados, fontes de alimentação,
interfaces ou qualquer outro elemento que se faça necessário, implementando a
característica de failover de modo automático em caso de falha
Não serão aceitas, soluções baseadas em virtualizadores, soluções que dependam de
múltiplas interfaces de gerenciamento, soluções montadas ou que incluam componentes
de múltiplos FABRICANTES. O equipamento fornecido deverá ser único e totalmente
integrado
As controladoras de disco devem ser baseadas em processadores Intel Xeon ou superiores
contando com um mínimo de 1 CPU por controladora e 6 cores de processamento por
CPU
A solução deve possuir um mínimo de 48 GB (quarenta e oito gigabytes) de memória
DRAM, com espelhamento e proteção por bateria para armazenamento de dados de
escrita ainda não encaminhados aos discos. Para os subsistemas baseados em NVRAM,
deve possuir um mínimo de 16 GB (dezesseis gigabytes) protegidos
A memória cache deverá ser global ou seja, deverá estar na sua totalidade disponível
para todos os volumes do storage não sendo aceitos composições de equipamentos para
atingimento desta métrica. Entende-se como memória cache global, quando qualquer
bloco de memória deverá estar disponível para qualquer LUN do subsistema de discos
Caso a solução seja baseada em separação de cache de controle e dados, deverá ser
considerado no mínimo 32 GB (trinta e dois gigabytes) de memória cache das
controladoras somente para dados
Deverá possuir ambiente operacional desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do
hardware, não sendo aceitas soluções utilizando sistemas operacionais de mercado, como
Windows, Linux ou Unix
Deverá suportar nativamente, no mínimo, os protocolos de bloco SAN: iSCSI, Fibre
Channel (FCP SCSI-3) e NAS: CIFS (SMB 3 ou superior), NFS (v2, v3, v4 e 4.1) e FTP
(SFTP/FTP)
Não serão aceitas soluções baseadas em samba, que façam uso de software de cluster
padrão de mercado ou soluções de gerenciamento de volumes de mercado
Deverá possuir escalabilidade suficiente para atingir no mínimo 150 (cento e cinquenta)
discos ou mais no subsistema unificado, apenas com a adição de racks e, caso
necessário, gavetas e discos, sem que haja a troca do modelo proposto pelo fornecedor
ou de controladoras
Deverá permitir a expansão por meio de gavetas que ocupem no máximo 2U (2 x 1,75’’)
para discos de 2,5” polegadas, com capacidade mínima para 24 discos
Deverá permitir a expansão por meio de gavetas que ocupem no máximo 3U (3 x 1,75’’)
para discos de 3,5” polegadas, com capacidade mínima para 12 discos
Deverá ser fornecido com as seguintes caraterísticas de discos:
2.17.1. Discos SAS:
2.17.1.1. Capacidade líquida utilizável de no mínimo 17 TB (dezessete terabytes).
Deverá ser considerado para fins de cálculo da capacidade’ líquida do
grupamento, o uso de RAID 6 (8D + 2P). Deverá ser respeitada a quantidade
de, no mínimo, 01 (um) disco de Spare ou capacidade equivalente em área
reservada para Spare; A ativação do Spare correspondente deverá ser
automática
2.17.1.2. Os discos SAS deverão possuir capacidade máxima de 1,2 TB (um virgula
dois terabytes) por disco, com rotação de 10.000 RPM, usando interface de
back-end SAS de 12Gb/s
Toda a capacidade líquida deve ser calculada em terabytes, descontadas áreas de sistema
operacional ou qualquer outra reserva, sem utilização de compressão, desduplicação ou
qualquer outro mecanismo similar
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2.19. Durante a garantia do equipamento, A CONTRANTE deverá substituir as unidades de
discos em casos de falha sem ônus para a CONTRATANTE
2.20. Deve-se informar na proposta, também, os cálculos que demonstrem como a área líquida
foi alcançada, apresentado a área líquida disponível
2.21. Deverá possuir arquitetura de back-end SAS 12Gb/s, de modo que seja implementada
total redundância e alta taxa de transferência no conjunto de back-end
2.21.1. Deverá possuir, no mínimo, uma banda agregada mínima de back-end de 192
Gbps (cento e noventa e dois gigabits por segundo), sem prejuízo a redundância
das conexões com a gaveta
2.21.2. Deverá ser fornecido com todas as portas de back-end necessárias para suportar a
escalabilidade máxima de discos suportada pelo equipamento
2.22. Deverá realizar a comunicação entre canais de front-end e de back-end através de
memória cache, utilizando barramento PCI, ou arquitetura similar. Não serão aceitos
equipamentos que dependam de dispositivos intermediários como gateways, roteadores,
switches ou quaisquer elementos semelhantes
2.23. Deverá possuir mecanismos de proteção de conteúdo da memória de escrita para
armazenamento persistente em caso de falha de energia (cache destage e baterias) para
os discos físicos protegidos por RAID existentes no equipamento
2.24. O subsistema de armazenamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes interfaces
front-end:
2.24.1. 4 (quatro) interfaces ativas, dedicadas à conexão com a SAN (Storage Area
Network) para uso com Fibre-Channel de 4/8/16 Gbps, com os respectivos
transceivers SFP com conectores LC
2.24.2. 8 (oito) interfaces ativas dedicadas à conexão com a SAN (Storage Area Network)
para uso com iSCSI de 10 Gbps
2.24.3. Obrigatoriamente, 4 (quatro) das interfaces iSCSI de 10Gbps deverão ser do tipo
SFP+
2.24.4. Deverá suportar ao menos 24 interfaces de front-end

3. FUNCIONALIDADES
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Deverá suportar a funcionalidade de criação de volumes virtuais, denominada, VVOLs
conforme padrão definido pela VMWare. A funcionalidade de VVOLs dever suportar os
seguintes requisitos:
3.1.1. Deverá criar de forma automática pontos de acesso (protocol endpoints) e volumes
virtuais (VVOLs) através da API VASA para protocolos FCP e NFS
3.1.2. Deverá permitir a criação granular de cópias do tipo point-in-time (snapshots) e
clones por máquina virtual através da API VASA de forma que utilize mecanismos
do subsistema de armazenamento através de tecnologia ‘redirect-on-write’ para
snapshots e XCOPY para clones
Deverá permitir a implementação de RAID Groups e LUN Masking, com mecanismos de
segurança e controle de acesso de forma a manter isoladas as diferentes porções de
capacidade em disco associadas a diferentes máquinas e sistemas operacionais, mesmo
quando acessadas através de uma mesma porta de front-end do equipamento
Para a área de arquivos (NAS) deve possuir a habilidade de expansão e redução do
tamanho dos sistemas de arquivos sem interrupção do acesso aos arquivos
Deverá suportar a criação de sistemas de arquivos de até 32 TB, com suporte mínimo a
100 milhões de arquivos por sistema de arquivos
Deverá suportar a criação de cotas por árvores de compartilhamento em diretórios
preexistentes
Deverá suportar, em um único subsistema, a criação de até 16 (dezesseis) instâncias de
servidores de arquivos virtuais capazes de isolar logicamente sistemas de arquivos e
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3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.

3.16.
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endereçamento de forma que sejam configurados e gerenciados independentemente
Deverá possuir a funcionalidades de replicação síncrona e assíncrona para os blocos do
sistema de armazenamento, já devidamente licenciada para a capacidade máxima do
equipamento
Deverá permitir gerenciamento dinâmico de volumes e provisionamento magro de
capacidades (Thin Provisioning)
Deverá permitir backup dos sistemas de arquivos através do protocolo NDMP sem que
seja necessário a adição de gateways para prover acesso ao protocolo NDMP
Deverá permitir a entrega de volumes, no mínimo, para servidores com os seguintes
sistemas operacionais:
3.10.1. VMware ESXi 5.5 ou superior
3.10.2. Microsoft Windows Server 2008 R2 (X64)
3.10.3. A comprovação deverá ser feita pela HCL da Microsoft, considerando no mínimo o
ambiente SAN/ISCSI (http://www.windowsservercatalog.com/)
3.10.4. Microsoft Windows Server 2012 (X64)
3.10.5. A comprovação deverá ser feita pela HCL da Microsoft, considerando no mínimo o
ambiente SAN/ISCSI (http://www.windowsservercatalog.com/)
Deverá possuir suporte nativo para VMware VAAI (vSphere API for Array Integration) e
VASA (vStorage APIs for Storage Awareness). Este suporte deverá atender tanto ao
ambiente de NAS quanto ao ambiente SAN
Deverá possuir mecanismos que permitam a utilização das técnicas de volumes para
recuperação rápida de arquivos ou pastas do tipo réplica point-in-time (snapshot). A
solução deverá suportar a criação de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e seis)
snapshots
3.12.1. A réplica point-in-time deverá ser realizada sem a necessidade de movimentação
de blocos já armazenados e alterados no volume primário após a criação da
sessão de snapshot; A restauração, da mesma maneira deve ser possível sem a
necessidade de cópia/movimentação de blocos. Caso as réplicas utilizem a
movimentação de blocos ou área adicional para tal, deverá ser fornecido no
mínimo 40% de área liquida adicional ao solicitado no edital, obedecendo os
requisitos de RAID especificados por camada
Deverá possuir interface gráfica de gerenciamento para automação do processo de
geração de cópias point-in-time, incluindo agendamento e criação da cópia de modo
consistente e automatizado
Deverá suportar API REST para criação e remoção de volumes baseada no protocolo HTTP
Deverá permitir o gerenciamento via linha de comando (CLI), bem como interface gráfica
baseada no padrão HTML5, acessível pelo protocolo HTTP em interface de rede específica
para gerência (distinta das demais interfaces de front-end), com no mínimo as seguintes
funcionalidades:
3.15.1. Configuração de hardware e de rede
3.15.2. Gerenciamento das controladoras, sistemas de arquivos, compartilhamentos e
checkpoints
3.15.3. Gerenciamento de usuário, grupo e cotas
3.15.4. Gerenciamento manual de volumes
3.15.5. Recursos de monitoração do pool de armazenamento integrados
3.15.6. Extensão automática do sistema de arquivos
Deverá possuir função de call-home por meio de linha telefônica comum, e-mail ou VPN
(Virtual Private Network) diretamente com o FABRICANTE da solução, para diagnóstico
remoto em caso de erros/defeitos. Deverão ser fornecidos todos os dispositivos
necessários para a implementação desta funcionalidade, à exceção da linha telefônica
comum ou conexão à internet
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Nº 5 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO - STORAGE SAN
3.17. O subsistema de armazenamento deverá possuir suporte a integração com a solução de
antivírus para proteção de file systems
3.18. Deverá ser fornecido licenciamento para a funcionalidade de QoS (Quality of Service),
onde o software deverá estabelecer limites de IOPS, vazão ou ambos por LUN
3.19. Deverá possuir suporte a ABE (Access Based Emulation) para o protocolo SMB
3.20. Deverá possibilitar e estar licenciada a funcionalidade de Ethernet Trunking e Failsafe
Network;
3.21. A funcionalidade de NAS deverá ser compatível com o padrão IEEE 802.3ad (link
aggregation) e 802.1q (Virtual Vlan)
3.22. A funcionalidade de NAS deverá ser compatível com o protocolo NDMP (V1-v4)
3.23. Deverá possibilitar autenticação dia Kerberos e LDAP
3.24. Deverá ser compatível com o padrão SMI-S 1.6.0 além dos protocolos SNMP (v1-v3),
SNMP e ICMP
3.25. Deverá possibilitar a ativação da funcionalidade de criptografia via hardware mediante o
fornecimento de instalação adicional. Tal feature deverá ser nativa do equipamento não
sendo aceito o fornecimento de aplicações adicionais ao storage para tal
3.26. Deverá ser fornecida solução de software que permita o gerenciamento analítico de
desempenho on-line e/ou histórico, pelo período mínimo de 6 (seis) meses, do
subsistema de armazenamento, através do acompanhamento das operações de I/O
realizadas, bem como do consumo de recursos das controladoras e da capacidade, para
análise das demandas de performance do parque computacional
3.27. Deverá suportar criptografia de dados por hardware e gerência de chaves interna sem
que haja necessidade de equipamento ou software externo à solução;
3.28. O FABRICANTE do subsistema de armazenamento deverá ser membro da SNIA (Storage
Networking Industry Association) na categoria “Large Voting Member” e ser aderente ao
padrão SMI-S 1.5 ou superior, cuja comprovação poderá ser realizada por meio do sítio:
http://www.snia.org/member_com/member_directory
e
do
http://www.snia.org/ctp/conformingproviders/index.html

4.

GARANTIA E SUPORTE

4.1.

Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está especificado nos itens 9 e 10
desta Especificação de Materiais e Serviços
Nº 6 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO - NAS

1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, estar em linha de produção
e fabricação, constar do anúncio mais recente do FABRICANTE, com a embalagem original
de fábrica lacrada, sendo que, em hipótese alguma, não sendo aceitos equipamentos
recondicionados ou já utilizados anteriormente
Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e acessórios necessários à sua
perfeita ativação e funcionamento
A instalação deverá ser feita por profissional certificado pelo FABRICANTE para a operação
e configuração do produto. Para realização da instalação, a CONTRATADA deverá agendar
previamente data e horário com a equipe técnica da CONTRATANTE
Correrá por conta exclusiva do fornecedor a responsabilidade pelo deslocamento do seu(s)
técnico(s) ao local da instalação e da manutenção do equipamento, seja para retirada e/ou
entrega, incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes
A CONTRATADA deverá disponibilizar, para efeito de instalação do equipamento, sua
garantia e prestação dos serviços, incluindo manutenção corretiva, preventiva,
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treinamento de acordo com esta especificação

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1.

A solução de armazenamento externo de dados NAS deve utilizar protocolo de acesso a
arquivos CIFS, NFS, FTP, SMB3.0, SMB Direct (RDMA) e deve ser nova, sem uso, e estar
em linha de produção atual pelo FABRICANTE no momento da entrega da proposta
2.2. A solução NAS deve ter pelo menos 1 (um) processador de 4 núcleos Intel E3-1220 v6,
3GHz, ou superior
2.3. A solução de armazenamento deve ter pelo menos 16 GB (dezesseis gigabytes) de
memória de no mínimo 1866MHz, em pentes de 8 GB (oito gigabytes)
2.4. Ser compatível com rack padrão com no mínimo 19 polegadas e no mínimo 40Us,
obrigatoriamente ser oferecido todos os componentes como: cabos, conectores,
adaptadores, conversores, etc., ou seja, todos componentes necessários para a instalação,
configuração e utilização da solução proposta
2.5. A solução de armazenamento não deve apresentar ponto único de falha. Deve implementar
failover automático e substituição de forma “Hot-Swappable” para os seguintes
componentes: fontes de alimentação e discos. Deve suportar a manutenção ou
substituição desses itens sem interrupção do funcionamento da solução
2.6. A solução deve suportar interfaces de rede ethernet de no mínimo 1 Gbps (um gigabit por
segundo) para os protocolos do item 2.1
2.7. A solução de armazenamento deve possuir capacidade para a detecção de falhas, incluindo
auto-monitoração e geração de logs, com acionamento automático do FABRICANTE
e/ou empresa responsável pelo suporte/manutenção
2.8. A solução de armazenamento deve ser compatível com o compartilhamento dos sistemas
operacionais Windows Server 2003, Windows Server 2008 Server (incluindo Hyper-V™),
Windows Server 2008 R2 (Incluindo Hyper-V™) ou superiores
2.9. A solução de storage deve possuir interface de gerenciamento gráfica GUI (Graphical User
Interface)
2.10. A solução de armazenamento deve possuir software de gerenciamento com funções como:
criação/administração de volumes, de thin provisioning, de raid group, de snapshots, de
clones, de replicação, de thin clones e de usuários administradores. Serão fornecidas
todas as licenças de software necessárias para a implementação desta funcionalidade
2.11. A solução deve incluir software centralizado de gerenciamento para um ou mais
subsistemas de armazenamento, que permita a monitoração de eventos, geração de
relatórios de desempenho, alertas de capacidade, status de funcionamento dos
componentes físicos tais como fontes, discos, interfaces, controladoras, ventiladores e
temperatura bem como a manutenção de dados históricos para análise de tendências de
comportamento do ambiente proposto
3. SISTEMA DE VENTILAÇÃO
3.1.
4.

4.1.
4.2.
4.3.

Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na sua
configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para operação

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fontes de Alimentação redundantes e hot-pluggable com potência suficiente para o
funcionamento do equipamento em sua configuração máxima, ou seja, as fontes devem
suportar o equipamento em sua configuração máxima suportada de processadores,
memória, discos e placas
Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de
voltagem
Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a
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instalação em circuitos elétricos distintos

5.

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

6.

ESCALABILIDADE

5.1.

6.1.
6.2.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

A capacidade total de espaço de armazenamento da solução deve ser, no mínimo de 16TB
(dezesseis terabytes) brutos, utilizando discos de tecnologia NearLine SAS em RAID 5, de
tamanho mínimo de 4TB, rotação mínima de 7.200 rpm
A solução de armazenamento deve possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces de rede
Ethernet 1Gb/s
A solução de armazenamento deve possuir no mínimo 02 (duas) interfaces de rede
Ethernet 10Gb/s, do tipo SFP+

DISPONIBILIDADE

Os discos de reserva/spare devem substituir qualquer disco defeituoso sem parada do
equipamento. Os discos de reserva/spare devem ser de mesma tecnologia dos discos em
produção
A solucão de armazenamento deve oferecer os seguintes níveis de proteção RAID: 5, 6
Os dados gravados no cache de escrita devem ter integridade garantida mesmo havendo
interrupção de energia elétrica

8. SOFTWARE
8.1.
9.

9.1.

A solução de armazenamento deve vir com o Windows Storage Server 2016 Standard
Edition 64 bits licenciado e instalado

GARANTIA E SUPORTE

Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está especificado nos itens 9 e 10
desta Especificação de Materiais e Serviços
Nº 7 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1. A solução de armazenamento de backup em disco a ser ofertada deverá atender
integralmente os requisitos especificados neste Termo, devendo ser fornecida com todas as
licenças que forem necessárias para entrega totalmente funcional da solução
1.2. A solução de armazenamento de backup a ser proposta pela proponente deverá
obrigatoriamente fazer uso de sistemas inteligentes de armazenamento de backup em
disco, baseado em appliance, que se entende como subsistema composto de hardware e
software com o propósito específico de ingestão dos dados de backup, desduplicação e
replicação dos dados desduplicados
1.3. O appliance deverá ser novo, sem uso, e integrar a linha de produção atual do
FABRICANTE
1.4. O appliance deverá fazer parte do catálogo atual de produtos comercializados pelo
FABRICANTE sem previsão de descontinuidade
1.5. O appliance deverá constar no site do FABRICANTE (documento oficial e público)
1.6. O appliance composto de hardware e software integrado, deverá ser do mesmo
FABRICANTE, não sendo aceito regime de OEM no fornecimento da solução e todo o
suporte seja prestado pelo mesmo FABRICANTE
1.7. A solução ofertada deverá permitir a utilização de todas as funcionalidades, tecnologias e
recursos especificados, de maneira perpétua, irrestrita e sem necessidade de
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3214-3035

www.senacdf.com.br

50

Nº 7 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP
licenciamentos, renovações ou ônus adicionais
1.8. Direito e permissão de atualização para novas versões durante a vigência da garantia, sem
ônus para a CONTRATANTE
1.9. O appliance deverá ser composto, de processamento e armazenamento integrado,
dedicado única e exclusivamente, à execução das atividades de console de gerenciamento,
gerenciadores das rotinas de proteção, ingestão, desduplicação e replicação dos dados,
sem a necessidade de servidores adicionais de backup para seu funcionamento
1.10. O appliance deverá prover uma solução de gerenciamento das atividades de backup,
restore, monitoração de sistema de software e hardware e gerenciamento de falhas e
alarmes
1.11. O appliance deverá possuir a funcionalidade de desduplicação:

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

1.11.2. A desduplicação deverá segmentar os dados em blocos de tamanho variável,
ajustados automaticamente pelo próprio algoritmo do appliance de forma a atingir
as melhores taxas de desduplicação
1.11.3. A desduplicação deverá ser global, considerando e comparando todos os dados
armazenados no sistema em sua total capacidade

1.11.4. A funcionalidade de desduplicação de dados em blocos deverá ser executada
concomitantemente com a ingestão dos dados (data ingestion) e replicação,
eliminando a necessidade de armazenamento intermediário para cache dos dados.
Não serão aceitas soluções que realizem a desduplicação após a gravação do dado
no disco (pós-processo) ou mesmo híbridas que realizem parte do processo antes e
parte após a gravação em disco

1.11.5. A desduplicação de blocos deverá acontecer na origem dos dados (cliente-side
deduplication), ou seja, no cliente de backup, antes dos dados serem enviados e
gravados nos discos do appliance

1.12. A solução de armazenamento de backup em disco deverá permitir o particionamento da
área de armazenamento para acesso utilizando protocolo NAS (CIFS/NFS), sem prejuízo
nas funcionalidades de desduplicação descritas
1.13. O appliance deverá possuir funcionalidade de replicação de dados:
1.13.1. A solução de armazenamento de backup em disco deverá possuir licença para
replicação dos dados armazenados no dispositivo de armazenamento para outro
dispositivo de mesma natureza em formato desduplicado
1.13.2. Os dados replicados pelo sistema de armazenamento devem ser refletidos no
catálogo do aplicativo de backup
1.13.3. O appliance deverá permitir nativamente a replicação dos dados no formato
desduplicado, com controle e atualização do catálogo do aplicativo de backup
1.13.4. O appliance deverá permitir a replicação assíncrona dos dados que devem ocorrer
em horários ajustáveis e pré-determinados

1.14. Deverá possuir mecanismo inteligente que verifique continuamente de forma automática a
integridade lógica dos dados, “ponteiros” e índices armazenados (fim-a-fim) no hardware
com correção automática das falhas encontradas, de forma a garantir a consistência de
todo o conteúdo em sua total capacidade, sem a utilização de scripts e/ ou composições
feitas exclusivamente para atendimento a esse item
1.15. A solução de armazenamento de backup em disco deverá permitir múltiplas políticas de
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disaster recovery para prevenir perda de dados tais como: cópia automática do catalogo do
backup, sincronização entre as cópias do catálogo do backup e replicação para
armazenamento objeto utilizando provedores de nuvem pública (AWS e Azure)
1.16. Deverá possuir interface de administração gráfica (Graphical User Interface – GUI) e
interface de administração de linha de comando (Command Line Interface – CLI)
1.17. Todo o tráfego de conexão entre os clientes e o appliance deve ser criptografado
1.18. Permitir executar múltiplos processos de backup em paralelo e otimizar a restauração de
arquivos individuais
1.19. Deve permitir nativamente enviar de forma desduplicada e criptografada os dados de
backup para um armazenamento em nuvem pública ou privada para dados de longa
retenção, sem a necessidade de aquisição de dispositivos e softwares de terceiros
1.19.1. A aquisição da licença desta funcionalidade não faz parte deste Termo de
Referência

1.20. A solução de armazenamento de backup em disco deverá ser capaz de suportar falhas de
até dois discos simultâneos, devendo ser fornecido com proteção RAID-6, RAID-DP ou
similar
1.21. A área de armazenamento da solução deverá ser disponibilizada em conjuntos de no
mínimo 18 (dezoito) discos rígidos com capacidade de 12TB (doze terabytes) com
tecnologia NL-SAS de 7.200 RPM ou superior
1.22. Deve estar licenciada para permitir a utilizacão de no minimo 24TB (vinte e quatro
terabytes) úteis e disponiveis para gravação, descontadas todas as perdas com
redundâncias, paridades e os ganhos com compactação e desduplicação de dados ou
qualquer outro mecanismo de redução de dados para efeito de cálculo de capacidade
disponível
1.23. A solução deve fazer uso de discos do tipo SSD (Solid State Drive) ou NVMe para
aceleração dos dados. Será facultada a oferta do dobro (2x) de memória cache solicitada
neste certame para as soluções que não fazem uso de discos SSD ou NVMe para
aceleração, de forma a compensar a menor eficiência deste tipo de equipamento
1.24. A solução de armazenamento de backup deverá possuir no mínimo 256 GB (duzentos e
cinquenta e seis gigabytes) de memória RAM. Não serão aceitas como memória a utilização
de tecnologias flash, SSD ou qualquer outra tecnologia de extensão de cache
1.25. Deve possuir altura máxima de 2U
1.26. A solução de armazenamento de backup deverá suportar as seguintes interfaces de
interconexão para integração com os clientes de backup, replicação e gerência:
1.26.1. No mínimo, 08 (oito) portas Ethernet de 10 Gbps (dez gigabit por segundo),
padrão ótico SFP+
1.26.2. No mínimo, 02 (duas) portas Ethernet de 1 Gbps (um gigabit por segundo), padrão
Base-T

1.27. Deverá suportar criptografia de no mínimo 256-SHA, possuindo gerenciamento de chave
de segurança nativo do appliance, sem depender de qualquer gerenciador de chave
externa
1.28. Deverá ser compatível com os protocolos de rede IPv4 e IPv6
1.29. Deverá ter suporte ao protocolo de monitoramento SNMP v2 e v3
1.30. Deverá suportar todas as funcionalidades previstas na API (Application Program Interface)
do OST (Open Storage Technology) para backup, tais como:
1.30.1. Desduplicação no cliente (desduplicação na origem)
1.30.2. Desduplicação otimizada para efeito de replicação

1.30.3. Backup sintético otimizado (funcionalidade que permite criar uma imagem full a
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partir dos backups incrementais sem movimentação de dados)

1.31. Os componentes de fan e power supply devem ser redundantes
1.32. Deve ser montável em rack padrão 19 polegadas
1.33. Deve prover “software” de administração e gerenciamento, que permitam a análise de
desempenho e implementação das políticas de backup e de acesso de usuários
1.34. O software de gerenciamento da solução deverá ser intríssico junto com o hardware de
armazenamento de backup
1.35. O Sistema Operacional do equipamento deverá ser licenciado e nativo do produto. Não
serão aceitas as modalidades OEM de sistemas operacionais de propósito geral, tal como
Windows ou qualquer distribuição do Linux
1.36. Deverá possuir catálogo ou banco de dados centralizado contendo as informações sobre
todos os dados e informações do ambiente protegido. Esse banco de dados ou catálogo
deverá ser próprio e fornecido em conjunto com o produto
1.37. Possuir mecanismo de reconstrução do catálogo ou banco de dados centralizado em caso
de perda do mesmo, sem a necessidade de recatalogar as imagens de backup
1.38. O licenciamento de software deverá permitir que seja efetuado backup em quantidades
ilimitadas, sem limite de capacidade e número de clientes, até que se extinga a área de
armazenamento liquida livre solicitada. Para as soluções onde o licenciamento de software
são calculados a partir da capacidade em TB (terabytes) de origem dos dados, o
licenciamento de software de backup deverá permitir que seja efetuado backup de no
minimo 10 (dez) vezes a capacidade de armazenamento solicitada
1.39. Deverá permitir o backup e restore de arquivos abertos nos clientes, garantindo a
integridade do backup
1.40. Deverá possuir mecanismo automático de verificação e checagem de consistência da base
de dados no intuito de garantir a integridade dos dados
1.41. Deverá possuir mecanismo de atualização de clientes e agentes de backup de forma
remota, através da interface de gerenciamento
1.42. Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e compatibilidade, o FABRICANTE
deve possuir mecanismo público de geração de lista de checagem que, através da
informação do pacote a ser instalado, do sistema operacional alvo da instalação, gere uma
lista que contenha:
1.42.1. Patches do Sistema Operacional e de dispositivos de hardware que por ventura
necessitem estar instalados
1.42.2. Componentes do produto
Operacional em questão

suportados

para

instalação

ou

uso

no

Sistema

1.42.3. Requerimentos de hardware para instalação do produto no Sistema Operacional
em questão
1.42.4. Componentes de hardware compatíveis

1.42.5. Compatibilidade com aplicações, bancos de dados e sistemas de arquivos (File
System)
1.42.6. Possíveis correções e atualizações adicionais disponíveis para o funcionamento do
produto no Sistema Operacional alvo

1.43. Possuir função de agendamento do backup através de calendário
1.44. Possuir interface web para gerenciamento, monitoramento e criação de políticas de backup
e restore
1.45. Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso e perfis diferenciados e configuráveis
para atividades de administração e operação do software de backup
1.46. Permitir a programação de tarefas de backup automatizadas em que sejam definidos
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prazos de retenção dos arquivos e/ou imagens
1.47. Deverá permitir o agendamento de jobs de backup nativamente no software controlador,
sem a necessidade de usar utilitários externos (softwares de terceiros)
1.48. Possuir a função de backup sintético que permite a criação de uma única imagem de
backup a partir de um backup full e qualquer quantidade de backups incrementais. O
restore full será efetuado da nova imagem full sintética
1.49. Permitir a realização do backup completo de servidor para recuperação de desastres
1.50. Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para
atividades de administração e operação do software de backup
1.51. Permitir a replicação de imagens de um servidor de gerência para outro ambiente,
possibilitando a inserção das informações de catálogo da imagem de origem para o
catálogo do destino, de forma automática e sem a necessidade de licenciamento adicional
1.52. Permitir integração nativa com armazenamento em nuvem pública ou privada para fins de
disaster recovery ou expansão da área de armazenamento primário (on-premise), sem a
necessidade de aquisição de softwares de terceiros. O licenciamento desta funcionalidade
deve permitir a integração com até 5TB (cinco terabytes) de dados. A área de
armazenamento em nuvem não faz parte deste certame
1.53. Deve possuir funcionalidade que permita com que usuários de desktop/laptop realizem
backup e restore de forma automática ou “on-demand”
1.54. Deve permitir que restore de dados das estações desktop/laptop seja executado pelo
próprio usuário, sem a necessidade de envolver o administrador do backup
1.55. Possuir capacidade de efetuar o backup completo de servidores (“bare metal backup”) para
efeitos de recuperação de desastres (“disaster recovery”) dos servidores com sistemas
operacionais Windows, permitindo a recuperação desse backup para outro equipamento
com hardware diferente daquele usado pelo sistema original em ambientes físicos ou
virtuais
1.56. A solução de backup deverá, a partir de uma única interface, gerenciar operações de
backup e restore de diferentes sistemas operacionais (clientes)
1.57. Deverá realizar a criptografia dos dados no agente de backup no cliente, na transmissão
dos dados através da rede IP e no armazenamento em disco do backup
1.58. Deverá possuir a capacidade de criptografar os dados colocados em backup utilizando os
algoritmos mais comuns de mercado, que utilizem chaves de, pelo menos, 256 (duzentos e
cinquenta e seis) bits
1.59. Deverá permitir a visualização, monitoração e recuperação de máquinas virtuais através de
plugin integrado ao VMWare Web Client
1.60. Deverá possuir funcionalidade para descoberta automática de máquinas virtuais VMWare
ou Hyper-V conforme são criadas para que através de políticas sejam protegidas nas
rotinas de backup
1.61. Deverá possibilitar enviar notificações, quando configurado, dos eventos por e-mail
1.62. Deverá prover monitoramento e gerenciamento via interface gráfica e em tempo real dos
jobs sendo executados
1.63. Deverá suportar operações de backup e restore em paralelo
1.64. Deverá possuir capacidade de resumo de tarefas de backup com falha, retomando a partir
do momento da falha
1.65. Deverá prover relatórios gerenciais de backup com no mínimo as seguintes informações:
1.65.1. Quantidade e relação dos Backups com sucesso
1.65.2. Volume de backup realizado

1.65.3. Quantidade e relação dos restores

1.65.4. Relação de clientes de backup configurados

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3214-3035

www.senacdf.com.br

54

Nº 7 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP

1.65.5. Ocupação do backup;

1.66. Deverá permitir exportar relatórios no formato XML, HTML ou PDF
1.67. Possuir suporte a backup e restore de máquinas virtuais VMWare com as seguintes
características:
1.67.1. Deve possuir a capacidade de realizar backup das máquinas virtuais Windows e
Linux

1.67.2. Ser comprovadamente compatível com o VADP (vStorage API for Data Protection)
para realizar operações de Backup e Restore de ambientes VMware
1.67.3. Suporte ao VMWare VCloud, possuindo integração com vCloud Director API
possibilitando backup automático das máquinas virtuais e recuperação completa
1.67.4. Possuir suporte a backup e restore de máquinas virtuais VMware 6.x ou superior
através de vStorage API

1.67.5. Os servidores de “proxy” necessários para backup das máquinas virtuais VMWare
deverão ser no formato virtual (“Virtual Appliance”). O Sistema Operacional do
servidor proxy deverá ser licenciado e nativo do produto. Será facultada a oferta de
servidores físicos para executar a função de “proxy” incluindo todo licenciamento
necessário para seu funcionamento
1.67.6. Deve permitir que através de uma única rotina de Backup seja possível recuperar a
imagem completa da máquina virtual Windows e Linux (VMDK), somente o VMDK
desejado de forma seletiva e também os arquivos de maneira granular sem a
necessidade de scripts, área temporária ou montagem dos arquivos VMDK

1.67.7. Deve suportar o uso da funcionalidade CBT (Change Block Tracking) para as
operações de backup e restore
1.67.8. Deve permitir a identificação de aplicações Microsoft SQL que residem nas
maquinas virtuais, através de integração VADP, permitindo o backup, recuperação
integral ou granular

1.67.9. Deve permitir a recuperação granular de arquivos aprtir do backup da imagem
completa (VMDK) sem necessidade de instalação de agente na máquina virtual
1.67.10.
Deve possuir a capacidade de balanceamento de carga automático dos
backups através de múltiplos proxies

1.67.11.
Deve permitir restaurar e iniciar de maneira imediata a execução de uma
máquina virtual instantaneamente, diretamente a partir do seu repositório de
backup

1.67.12.
Deve permitir a visualização, monitoração e recuperação de maquinas
virtuais através de plugin integrado ao vCenter ou vSphere Web Client
1.67.13.
Deve possuir capacidade de realizar backup de maneira off-host, sem a
necessidade de instalação de agentes nas máquinas virtuais

1.67.14.
Deve possuir a capacidade de recuperação da imagem da máquina virtual,
para máquinas que possuam discos VMFS ou RDM
1.67.15.
Deve suportar integração com vCloud Director e vRealize Automation API
possibilitando backup automático das máquinas virtuais e recuperação completa

1.68. A solução deverá possuir módulo para permitir enviar os dados de backup para
armazenamento em nuvem com as seguintes características
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1.68.1. Deverá suportar integração com protocolo Amazon S3, Microsoft Azure ou Google
Cloud Storage
1.68.2. Os dados deverão ser enviados e armazenados de forma desduplicada no
armazenamento em nuvem

1.69. A solução deve disponibilizar recurso de busca e indexação dos dados de backup copiados,
de forma a buscar de forma granular os arquivos protegidos nos servidores utilizando
apenas o nome do arquivo desejado

2.

GARANTIA E SUPORTE

2.1. Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está especificado nos itens 9 e 10
desta Especificação de Materiais e Serviços
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2019
ANEXO III

MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS
Neste ANEXO III – 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 de Serviços, acompanhados pelos documentos
abaixo:
1.
2.
3.
4.

O PREENCHIMENTO DESTE ANEXO PELA LICITANTE É OBRIGATÓRIO. SOMENTE
SERÃO ANALISADAS PROPOSTAS DE LICITANTES HABILITADOS, E QUE FOREM
ACOMPANHADAS DESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO;

Não poderão ser incluídos, alterados, retirados da ordem, ou omitidos itens do presente
Modelo Sumário de Comprovações técnicas;
Comprovação das Especificações Técnicas dos Hardwares
Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos

Comprovação das Especificações Técnicas dos Softwares
Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos
4.1.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Declaração informando o nome de todos os softwares que compõem a solução;

4.2. Manuais ou folders/prospectos técnicos para comprovação das funcionalidades
e/ou características, quando exigido.

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta do
FORNECEDOR, através de documentos que sejam de domínio público cuja origem seja
exclusivamente do FABRICANTE dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de
especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do FABRICANTE através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator);
A simples repetição das especificações da Especificação Técnica dos Ativos (Hardwares e
Softwares) sem a devida comprovação pela LICITANTE acarretará a sua desclassificação;
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, essas podem ser
consideradas como mera referência podendo a LICITANTE 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 poderá implicar na desclassificação imediata da
LICITANTE;
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11.
12.

As demais exigências técnicas da Especificação Técnica dos Ativos (Hardwares e
Softwares) e seus anexos que não constam desse documento deverão ser apresentadas e
comprovadas após a assinatura do contrato ou documento compatível;
Considerações Gerais:
12.1. A LICITANTE deverá informar marca e modelo dos componentes utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento,
incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma
inequívoca identifiquem e constatem as configurações solicitadas, possíveis
expansões e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos,
folders e demais literaturas técnicas editadas pelos FABRICANTES;
12.2. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do FABRICANTE
juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado ficará a
critério da LICITANTE;
12.3. Todos os equipamentos a ser 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;
12.4. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar
que o componente substituto deverá ter, no mínimo, a mesma qualidade e
especificações técnicas do componente fora de linha;
12.5. Não serão aceitas variações de modelos ou marcas de componentes entre os
equipamentos, devendo esses possuir rigorosamente a mesma configuração de
hardware e software.
COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

Comprovação
Página

Nº 1 – RACK

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO RACK

1.1. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DO RACK

1.2. Rack 19” com altura mínima de 42U padrão EIA-310
1.3. Deverá ser do mesmo FABRICANTE dos servidores e/ou homologado
pelo mesmo
1.4. Deverá ser do modelo fechado, com laterais independentes dotado de
porta com fechadura
1.5. Deverá ser constituído por perfis de alumínio/aço
1.6. Deverá suportar barras estabilizadoras para prender o rack ao piso ou
kits de afixação para parafusamento a racks adjacentes
1.7. 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
1.8. Possuir unidades de distribuição de energia (réguas) com alimentações
e disjuntores independentes de forma que pelo menos 11 (onze)
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
equipamentos sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos
diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação
PDUs para conexão à rede elétrica de tensão 110V/220V
1.9. Deverá suportar a instalação de PDUs de 0Us
1.10. O rack deverá ser fornecido com painéis-guia para controle dos cabos
e pés niveladores
1.11. 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
1.12. A porta frontal do rack deverá ser reversível
1.13. Todas as portas (frontal e traseira) e os painéis laterais deverão ser
removíveis
1.14. Deverá suportar gavetas e trilhos para movimentação dos servidores e
ofertados nesta especificação
1.15. Possuir suporte-braço para organização e movimentação dos cabos
1.16. Possuir Bandeja e/ou elementos de fixação para suportar o peso dos
equipamentos
1.17. Deverão ser fornecidos elementos para fixação de cabos

Comprovação
Página

Nº 1 – RACK

2. INSTALAÇÃO

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
3.

3.1.

GARANTIA E SUPORTE

Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está
especificado nos itens 9 e 10 desta Especificação de Materiais e
Serviços
COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
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1. CHASSI

1.1. Gabinete tipo rack com altura máxima de 1U

1.2. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) baias de drives 3.5 polegadas, hotplug
1.3. Possuir display frontal embutido no gabinete para monitoramento
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
das condições de funcionamento dos principais componentes do
servidor através da exibição de alertas de falha, tais como: falhas
de processadores, falhas de memória RAM, falhas de fontes de
alimentação, falhas de disco rígido e falhas de refrigeração

Marca/Modelo
Comprovação
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1.4. Possuir ventiladores com redundância, configurados em sua
totalidade para suportar a configuração máxima do equipamento
1.5. Possuir, no mínimo, 1 slot do tipo PCI-Express

1.6. Possuir drive de DVD-ROM slim embutido no chassi. Não serão
aceitos drives externos USB

1.7. Possuir painel frontal (bezel) com travamento por chave do tipo
canhão para proteção contra acesso indevido aos discos rígidos hotplug
2. FONTES DE ALIMENTAÇÃO

2.1. Possuir fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1)
2.2. Cada fonte de alimentação deve possuir:

2.2.1. Eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum)
quando em carga de 50%, com potência mínima de 500W,
suficientes para operação do servidor em sua configuração
máxima
2.2.2. Suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 100240 VAC em 60 Hz
2.2.3. Possuir LED indicador de status que permita monitor e
diagnosticar as condições de funcionamento da mesma

2.2.4. Cabos de alimentação com conector padrão IEC
C13/BR14136 e amperagem compatível com a potência da
fonte de alimentação de no mínimo 3 metros cada
3. PROCESSADOR

3.1. Possuir 01 (um) processador de arquitetura x86 de mesmo modelo,
projetados para utilização em servidores
3.2. Cada processador
técnicas:

deve

possuir

as

seguintes

características

3.2.1. Frequência de clock nominal de no mínimo 1,70 GHz
3.2.2. Memória cache de no mínimo 11 MB

3.2.3. Link de comunicação do processador com o restante do
sistema de no mínimo 9.6 GT/s
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3.2.4. Consumo médio de energia de no máximo 85 watts
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3.2.5. Capacidade de processamento de, no mínimo, 8 núcleos

3.2.6. Tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da
frequência de clock nominal baseado na utilização dos núcleos
do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da
arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites
estabelecidos pelo FABRICANTE
3.2.7. Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia
através do controle do clock e voltagem do processador
baseado na utilização da CPU
3.2.8. Controladora de memória integrada de 6 (seis) canais,
compatível com DDR4 de no mínimo 2133 MT/s

3.2.9. O processador deve possuir instruções AVX e extensões de
virtualização
4. PERFORMANCE

4.1. O modelo de servidor com 1 (um) processador ofertado
deve
possuir
índice
de
performance
SPECint_rate_base2006 de no mínimo 430 ou superior,
auditado para 2 processadores pelo Standard Performance
Evaluation Corporation (SPEC)

4.2. O índice SPECint_rate_base2006 utilizado como referência será
validado junto ao site www.spec.org da Standard Performance
Evaluation Corporation (SPEC)

4.3. Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja
auditada pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de
servidores em cluster e estimativas de resultado de performance
5. MEMÓRIA RAM

5.1. Expansível a no mínimo 640GB (seiscentos e quarenta
gigabytes), sem a necessidade de instalação de outros
componentes ou troca de componentes já instalados, a
não ser módulos de memória

5.2. Possuir 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de memória RAM,
provisionados por módulos single rank (1R), ou dual rank (2R), com
capacidade mínima 16 GB (dezesseis gigabytes)

5.3. Suportar tecnologia de memória de espera através da reserva de
rank distribuído nos módulos de memória (Memory Sparing ou
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5.4. Suportar tecnologia SDDC, Advanced ECC ou Chipkill para detecção
e correção de falhas de chip e erros multi-bit
6. MOTHERBOARD

6.1. A motherboard deve ser da mesma marca do FABRICANTE do
equipoamento, desenvolvida especificamente para o modelo
ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no
mercado

6.2. Os componentes removíveis da motherboard sem o uso de
ferramentas e componentes hot-plug devem possuir identificação
visual a fim de facilitar seu manuseio
7. BIOS E SEGURANÇA

7.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou
este FABRICANTE deve ter direitos copyright sobre a mesma. Não
serão aceitos equipamentos com BIOS em regime de OEM ou
customizadas

7.2. O BIOS deve possuir a informação do número de série do
equipamento e um campo editável que permita inserção de
identificação customizada (Asset Tag). Ambas as informações
devem ser passíveis de consulta via software de gerenciamento
7.3. Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão
1.2, FIPS para armazenamento de chaves criptográficas

7.4. Possuir detecção de abertura não autorizada do gabinete através de
sensor de intrusão, passível de monitoramento através de software
de gerenciamento

7.5. As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura)
autenticação criptográfica segundo as especificações NIST SP800147B
8. VÍDEO

8.1. Controladora de vídeo integrada, com 16 MB de memória e
compatível com cores de 32 bits

9. PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

9.1. Possuir as seguintes portas situadas na parte traseira do gabinete:
9.1.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.1.2. No mínimo 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior
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9.2. Possuir as seguintes portas situadas na parte frontal do gabinete:
9.2.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.2.2. No mínimo 1 (uma) portas USB 2.0 ou superior

9.3. Todas as portas devem possuir identificação de sua funcionalidade
10.CONTROLADORAS DE REDE ETHERNET
10.1. No mínimo 2 (duas) portas RJ-45 1GbE

10.2. Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do
uso de CPU
10.3. Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link aggregation
Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x);
10.4. Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6

10.5. Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ
11.CONTROLADORA RAID

11.1. Controladora RAID de
características técnicas:

discos

internos

com

as

seguintes

11.1.1. Suportar drives SSD (Solid-State Drive), HDD (Hard Disk
Drive) e drives com tecnologia SED (self-encrypting drive)
11.1.2. Suportar RAID 0, 1, 5, 10, 50 via hardware

11.1.3. Possuir canais SAS 12 Gb/s, suficientes para suportar a
quantidade máxima de discos do servidor;
11.1.4. Permitir expansão de volumes de forma on-line
11.1.5. Permitir migração de RAID de forma on-line

11.1.6. Permitir implementação de drives hot-sparing no formato
global e dedicado
11.1.7. Suportar tecnologia S.M.A.R.T.
12.ARMAZENAMENTO

12.1. Possuir 04 (quatro) drives HDD SATA (Serial AT Attachment) 6Gb/s
de 1 TB, 7.200 RPM, hot-plug

12.2. A solução deve acompanhar todos os acessórios necessários para a
função hot-plug dos drives (trilhos, backplanes, etc.)
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13.GERENCIAMENTO

13.1. O equipamento deve possuir solução de gerenciamento através de
recursos de hardware e software com capacidade de prover as
seguintes funcionalidades:

13.1.1. O equipamento deve possuir interface de rede dedicada
para gerenciamento

13.1.2. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WSMAN, CIM, IPMI e SNMP
13.1.3. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do
servidor, com capacidade de gerenciamento remoto de um
único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N)

13.1.4. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web
e SSH para acesso CLI

13.1.5. O software console deve realizar descoberta e inventário
remoto dos servidores e seus componentes

13.1.6. Permitir o monitoramento remoto, através do software
console das condições de funcionamento dos equipamentos
e seus componentes, tais como: processadores, memória
RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação, NICs
e ventiladores

13.1.7. Emitir alertas de anormalidade de hardware através do
software console e suportar o encaminhamento via e-mail e
trap SNMP
13.1.8. Permitir o monitoramento remoto 1:1 e 1:N do consumo de
energia em tempo real através do software console com
exibição gráfica, permitindo gerenciar o consumo de energia
elétrica dos equipamentos
13.1.9. Permitir a configuração remota de parâmetros do BIOS e
RAID através de console remota
13.1.10.
Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores
remotamente e independente de sistema operacional

13.1.11.
Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM outof-band, ou seja, independente de sistema operacional ou
software agente

13.1.12.
Permitir a emulação de mídias virtuais de
inicialização
(boot)
através
de
CD/DVD
remoto,
compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de
armazenamento USB remotos
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3214-3035

www.senacdf.com.br

64

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIÇÃO DO ITEM

Nº 2 – SERVIDOR EM RACK TIPO I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
13.1.13.
Suportar autenticação local e através de integração
com MS Active Directory/LDAP
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13.1.14.
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
13.1.15.
As
funcionalidades
de
gerenciamento
e
monitoramento de hardware devem ser providas por
recursos do próprio equipamento e independente de agentes
ou sistema operacional
13.1.16.
Permitir a instalação, update e configuração remota
de sistemas operacionais, drivers e firmwares através de
solução de deployment compatível com a solução ofertada

13.1.17.
A solução deve possuir recurso que possibilite a
reposição
de
componentes
sem
necessidade
de
reconfigurações, através da restauração da configuração de
firmwares anteriores
13.1.18.
A solução de gerenciamento deve estar devidamente
licenciada conforme as condições de garantia e suporte do
equipamento
14.COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

14.1. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema
operacional Windows Server 2016 R2 x64, comprovado através do
Windows Server Catalog da Microsoft

14.2. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema
operacional Red Hat Enterprise Linux 6 ou posterior, comprovado
através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat

14.3. O modelo do servidor ofertado deve apresentar compatibilidade
comprovada para o sistema de virtualização VMware ESX 6.5 ou
posterior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da
VMware
15.COMPONENTES E ACESSÓRIOS

15.1. O FABRICANTE do servidor deve disponibilizar no seu respectivo
web site, download gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares
dos componentes que compõem este servidor
15.2. Deverá ser fornecido kit de trilhos e braço organizador de cabos,
ambos do mesmo FABRICANTE do servidor ofertado, para fixação
dos servidores em rack 19 polegadas padrão EIA-310D
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15.3. Os trilhos devem permitir o deslizamento do servidor a fim de
facilitar a manutenção
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16. GARANTIA E SUPORTE

16.1. Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está
especificado nos itens 9 e 10 desta Especificação de Materiais e
Serviços
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1. CHASSI

1.1. Gabinete tipo rack com altura máxima de 1U

1.2. Possuir, no mínimo, 8 (oito) baias de drives 2.5 polegadas, hot-plug

1.3. Possuir display frontal embutido no gabinete para monitoramento
das condições de funcionamento dos principais componentes do
servidor através da exibição de alertas de falha, tais como: falhas
de processadores, falhas de memória RAM, falhas de fontes de
alimentação, falhas de disco rígido e falhas de refrigeração
1.4. Possuir ventiladores com redundância e hot plug, configurados em
sua totalidade para suportar a configuração máxima do
equipamento
1.5. Possuir, no mínimo, 2 slots do tipo PCI-Express

1.6. Possuir drive de DVD-ROM slim embutido no chassi. Não serão
aceitos drives externos USB

1.7. Possuir painel frontal (bezel) com travamento por chave do tipo
canhão para proteção contra acesso indevido aos discos rígidos hotplug
2. FONTES DE ALIMENTAÇÃO

2.1. Possuir fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1)
2.2. Cada fonte de alimentação deve possuir:
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2.2.1. Eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum)
quando em carga de 50%, com potência mínima de 550W,
suficientes para operação do servidor em sua configuração
máxima
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2.2.2. Suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 100240 VAC em 60 Hz
2.2.3. Possuir LED indicador de status que permita monitor e
diagnosticar as condições de funcionamento da mesma

2.2.4. Cabos de alimentação com conector padrão IEC
C13/BR14136 e amperagem compatível com a potência da
fonte de alimentação de no mínimo 2 metros cada
3. PROCESSADOR

3.1. Possuir 02 (dois) processadores de arquitetura x86 de mesmo
modelo, projetados para utilização em servidores
3.2. Cada processador
técnicas:

deve

possuir

as

seguintes

características

3.2.1. Frequência de clock nominal de no mínimo 2,10 GHz
3.2.2. Memória cache de no mínimo 16 MB

3.2.3. Link de comunicação do processador com o restante do
sistema de no mínimo 9.6 GT/s
3.2.4. Consumo médio de energia de no máximo 85 watts

3.2.5. Capacidade de processamento de, no mínimo, 12 núcleos

3.2.6. Tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da
frequência de clock nominal baseado na utilização dos núcleos
do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da
arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites
estabelecidos pelo FABRICANTE
3.2.7. Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia
através do controle do clock e voltagem do processador
baseado na utilização da CPU

3.2.8. Controladora de memória integrada de 4 (quatro) canais,
compatível com DDR4 de no mínimo 2400 MT/s
3.2.9. O processador deve possuir instruções AVX e extensões de
virtualização
4. PERFORMANCE

4.1. O modelo de servidor com 2 (dois) processadores ofertados devem
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4.2. O índice SPECint_rate_base2006 utilizado como referência será
validado junto ao site www.spec.org da Standard Performance
Evaluation Corporation (SPEC)

4.3. Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja
auditada pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de
servidores em cluster e estimativas de resultado de performance
5. MEMÓRIA RAM

5.1. Expansível a no mínimo 768 GB (setecentos e sessenta e oito
gigabytes), sem a necessidade de instalação de outros
componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser
módulos de memória

5.2. Possuir 96 GB (noventa e seis gigabytes) de memória RAM (DDR42400), provisionados por módulos dual rank (2R), com capacidade
mínima 16 GB (dezesseis gigabytes)
5.3. Suportar tecnologia de memória de espera através da reserva de
rank distribuído nos módulos de memória (Memory Sparing ou
equivalente)
5.4. Suportar tecnologia SDDC, Advanced ECC ou Chipkill para detecção
e correção de falhas de chip e erros multi-bit
6. MOTHERBOARD

6.1. A motherboard deve ser da mesma marca do FABRICANTE do
equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo
ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no
mercado

6.2. Os componentes removíveis da motherboard sem o uso de
ferramentas e componentes hot-plug devem possuir identificação
visual a fim de facilitar seu manuseio
7. BIOS E SEGURANÇA

7.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou
este FABRICANTE deve ter direitos copyright sobre a mesma. Não
serão aceitos equipamentos com BIOS em regime de OEM ou
customizadas

7.2. O BIOS deve possuir a informação do número de série do
equipamento e um campo editável que permita inserção de
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identificação customizada (Asset Tag). Ambas as informações
devem ser passíveis de consulta via software de gerenciamento
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7.3. Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão
2.0 para armazenamento de chaves criptográficas

7.4. Possuir detecção de abertura não autorizada do gabinete através de
sensor de intrusão, passível de monitoramento através de software
de gerenciamento

7.5. As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura)
autenticação criptográfica segundo as especificações NIST SP800147B
8. VÍDEO

8.1. Controladora de vídeo integrada, com 16 MB de memória e
compatível com cores de 32 bits

9. PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

9.1. Possuir as seguintes portas situadas na parte traseira do gabinete:
9.1.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.1.2. No mínimo 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior
9.1.3. No mínimo 1 (uma) porta serial (DB-9)

9.2. Possuir as seguintes portas situadas na parte frontal do gabinete:
9.2.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.2.2. No mínimo 1 (uma) portas USB 2.0 ou superior

9.3. Todas as portas devem possuir identificação de sua funcionalidade
10.CONTROLADORAS DE REDE ETHERNET
10.1.1.
10.1.2.

No mínimo 2 (duas) portas RJ-45 1GbE

Possuir 2 (duas) portas 10GbE, SFP+, PCIe

10.1.3.
Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e
otimização do uso de CPU

10.1.4.
Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link
aggregation Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE 802.3x)
10.1.5.
10.1.6.

Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6

Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ
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11.CONTROLADORA RAID

11.1. Controladora RAID de
características técnicas:

discos

internos

com

as

seguintes

11.1.1. Suportar drives SSD (Solid-State Drive), HDD (Hard Disk
Drive) e drives com tecnologia SED (self-encrypting drive)
11.1.2. Suportar RAID 0, 1, 5, 10, 50 via hardware

11.1.3. Possuir canais SAS 12 Gb/s, suficientes para suportar a
quantidade máxima de discos do servidor
11.1.4. Permitir expansão de volumes de forma on-line
11.1.5. Permitir migração de RAID de forma on-line

11.1.6. Permitir implementação de drives hot-sparing no formato
global e dedicado
11.1.7. Suportar tecnologia S.M.A.R.T.
12.ARMAZENAMENTO

12.1. Possuir 03 (três) drives HDD SAS (Serial Attached SCSI) 12Gb/s de
1.8 TB, 10.000 RPM, hot-plug

12.2. A solução deve acompanhar todos os acessórios necessários para a
função hot-plug dos drives (trilhos, backplanes, etc.)
13.GERENCIAMENTO

13.1. O equipamento deve possuir solução de gerenciamento através de
recursos de hardware e software com capacidade de prover as
seguintes funcionalidades:

13.1.1. O equipamento deve possuir interface de rede dedicada
para gerenciamento

13.1.2. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento WSMAN, CIM, IPMI e SNMP
13.1.3. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do
servidor, com capacidade de gerenciamento remoto de um
único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N)

13.1.4. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web
e SSH para acesso CLI

13.1.5. O software console deve realizar descoberta e inventário
remoto dos servidores e seus componentes
13.1.6. Permitir o monitoramento remoto, através do software
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13.1.7. Emitir alertas de anormalidade de hardware através do
software console e suportar o encaminhamento via e-mail e
trap SNMP
13.1.8. Permitir o monitoramento remoto 1:1 e 1:N do consumo de
energia em tempo real através do software console com
exibição gráfica, permitindo gerenciar o consumo de energia
elétrica dos equipamentos
13.1.9. Permitir a configuração remota de parâmetros do BIOS e
RAID através de console remota
13.1.10.
Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores
remotamente e independente de sistema operacional

13.1.11.
Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM outof-band, ou seja, independente de sistema operacional ou
software agente

13.1.12.
Permitir a emulação de mídias virtuais de
inicialização
(boot)
através
de
CD/DVD
remoto,
compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de
armazenamento USB remotos
13.1.13.
Suportar autenticação local e através de integração
com MS Active Directory/LDAP

13.1.14.
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
13.1.15.
As
funcionalidades
de
gerenciamento
e
monitoramento de hardware devem ser providas por
recursos do próprio equipamento e independente de agentes
ou sistema operacional
13.1.16.
Permitir a instalação, update e configuração remota
de sistemas operacionais, drivers e firmwares através de
solução de deployment compatível com a solução ofertada

13.1.17.
A solução deve possuir recurso que possibilite a
reposição
de
componentes
sem
necessidade
de
reconfigurações, através da restauração da configuração de
firmwares anteriores
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licenciada conforme as condições de garantia e suporte do
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14.COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

14.1. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema
operacional Windows Server 2016 R2 x64, comprovado através do
Windows Server Catalog da Microsoft

14.2. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o sistema
operacional Red Hat Enterprise Linux 6 ou posterior, comprovado
através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat

14.3. O modelo do servidor ofertado deve apresentar compatibilidade
comprovada para o sistema de virtualização VMware ESX 6.5 ou
posterior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da
VMware
15.COMPONENTES E ACESSÓRIOS

15.1. O FABRICANTE do servidor deve disponibilizar no seu respectivo
web site, download gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares
dos componentes que compõem este servidor
15.2. Deverá ser fornecido kit de trilhos e braço organizador de cabos,
ambos do mesmo FABRICANTE do servidor ofertado, para fixação
dos servidores em rack 19 polegadas padrão EIA-310D

15.3. Os trilhos devem permitir o deslizamento do servidor a fim de
facilitar a manutenção
16.GARANTIA E SUPORTE

16.1. Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está
especificado nos itens 9 e 10 desta Especificação de Materiais e
Serviços

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

2.1.
2.2.

CHASSI

Gabinete tipo rack com altura máxima de 1U

Possuir, no mínimo, 8 (oito) baias de drives 2.5 polegadas, hotplug

Possuir display frontal embutido no gabinete para monitoramento
das condições de funcionamento dos principais componentes do
servidor através da exibição de alertas de falha, tais como: falhas
de processadores, falhas de memória RAM, falhas de fontes de
alimentação, falhas de disco rígido e falhas de refrigeração
Possuir ventiladores com redundância, configurados em sua
totalidade para suportar a configuração máxima do equipamento
Possuir, no mínimo, 2 slots do tipo PCI-Express

Possuir drive de DVD-ROM slim embutido no chassi. Não serão
aceitos drives externos USB

Possuir painel frontal (bezel) com travamento por chave do tipo
canhão para proteção contra acesso indevido aos discos rígidos
hot-plug
FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Possuir fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1)
Cada fonte de alimentação deve possuir:

2.2.1. Eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum)
quando em carga de 50%, com potência mínima de 700w,
suficientes para operação do servidor em sua configuração
máxima
2.2.2. Suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 100240 VAC em 60 Hz
2.2.3. Possuir LED indicador de status que permita monitor e
diagnosticar as condições de funcionamento da mesma

2.2.4. Cabos de alimentação com conector padrão IEC
C13/BR14136 e amperagem compatível com a potência da
fonte de alimentação de no mínimo 3 metros cada
3.

3.1.

PROCESSADOR

Possuir 02 (dois) processadores de arquitetura x86 de mesmo
modelo, projetados para utilização em servidores
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3.2.1. Freqüência de clock nominal de no mínimo 2,2 GHz
3.2.2. Memória cache de no mínimo 13 MB

3.2.3. Link de comunicação do processador com o restante do
sistema de no mínimo 9.6 GT/s
3.2.4. Consumo médio de energia de no máximo 85 watts

3.2.5. Capacidade de processamento de, no mínimo, 12 núcleos

3.2.6. Tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da
frequência de clock nominal baseado na utilização dos
núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da
arquitetura do processador e não deve ultrapassar os
limites estabelecidos pelo FABRICANTE
3.2.7. Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia
através do controle do clock e voltagem do processador
baseado na utilização da CPU

3.2.8. Controladora de memória integrada de 4 (quatro) canais,
compatível com DDR4 de no mínimo 2400 MT/s
3.2.9. O processador deve possuir instruções AVX e extensões de
virtualização
4.

4.2.
4.3.
5.

5.1.

PERFORMANCE

4.1. O modelo de servidor com 2 (dois) processadores
ofertados devem possuir índice de performance
SPECint_rate_base2006 de no mínimo 890 ou superior ou
superior, auditado pelo Standard Performance Evaluation
Corporation (SPEC)

O índice SPECint_rate_base2006 utilizado como referência será
validado junto ao site www.spec.org da Standard Performance
Evaluation Corporation (SPEC)

Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja
auditada pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de
servidores em cluster e estimativas de resultado de performance
MEMÓRIA RAM

Expansível a no mínimo 768 GB (setecentos e sessenta e oito
gigabytes), sem a necessidade de instalação de outros
componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser
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5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.1.

6.2.
7.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
8.

8.1.

Possuir 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes) de memória RAM,
provisionados por módulos dual rank (2R), com capacidade
mínima 32 GB (trinta e dois gigabytes)
Suportar tecnologia de memória de espera através da reserva de
rank distribuído nos módulos de memória (Memory Sparing ou
equivalente)
Suportar tecnologia SDDC, Advanced ECC ou Chipkill
detecção e correção de falhas de chip e erros multi-bit

para

MOTHERBOARD

A motherboard deve ser da mesma marca do FABRICANTE do
equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo
ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no
mercado
Os componentes removíveis da motherboard sem o uso de
ferramentas e componentes hot-plug devem possuir identificação
visual a fim de facilitar seu manuseio

BIOS E SEGURANÇA

BIOS desenvolvida pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou
este FABRICANTE deve ter direitos copyright sobre a mesma. Não
serão aceitos equipamentos com BIOS em regime de OEM ou
customizadas
O BIOS deve possuir a informação do número de série do
equipamento e um campo editável que permita inserção de
identificação customizada (Asset Tag). Ambas as informações
devem ser passíveis de consulta via software de gerenciamento
Possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) versão
2.0 para armazenamento de chaves criptográficas

Possuir detecção de abertura não autorizada do gabinete através
de sensor de intrusão, passível de monitoramento através de
software de gerenciamento

As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura)
autenticação criptográfica segundo as especificações NIST SP800147B
VÍDEO

Controladora de vídeo integrada, com 16 MB de memória e
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9.

9.1.

PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

Possuir as seguintes portas situadas na parte traseira do gabinete:
9.1.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15
9.1.2. No mínimo 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior

9.2.

9.1.3. No mínimo 1 (uma) porta serial (DB-9)

Possuir as seguintes portas situadas na parte frontal do gabinete:
9.2.1. No mínimo 1 (uma) porta de vídeo VGA padrão DB-15

9.2.2. No mínimo 1 (uma) portas USB 2.0 ou superior

9.2.3. Todas as portas devem possuir identificação de sua
funcionalidade

10.

CONTROLADORAS DE REDE ETHERNET

10.1. Possuir interfaces de rede 10 Gigabit Ethernet com as seguintes
características técnicas:
10.1.1.
No mínimo 2 (duas) interfaces 10GB
acompanhado de seus respectivos tranceivers

SFP+

10.1.2.
Suportar funcionalidade de HBA iSCSI,
processamento offload e suporte a boot via SAN

,

com

10.1.3.
Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização
do processamento TCP/IP

10.1.4.
Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e
otimização do uso de CPU

10.1.5.
Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link
aggregation Control Protocol (LACP) e Flow Control (IEEE
802.3x)
10.1.6.
10.1.7.

Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6

Suportar VMware NetQueue e Microsoft VMQ

10.2. Possuir interfaces de rede Gigabit Ethernet com as seguintes
características:
10.2.1.

No mínimo 2 (duas) portas RJ-45 1GbE

10.2.3.

Compatível com Virtual LANs (IEEE 802.1q), Link

10.2.2.
Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e
otimização do uso de CPU
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10.2.5.

Marca/Modelo
Comprovação
Página

Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6

Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ

11.CONTROLADORA HBA

11.1.

Possuir interfaces de rede Fibre Channel com as seguintes
características:
11.1.1.
No mínimo 2 (duas) interfaces
acompanhado de seus devidos transceivers

16

GB,

11.1.2.

Operar nas velocidades de 4Gb/s, 8Gb/s e 16Gb/s

11.1.4.

Suporte a fibre channel classes 2 e/ou 3

11.1.3.
12.

de

Operar em modo full-duplex

CONTROLADORA RAID

12.1. Controladora RAID de
características técnicas:

discos

internos

com

as

seguintes

12.1.1.
Suportar drives SSD (Solid-State Drive), HDD (Hard
Disk Drive) e drives com tecnologia SED (self-encrypting
drive)
12.1.2.

Suportar RAID 0, 1, 5, 10, 50 via hardware

12.1.4.

Permitir expansão de volumes de forma on-line

12.1.3.
Possuir canais SAS 12 Gb/s, suficientes
suportar a quantidade máxima de discos do servidor
12.1.5.

para

Permitir migração de RAID de forma on-line

12.1.6.
Permitir implementação de drives hot-sparing no
formato global e dedicado
12.1.7.
13.

Suportar tecnologia S.M.A.R.T.

ARMAZENAMENTO

13.1. Possuir 05 (cinco) drives HDD SAS (Serial Attached SCSI) 12Gb/s
de 1.2 TB, 10.000 RPM, hot-plug
13.2. A solução deve acompanhar todos os acessórios necessários para
a função hot-plug dos drives (trilhos, backplanes, etc.)
14.

GERENCIAMENTO
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3214-3035

www.senacdf.com.br

77

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
14.1. O equipamento deve possuir solução de gerenciamento através de
recursos de hardware e software com capacidade de prover as
seguintes funcionalidades:

Comprovação
Página

Nº 4 – SERVIDOR EM RACK TIPO III

14.1.1. O equipamento deve possuir interface de rede dedicada
para gerenciamento
14.1.2. Suportar as interfaces e protocolos de gerenciamento
WS-MAN, CIM, IPMI e SNMP
14.1.3. Possuir software console do mesmo FABRICANTE do
servidor, com capacidade de gerenciamento remoto de
um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N)
14.1.4. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso
Web e SSH para acesso CLI

14.1.5. O software console deve realizar descoberta e inventário
remoto dos servidores e seus componentes
14.1.6. Permitir o monitoramento remoto, através do software
console
das
condições
de
funcionamento
dos
equipamentos
e
seus
componentes,
tais
como:
processadores, memória RAM, controladora RAID, discos,
fontes de alimentação, NICs e ventiladores
14.1.7. Emitir alertas de anormalidade de hardware através do
software console e suportar o encaminhamento via e-mail
e trap SNMP

14.1.8. Permitir o monitoramento remoto 1:1 e 1:N do consumo
de energia em tempo real através do software console
com exibição gráfica, permitindo gerenciar o consumo de
energia elétrica dos equipamentos
14.1.9. Permitir a configuração remota de parâmetros do BIOS e
RAID através de console remota
14.1.10.
14.1.11.
14.1.12.

14.1.13.

Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores
remotamente e independente de sistema operacional

Permitir o controle remoto do tipo virtual KVM outof-band, ou seja, independente de sistema operacional ou
software agente

Permitir a emulação de mídias virtuais de
inicialização (boot) através de CD/DVD remoto,
compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de
armazenamento USB remotos
Suportar autenticação local e através de integração
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14.1.14.

14.1.15.

14.1.16.
14.1.17.

14.1.18.
15.

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
As
funcionalidades
de
gerenciamento
e
monitoramento de hardware devem ser providas por
recursos do próprio equipamento e independente de
agentes ou sistema operacional
Permitir a instalação, update e configuração remota
de sistemas operacionais, drivers e firmwares através de
solução de deployment compatível com a solução ofertada

A solução deve possuir recurso que possibilite a
reposição de componentes sem necessidade de
reconfigurações, através da restauração da configuração
de firmwares anteriores
A solução de gerenciamento deve estar devidamente
licenciada conforme as condições de garantia e suporte do
equipamento

COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

15.1. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o
sistema operacional Windows Server 2016 R2 x64, comprovado
através do Windows Server Catalog da Microsoft

15.2. O modelo do servidor ofertado deve estar certificado para o
sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 6 ou posterior,
comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red
Hat

15.3. O modelo do servidor ofertado deve apresentar compatibilidade
comprovada para o sistema de virtualização VMware ESX 6.5 ou
posterior, comprovado através de Guia de Compatibilidade da
VMware
16.

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

16.1. O FABRICANTE do servidor deve disponibilizar no seu respectivo
web site, download gratuito de todos os drivers, BIOS e firmwares
dos componentes que compõem este servidor
16.2. Deverá ser fornecido kit de trilhos e braço organizador de cabos,
ambos do mesmo FABRICANTE do servidor ofertado, para fixação
dos servidores em rack 19 polegadas padrão EIA-310D
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
16.3. Os trilhos devem permitir o deslizamento do servidor a fim de
facilitar a manutenção
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17.

GARANTIA E SUPORTE
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Nº 5 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO – STORAGE SAN

1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos,
estar em linha de produção e fabricação, constar do anúncio mais
recente do FABRICANTE, com a embalagem original de fábrica
lacrada, sendo que, em hipótese alguma, não sendo aceitos
equipamentos recondicionados ou já utilizados anteriormente
Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e
acessórios necessários à sua perfeita ativação e funcionamento
A instalação deverá ser feita por profissional certificado pelo
FABRICANTE para a operação e configuração do produto. Para
realização da instalação, a CONTRATADA deverá agendar
previamente data e horário com a equipe técnica da
CONTRATANTE
Correrá por conta exclusiva do fornecedor a responsabilidade pelo
deslocamento do seu(s) técnico(s) ao local da instalação e da
manutenção do equipamento, seja para retirada e/ou entrega,
incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro
correspondentes
A CONTRATADA deverá disponibilizar, para efeito de instalação do
equipamento, sua garantia e prestação dos serviços, incluindo
manutenção corretiva, preventiva, treinamento de acordo com
esta especificação

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1.

Deverá ser fornecido um subsistema de armazenamento de dados
(Storage)
de
arquitetura
modular
UNIFICADA,
para
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Nº 5 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO – STORAGE SAN

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
armazenamento baseado em bloco e arquivos, com suporte
simultâneo aos protocolos de CIFS, NFS, iSCSI, Fibre Channel e
FTP, sem a utilização de gateways, e que possua gerenciamento
centralizado
2.1.1. Entende-se como gateway qualquer componente externo a
solução fornecida, podendo ser do mesmo FABRICANTE ou
de FABRICANTE diferente, afim de atender ao requerimento
em questão
Deverá ser entregue montado em rack 19″ com altura de 40RU ou
42RU, do mesmo FABRICANTE do equipamento ofertado. Todo o
subsistema de armazenamento e quaisquer elementos que o
integram e dependam de energização deverão funcionar com
alimentação elétrica a 220VAC-50/60hz
O conjunto composto pelas unidades controladoras e quaisquer
elementos a ela inerentes, incluindo fontes de alimentação,
baterias, componentes de SAN, NAS e de conectividade deverão
ser montados no rack principal cujo espaço livre deve possibilitar
a montagem de gavetas e discos dedicados ao armazenamento e
que todo o espaço do(s) rack(s) de expansão possa(m) ser
destinado(s) para o mesmo fim. Caso necessário, parte do espaço
em disco disponibilizado pela primeira gaveta de armazenamento
poderá ser alocada para uso do ambiente operacional do
subsistema de armazenamento
Deverá possuir pelo menos 2 (duas) unidades controladoras de
discos redundantes, ativas e integradas, que possibilite a conexão
de hosts via protocolos Fibre Channel, iSCSI, NFS, CIFS e FTP
A solução não deverá possuir qualquer ponto único de falha, de
modo a implementar total e plena disponibilidade para o ambiente
de armazenamento, mesmo em situação de falha de componentes
como CPU, memória, barramento de dados, fontes de
alimentação, interfaces ou qualquer outro elemento que se faça
necessário, implementando a característica de failover de modo
automático em caso de falha
Não serão aceitas, soluções baseadas em virtualizadores, soluções
que dependam de múltiplas interfaces de gerenciamento, soluções
montadas
ou
que
incluam
componentes
de
múltiplos
FABRICANTES. O equipamento fornecido deverá ser único e
totalmente integrado
As controladoras de disco devem ser baseadas em processadores
Intel Xeon ou superiores contando com um mínimo de 1 CPU por
controladora e 6 cores de processamento por CPU
A solução deve possuir um mínimo de 48 GB (quarenta e oito
gigabytes) de memória DRAM, com espelhamento e proteção por
bateria para armazenamento de dados de escrita ainda não
encaminhados aos discos. Para os subsistemas baseados em

Marca/Modelo
Comprovação
Página

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3214-3035

www.senacdf.com.br

81

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIÇÃO DO ITEM
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2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.
2.16.
2.17.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
NVRAM, deve possuir um mínimo de 16 GB (dezesseis gigabytes)
protegidos
A memória cache deverá ser global ou seja, deverá estar na sua
totalidade disponível para todos os volumes do storage não sendo
aceitos composições de equipamentos para atingimento desta
métrica. Entende-se como memória cache global, quando
qualquer bloco de memória deverá estar disponível para qualquer
LUN do subsistema de discos
Caso a solução seja baseada em separação de cache de controle e
dados, deverá ser considerado no mínimo 32 GB (trinta e dois
gigabytes) de memória cache das controladoras somente para
dados
Deverá possuir ambiente operacional desenvolvido pelo mesmo
FABRICANTE do hardware, não sendo aceitas soluções utilizando
sistemas operacionais de mercado, como Windows, Linux ou Unix
Deverá suportar nativamente, no mínimo, os protocolos de bloco
SAN: iSCSI, Fibre Channel (FCP SCSI-3) e NAS: CIFS (SMB 3 ou
superior), NFS (v3, v4 e 4.1) e FTP (SFTP/FTP)
Não serão aceitas soluções baseadas em samba, que façam uso de
software de cluster padrão de mercado ou soluções de
gerenciamento de volumes de mercado
Deverá possuir escalabilidade suficiente para atingir no mínimo
150 (cento e cinquenta) discos ou mais no subsistema unificado,
apenas com a adição de racks e, caso necessário, gavetas e
discos, sem que haja a troca do modelo proposto pelo fornecedor
ou de controladoras
Deverá permitir a expansão por meio de gavetas que ocupem no
máximo 2U (2 x 1,75’’) para discos de 2,5” polegadas, com
capacidade mínima para 24 discos
Deverá permitir a expansão por meio de gavetas que ocupem no
máximo 3U (3 x 1,75’’) para discos de 3,5” polegadas, com
capacidade mínima para 12 discos
Deverá ser fornecido com as seguintes caraterísticas de discos:
2.17.1. Discos SAS:
2.17.1.1. Capacidade líquida utilizável de no mínimo 17 TB
(dezessete terabytes). Deverá ser considerado para
fins de cálculo da capacidade’ líquida do grupamento,
o uso de RAID 6 (8D + 2P). Deverá ser respeitada a
quantidade de, no mínimo, 01 (um) disco de Spare
ou capacidade equivalente em área reservada para
Spare; A ativação do Spare correspondente deverá
ser automática
2.17.1.2. Os discos SAS deverão possuir capacidade máxima de
1,2 TB (um virgula dois terabytes) por disco, com
rotação de 10.000 RPM, usando interface de back-end
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2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

2.22.

2.23.
2.24.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
SAS de 12Gb/s
Toda a capacidade líquida deve ser calculada em terabytes,
descontadas áreas de sistema operacional ou qualquer outra
reserva, sem utilização de compressão, desduplicação ou qualquer
outro mecanismo similar
Durante a garantia do equipamento, A CONTRANTE deverá
substituir as unidades de discos em casos de falha sem ônus para
a CONTRATANTE
Deve-se informar na proposta, também, os cálculos que
demonstrem como a área líquida foi alcançada, apresentado a
área líquida disponível
Deverá possuir arquitetura de back-end SAS 12Gb/s, de modo que
seja implementada total redundância e alta taxa de transferência
no conjunto de back-end
2.21.1. Deverá possuir, no mínimo, uma banda agregada mínima
de back-end de 192 Gbps (cento e noventa e dois gigabits
por segundo), sem prejuízo a redundância das conexões
com a gaveta
2.21.2. Deverá ser fornecido com todas as portas de back-end
necessárias para suportar a escalabilidade máxima de
discos suportada pelo equipamento
Deverá realizar a comunicação entre canais de front-end e de
back-end através de memória cache, utilizando barramento PCI,
ou arquitetura similar. Não serão aceitos equipamentos que
dependam de dispositivos intermediários como gateways,
roteadores, switches ou quaisquer elementos semelhantes
Deverá possuir mecanismos de proteção de conteúdo da memória
de escrita para armazenamento persistente em caso de falha de
energia (cache destage e baterias) para os discos físicos
protegidos por RAID existentes no equipamento
O subsistema de armazenamento deverá possuir, no mínimo, as
seguintes interfaces front-end:
2.24.1. 4 (quatro) interfaces ativas, dedicadas à conexão com a
SAN (Storage Area Network) para uso com Fibre-Channel
de 4/8/16 Gbps, com os respectivos transceivers SFP com
conectores LC
2.24.2. 8 (oito) interfaces ativas dedicadas à conexão com a SAN
(Storage Area Network) para uso com iSCSI de 10 Gbps
2.24.3. Obrigatoriamente, 4 (quatro) das interfaces iSCSI de
10Gbps deverão ser do tipo SFP+
2.24.4. Deverá suportar ao menos 24 interfaces de front-end
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(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
funcionalidade de VVOLs dever suportar os seguintes requisitos:
3.1.1. Deverá criar de forma automática pontos de acesso
(protocol endpoints) e volumes virtuais (VVOLs) através da
API VASA para protocolos FCP e NFS
3.1.2. Deverá permitir a criação granular de cópias do tipo pointin-time (snapshots) e clones por máquina virtual através
da API VASA de forma que utilize mecanismos do
subsistema de armazenamento através de tecnologia
‘redirect-on-write’ para snapshots e XCOPY para clones
3.2. Deverá permitir a implementação de RAID Groups e LUN Masking,
com mecanismos de segurança e controle de acesso de forma a
manter isoladas as diferentes porções de capacidade em disco
associadas a diferentes máquinas e sistemas operacionais, mesmo
quando acessadas através de uma mesma porta de front-end do
equipamento
3.3. Para a área de arquivos (NAS) deve possuir a habilidade de
expansão e redução do tamanho dos sistemas de arquivos sem
interrupção do acesso aos arquivos
3.4. Deverá suportar a criação de sistemas de arquivos de até 32 TB,
com suporte mínimo a 100 milhões de arquivos por sistema de
arquivos
3.5. Deverá suportar a criação de cotas por árvores de
compartilhamento em diretórios preexistentes
3.6. Deverá suportar, em um único subsistema, a criação de até 16
(dezesseis) instâncias de servidores de arquivos virtuais capazes
de isolar logicamente sistemas de arquivos e endereçamento de
forma que sejam configurados e gerenciados independentemente
3.7. Deverá possuir a funcionalidades de replicação síncrona e
assíncrona para os blocos do sistema de armazenamento, já
devidamente licenciada para a capacidade máxima do
equipamento
3.8. Deverá permitir gerenciamento dinâmico de volumes e
provisionamento magro de capacidades (Thin Provisioning)
3.9. Deverá permitir backup dos sistemas de arquivos através do
protocolo NDMP sem que seja necessário a adição de gateways
para prover acesso ao protocolo NDMP
3.10. Deverá permitir a entrega de volumes, no mínimo, para servidores
com os seguintes sistemas operacionais:
3.10.1. VMware ESXi 5.5 ou superior
3.10.2. Microsoft Windows Server 2008 R2 (X64)
3.10.3. A comprovação deverá ser feita pela HCL da Microsoft,
considerando
no
mínimo
o
ambiente
SAN/ISCSI
(http://www.windowsservercatalog.com/)
3.10.4. Microsoft Windows Server 2012 (X64)
3.10.5. A comprovação deverá ser feita pela HCL da Microsoft,
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3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.

3.16.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
considerando
no
mínimo
o
ambiente
SAN/ISCSI
(http://www.windowsservercatalog.com/)
Deverá possuir suporte nativo para VMware VAAI (vSphere API for
Array Integration) e VASA (vStorage APIs for Storage Awareness).
Este suporte deverá atender tanto ao ambiente de NAS quanto ao
ambiente SAN
Deverá possuir mecanismos que permitam a utilização das
técnicas de volumes para recuperação rápida de arquivos ou
pastas do tipo réplica point-in-time (snapshot). A solução deverá
suportar a criação de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e
seis) snapshots
3.12.1. A réplica point-in-time deverá ser realizada sem a
necessidade de movimentação de blocos já armazenados e
alterados no volume primário após a criação da sessão de
snapshot; A restauração, da mesma maneira deve ser
possível sem a necessidade de cópia/movimentação de
blocos. Caso as réplicas utilizem a movimentação de blocos
ou área adicional para tal, deverá ser fornecido no mínimo
40% de área liquida adicional ao solicitado no edital,
obedecendo os requisitos de RAID especificados por
camada
Deverá possuir interface gráfica de gerenciamento para
automação do processo de geração de cópias point-in-time,
incluindo agendamento e criação da cópia de modo consistente e
automatizado
Deverá suportar API REST para criação e remoção de volumes
baseada no protocolo HTTP
Deverá permitir o gerenciamento via linha de comando (CLI), bem
como interface gráfica baseada no padrão HTML5, acessível pelo
protocolo HTTP em interface de rede específica para gerência
(distinta das demais interfaces de front-end), com no mínimo as
seguintes funcionalidades:
3.15.1. Configuração de hardware e de rede
3.15.2. Gerenciamento das controladoras, sistemas de arquivos,
compartilhamentos e checkpoints
3.15.3. Gerenciamento de usuário, grupo e cotas
3.15.4. Gerenciamento manual de volumes
3.15.5. Recursos de monitoração do pool de armazenamento
integrados
3.15.6. Extensão automática do sistema de arquivos
Deverá possuir função de call-home por meio de linha telefônica
comum, e-mail ou VPN (Virtual Private Network) diretamente com
o FABRICANTE da solução, para diagnóstico remoto em caso de
erros/defeitos. Deverão ser fornecidos todos os dispositivos
necessários para a implementação desta funcionalidade, à
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3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.

3.27.
3.28.

4.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
exceção da linha telefônica comum ou conexão à internet
O subsistema de armazenamento deverá possuir suporte a
integração com a solução de antivírus para proteção de file
systems
Deverá ser fornecido licenciamento para a funcionalidade de QoS
(Quality of Service), onde o software deverá estabelecer limites de
IOPS, vazão ou ambos por LUN
Deverá possuir suporte a ABE (Access Based Emulation) para o
protocolo SMB
Deverá possibilitar e estar licenciada a funcionalidade de Ethernet
Trunking e Failsafe Network;
A funcionalidade de NAS deverá ser compatível com o padrão IEEE
802.3ad (link aggregation) e 802.1q (Virtual Vlan)
A funcionalidade de NAS deverá ser compatível com o protocolo
NDMP (V1-v4)
Deverá possibilitar autenticação dia Kerberos e LDAP
Deverá ser compatível com o padrão SMI-S 1.6.0 além dos
protocolos SNMP (v1-v3), SNMP e ICMP
Deverá possibilitar a ativação da funcionalidade de criptografia via
hardware mediante o fornecimento de instalação adicional. Tal
feature deverá ser nativa do equipamento não sendo aceito o
fornecimento de aplicações adicionais ao storage para tal
Deverá ser fornecida solução de software que permita o
gerenciamento analítico de desempenho on-line e/ou histórico,
pelo período mínimo de 6 (seis) meses, do subsistema de
armazenamento, através do acompanhamento das operações de
I/O realizadas, bem como do consumo de recursos das
controladoras e da capacidade, para análise das demandas de
performance do parque computacional
Deverá suportar criptografia de dados por hardware e gerência de
chaves interna sem que haja necessidade de equipamento ou
software externo à solução;
O FABRICANTE do subsistema de armazenamento deverá ser
membro da SNIA (Storage Networking Industry Association) na
categoria “Large Voting Member” e ser aderente ao padrão SMI-S
1.5 ou superior, cuja comprovação poderá ser realizada por meio
do sítio: http://www.snia.org/member_com/member_directory e
do http://www.snia.org/ctp/conformingproviders/index.html
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Nº 6 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO – NAS

1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos,
estar em linha de produção e fabricação, constar do anúncio mais
recente do FABRICANTE, com a embalagem original de fábrica
lacrada, sendo que, em hipótese alguma, não sendo aceitos
equipamentos recondicionados ou já utilizados anteriormente
Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e
acessórios necessários à sua perfeita ativação e funcionamento
A instalação deverá ser feita por profissional certificado pelo
FABRICANTE para a operação e configuração do produto. Para
realização da instalação, a CONTRATADA deverá agendar
previamente data e horário com a equipe técnica da CONTRATANTE
Correrá por conta exclusiva do fornecedor a responsabilidade pelo
deslocamento do seu(s) técnico(s) ao local da instalação e da
manutenção do equipamento, seja para retirada e/ou entrega,
incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro
correspondentes
A CONTRATADA deverá disponibilizar, para efeito de instalação do
equipamento, sua garantia e prestação dos serviços, incluindo
manutenção corretiva, preventiva, treinamento de acordo com esta
especificação

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

A solução de armazenamento externo de dados NAS deve utilizar
protocolo de acesso a arquivos CIFS, NFS, FTP, SMB3.0, SMB Direct
(RDMA) e deve ser nova, sem uso, e estar em linha de produção
atual pelo FABRICANTE no momento da entrega da proposta
A solução NAS deve ter pelo menos 1 (um) processador de 4
núcleos Intel E3-1220 v6, 3GHz, ou superior
A solução de armazenamento deve ter pelo menos 16 GB
(dezesseis gigabytes) de memória de no mínimo 1866MHz, em
pentes de 8 GB (oito gigabytes)
Ser compatível com rack padrão com no mínimo 19 polegadas e no
mínimo
40Us,
obrigatoriamente
ser
oferecido
todos
os
componentes como: cabos, conectores, adaptadores, conversores,
etc., ou seja, todos componentes necessários para a instalação,
configuração e utilização da solução proposta
A solução de armazenamento não deve apresentar ponto único de
falha. Deve implementar failover automático e substituição de
forma “Hot-Swappable” para os seguintes componentes: fontes de
alimentação e discos. Deve suportar a manutenção ou substituição
desses itens sem interrupção do funcionamento da solução
A solução deve suportar interfaces de rede ethernet de no mínimo 1
Gbps (um gigabit por segundo) para os protocolos do item 2.1
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2.7. A solução de armazenamento deve possuir capacidade para a
detecção de falhas, incluindo auto-monitoração e geração de logs,
com acionamento automático do FABRICANTE e/ou empresa
responsável pelo suporte/manutenção
2.8. A solução de armazenamento deve ser compatível com o
compartilhamento dos sistemas operacionais Windows Server 2003,
Windows Server 2008 Server (incluindo Hyper-V™), Windows
Server 2008 R2 (Incluindo Hyper-V™) ou superiores
2.9. A solução de storage deve possuir interface de gerenciamento
gráfica GUI (Graphical User Interface)
2.10. A solução de armazenamento deve possuir software de
gerenciamento com funções como: criação/administração de
volumes, de thin provisioning, de raid group, de snapshots, de
clones,
de
replicação,
de thin
clones
e
de
usuários
administradores. Serão fornecidas todas as licenças de software
necessárias para a implementação desta funcionalidade
2.11. A solução deve incluir software centralizado de gerenciamento para
um ou mais subsistemas de armazenamento, que permita a
monitoração de eventos, geração de relatórios de desempenho,
alertas de capacidade, status de funcionamento dos componentes
físicos tais como fontes, discos, interfaces, controladoras,
ventiladores e temperatura bem como a manutenção de dados
históricos para análise de tendências de comportamento do
ambiente proposto

Comprovação
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3. SISTEMA DE VENTILAÇÃO
3.1.
4.

4.1.

4.2.
4.3.
5.

5.1.

Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno
do equipamento na sua configuração máxima e dentro dos limites
de temperatura adequados para operação

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fontes de Alimentação redundantes e hot-pluggable com potência
suficiente para o funcionamento do equipamento em sua
configuração máxima, ou seja, as fontes devem suportar o
equipamento em sua configuração máxima suportada de
processadores, memória, discos e placas
Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com
chaveamento automático de voltagem
Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de
forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

A capacidade total de espaço de armazenamento da solução deve
ser, no mínimo de 16TB (dezesseis terabytes) brutos, utilizando
discos de tecnologia NearLine SAS em RAID 5, de tamanho mínimo
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de 4TB, rotação mínima de 7.200 rpm
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6.

6.1.
6.2.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

ESCALABILIDADE

A solução de armazenamento deve possuir no mínimo 04 (quatro)
interfaces de rede Ethernet 1Gb/s
A solução de armazenamento deve possuir no mínimo 02 (duas)
interfaces de rede Ethernet 10Gb/s, do tipo SFP+

DISPONIBILIDADE

Os discos de reserva/spare devem substituir qualquer disco
defeituoso sem parada do equipamento. Os discos de reserva/spare
devem ser de mesma tecnologia dos discos em produção
A solucão de armazenamento deve oferecer os seguintes níveis de
proteção RAID: 5, 6
Os dados gravados no cache de escrita devem ter integridade
garantida mesmo havendo interrupção de energia elétrica

8. SOFTWARE
8.1.
9.

9.1.

A solução de armazenamento deve vir com o Windows Storage
Server 2016 Standard Edition 64 bits licenciado e instalado

GARANTIA E SUPORTE

Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está
especificado nos itens 9 e 10 desta Especificação de Materiais e
Serviços
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1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1. A solução de armazenamento de backup em disco a ser ofertada
deverá atender integralmente os requisitos especificados neste
Termo, devendo ser fornecida com todas as licenças que forem
necessárias para entrega totalmente funcional da solução
1.2. A solução de armazenamento de backup a ser proposta pela
proponente deverá obrigatoriamente fazer uso de sistemas
inteligentes de armazenamento de backup em disco, baseado em
appliance, que se entende como subsistema composto de hardware
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e software com o propósito específico de ingestão dos dados de
backup, desduplicação e replicação dos dados desduplicados
1.3. O appliance deverá ser novo, sem uso, e integrar a linha de
produção atual do FABRICANTE
1.4. O appliance deverá fazer parte do catálogo atual de produtos
comercializados pelo FABRICANTE sem previsão de descontinuidade
1.5. O appliance deverá constar no site do FABRICANTE (documento
oficial e público)
1.6. O appliance composto de hardware e software integrado, deverá
ser do mesmo FABRICANTE, não sendo aceito regime de OEM no
fornecimento da solução e todo o suporte seja prestado pelo
mesmo FABRICANTE
1.7. A solução ofertada deverá permitir a utilização de todas as
funcionalidades, tecnologias e recursos especificados, de maneira
perpétua, irrestrita e sem necessidade de licenciamentos,
renovações ou ônus adicionais
1.8. Direito e permissão de atualização para novas versões durante a
vigência da garantia, sem ônus para a CONTRATANTE
1.9. O appliance deverá ser composto, de processamento e
armazenamento integrado, dedicado única e exclusivamente, à
execução das atividades de console de gerenciamento,
gerenciadores das rotinas de proteção, ingestão, desduplicação e
replicação dos dados, sem a necessidade de servidores adicionais
de backup para seu funcionamento
1.10. O appliance deverá prover uma solução de gerenciamento das
atividades de backup, restore, monitoração de sistema de software
e hardware e gerenciamento de falhas e alarmes
1.11. O appliance deverá possuir a funcionalidade de desduplicação:

Comprovação
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1.11.1. Entende-se por desduplicação dos dados, a funcionalidade
que permite eliminar segmentos redundantes e compactar
os dados, de forma a reduzir a capacidade de disco
destinada ao armazenamento dos dados de backup
1.11.2. A desduplicação deverá segmentar os dados em blocos de
tamanho variável, ajustados automaticamente pelo próprio
algoritmo do appliance de forma a atingir as melhores taxas
de desduplicação
1.11.3. A desduplicação deverá ser global, considerando e
comparando todos os dados armazenados no sistema em
sua total capacidade

1.11.4. A funcionalidade de desduplicação de dados em blocos
deverá ser executada concomitantemente com a ingestão
dos dados (data ingestion) e replicação, eliminando a
necessidade de armazenamento intermediário para cache
dos dados. Não serão aceitas soluções que realizem a
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Marca/Modelo
Comprovação
Página

1.11.5. A desduplicação de blocos deverá acontecer na origem dos
dados (cliente-side deduplication), ou seja, no cliente de
backup, antes dos dados serem enviados e gravados nos
discos do appliance

1.12. A solução de armazenamento de backup em disco deverá permitir o
particionamento da área de armazenamento para acesso utilizando
protocolo NAS (CIFS/NFS), sem prejuízo nas funcionalidades de
desduplicação descritas
1.13. O appliance deverá possuir funcionalidade de replicação de dados:
1.13.1. A solução de armazenamento de backup em disco deverá
possuir licença para replicação dos dados armazenados no
dispositivo de armazenamento para outro dispositivo de
mesma natureza em formato desduplicado
1.13.2. Os dados replicados pelo sistema de armazenamento
devem ser refletidos no catálogo do aplicativo de backup

1.13.3. O appliance deverá permitir nativamente a replicação dos
dados no formato desduplicado, com controle e atualização
do catálogo do aplicativo de backup
1.13.4. O appliance deverá permitir a replicação assíncrona dos
dados que devem ocorrer em horários ajustáveis e prédeterminados

1.14. Deverá possuir mecanismo inteligente que verifique continuamente
de forma automática a integridade lógica dos dados, “ponteiros” e
índices armazenados (fim-a-fim) no hardware com correção
automática das falhas encontradas, de forma a garantir a
consistência de todo o conteúdo em sua total capacidade, sem a
utilização de scripts e/ ou composições feitas exclusivamente para
atendimento a esse item
1.15. A solução de armazenamento de backup em disco deverá permitir
múltiplas políticas de disaster recovery para prevenir perda de
dados tais como: cópia automática do catalogo do backup,
sincronização entre as cópias do catálogo do backup e replicação
para armazenamento objeto utilizando provedores de nuvem
pública (AWS e Azure)
1.16. Deverá possuir interface de administração gráfica (Graphical User
Interface – GUI) e interface de administração de linha de comando
(Command Line Interface – CLI)
1.17. Todo o tráfego de conexão entre os clientes e o appliance deve ser
criptografado
1.18. Permitir executar múltiplos processos de backup em paralelo e
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otimizar a restauração de arquivos individuais
1.19. Deve permitir nativamente enviar de forma desduplicada e
criptografada os dados de backup para um armazenamento em
nuvem pública ou privada para dados de longa retenção, sem a
necessidade de aquisição de dispositivos e softwares de terceiros
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1.19.1. A aquisição da licença desta funcionalidade não faz parte
deste Termo de Referência

1.20. A solução de armazenamento de backup em disco deverá ser capaz
de suportar falhas de até dois discos simultâneos, devendo ser
fornecido com proteção RAID-6, RAID-DP ou similar
1.21. A área de armazenamento da solução deverá ser disponibilizada em
conjuntos de no mínimo 18 (dezoito) discos rígidos com capacidade
de 12TB (doze terabytes) com tecnologia NL-SAS de 7.200 RPM ou
superior
1.22. Deve estar licenciada para permitir a utilizacão de no minimo 24TB
(vinte e quatro terabytes) úteis e disponiveis para gravação,
descontadas todas as perdas com redundâncias, paridades e os
ganhos com compactação e desduplicação de dados ou qualquer
outro mecanismo de redução de dados para efeito de cálculo de
capacidade disponível
1.23. A solução deve fazer uso de discos do tipo SSD (Solid State Drive)
ou NVMe para aceleração dos dados. Será facultada a oferta do
dobro (2x) de memória cache solicitada neste certame para as
soluções que não fazem uso de discos SSD ou NVMe para
aceleração, de forma a compensar a menor eficiência deste tipo de
equipamento
1.24. A solução de armazenamento de backup deverá possuir no mínimo
256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de memória RAM.
Não serão aceitas como memória a utilização de tecnologias flash,
SSD ou qualquer outra tecnologia de extensão de cache
1.25. Deve possuir altura máxima de 2U
1.26. A solução de armazenamento de backup deverá suportar as
seguintes interfaces de interconexão para integração com os
clientes de backup, replicação e gerência:
1.26.1. No mínimo, 08 (oito) portas Ethernet de 10 Gbps (dez
gigabit por segundo), padrão ótico SFP+

1.26.2. No mínimo, 02 (duas) portas Ethernet de 1 Gbps (um
gigabit por segundo), padrão Base-T

1.27. Deverá suportar criptografia de no mínimo 256-SHA, possuindo
gerenciamento de chave de segurança nativo do appliance, sem
depender de qualquer gerenciador de chave externa
1.28. Deverá ser compatível com os protocolos de rede IPv4 e IPv6
1.29. Deverá ter suporte ao protocolo de monitoramento SNMP v2 e v3
1.30. Deverá suportar todas as funcionalidades previstas na API
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para backup, tais como:
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1.30.1. Desduplicação no cliente (desduplicação na origem)
1.30.2. Desduplicação otimizada para efeito de replicação

1.30.3. Backup sintético otimizado (funcionalidade que permite
criar uma imagem full a partir dos backups incrementais
sem movimentação de dados)

1.31. Os componentes de fan e power supply devem ser redundantes
1.32. Deve ser montável em rack padrão 19 polegadas
1.33. Deve prover “software” de administração e gerenciamento, que
permitam a análise de desempenho e implementação das políticas
de backup e de acesso de usuários
1.34. O software de gerenciamento da solução deverá ser intríssico junto
com o hardware de armazenamento de backup
1.35. O Sistema Operacional do equipamento deverá ser licenciado e
nativo do produto. Não serão aceitas as modalidades OEM de
sistemas operacionais de propósito geral, tal como Windows ou
qualquer distribuição do Linux
1.36. Deverá possuir catálogo ou banco de dados centralizado contendo
as informações sobre todos os dados e informações do ambiente
protegido. Esse banco de dados ou catálogo deverá ser próprio e
fornecido em conjunto com o produto
1.37. Possuir mecanismo de reconstrução do catálogo ou banco de dados
centralizado em caso de perda do mesmo, sem a necessidade de
recatalogar as imagens de backup
1.38. O licenciamento de software deverá permitir que seja efetuado
backup em quantidades ilimitadas, sem limite de capacidade e
número de clientes, até que se extinga a área de armazenamento
liquida livre solicitada. Para as soluções onde o licenciamento de
software são calculados a partir da capacidade em TB (terabytes)
de origem dos dados, o licenciamento de software de backup
deverá permitir que seja efetuado backup de no minimo 10 (dez)
vezes a capacidade de armazenamento solicitada
1.39. Deverá permitir o backup e restore de arquivos abertos nos
clientes, garantindo a integridade do backup
1.40. Deverá possuir mecanismo automático de verificação e checagem
de consistência da base de dados no intuito de garantir a
integridade dos dados
1.41. Deverá possuir mecanismo de atualização de clientes e agentes de
backup de forma remota, através da interface de gerenciamento
1.42. Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e
compatibilidade, o FABRICANTE deve possuir mecanismo público de
geração de lista de checagem que, através da informação do pacote
a ser instalado, do sistema operacional alvo da instalação, gere
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1.42.1. Patches do Sistema Operacional e de dispositivos de
hardware que por ventura necessitem estar instalados
1.42.2. Componentes do produto suportados para instalação ou uso
no Sistema Operacional em questão
1.42.3. Requerimentos de hardware para instalação do produto no
Sistema Operacional em questão
1.42.4. Componentes de hardware compatíveis
1.42.5. Compatibilidade com aplicações,
sistemas de arquivos (File System)

bancos

de

dados

e

1.42.6. Possíveis correções e atualizações adicionais disponíveis
para o funcionamento do produto no Sistema Operacional
alvo

1.43. Possuir função de agendamento do backup através de calendário
1.44. Possuir interface web para gerenciamento, monitoramento e criação
de políticas de backup e restore
1.45. Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso e perfis
diferenciados e configuráveis para atividades de administração e
operação do software de backup
1.46. Permitir a programação de tarefas de backup automatizadas em
que sejam definidos prazos de retenção dos arquivos e/ou imagens
1.47. Deverá permitir o agendamento de jobs de backup nativamente no
software controlador, sem a necessidade de usar utilitários externos
(softwares de terceiros)
1.48. Possuir a função de backup sintético que permite a criação de uma
única imagem de backup a partir de um backup full e qualquer
quantidade de backups incrementais. O restore full será efetuado
da nova imagem full sintética
1.49. Permitir a realização do backup completo de servidor para
recuperação de desastres
1.50. Possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e
configuráveis para atividades de administração e operação do
software de backup
1.51. Permitir a replicação de imagens de um servidor de gerência para
outro ambiente, possibilitando a inserção das informações de
catálogo da imagem de origem para o catálogo do destino, de
forma automática e sem a necessidade de licenciamento adicional
1.52. Permitir integração nativa com armazenamento em nuvem pública
ou privada para fins de disaster recovery ou expansão da área de
armazenamento primário (on-premise), sem a necessidade de
aquisição de softwares de terceiros. O licenciamento desta
funcionalidade deve permitir a integração com até 5TB (cinco
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terabytes) de dados. A área de armazenamento em nuvem não faz
parte deste certame
1.53. Deve possuir funcionalidade que permita com que usuários de
desktop/laptop realizem backup e restore de forma automática ou
“on-demand”
1.54. Deve permitir que restore de dados das estações desktop/laptop
seja executado pelo próprio usuário, sem a necessidade de
envolver o administrador do backup
1.55. Possuir capacidade de efetuar o backup completo de servidores
(“bare metal backup”) para efeitos de recuperação de desastres
(“disaster recovery”) dos servidores com sistemas operacionais
Windows, permitindo a recuperação desse backup para outro
equipamento com hardware diferente daquele usado pelo sistema
original em ambientes físicos ou virtuais
1.56. A solução de backup deverá, a partir de uma única interface,
gerenciar operações de backup e restore de diferentes sistemas
operacionais (clientes)
1.57. Deverá realizar a criptografia dos dados no agente de backup no
cliente, na transmissão dos dados através da rede IP e no
armazenamento em disco do backup
1.58. Deverá possuir a capacidade de criptografar os dados colocados em
backup utilizando os algoritmos mais comuns de mercado, que
utilizem chaves de, pelo menos, 256 (duzentos e cinquenta e seis)
bits
1.59. Deverá permitir a visualização, monitoração e recuperação de
máquinas virtuais através de plugin integrado ao VMWare Web
Client
1.60. Deverá possuir funcionalidade para descoberta automática de
máquinas virtuais VMWare ou Hyper-V conforme são criadas para
que através de políticas sejam protegidas nas rotinas de backup
1.61. Deverá possibilitar enviar notificações, quando configurado, dos
eventos por e-mail
1.62. Deverá prover monitoramento e gerenciamento via interface gráfica
e em tempo real dos jobs sendo executados
1.63. Deverá suportar operações de backup e restore em paralelo
1.64. Deverá possuir capacidade de resumo de tarefas de backup com
falha, retomando a partir do momento da falha
1.65. Deverá prover relatórios gerenciais de backup com no mínimo as
seguintes informações:
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1.65.1. Quantidade e relação dos Backups com sucesso
1.65.2. Volume de backup realizado

1.65.3. Quantidade e relação dos restores

1.65.4. Relação de clientes de backup configurados
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1.65.5. Ocupação do backup;

1.66. Deverá permitir exportar relatórios no formato XML, HTML ou PDF
1.67. Possuir suporte a backup e restore de máquinas virtuais VMWare
com as seguintes características:

1.67.1. Deve possuir a capacidade de realizar backup das máquinas
virtuais Windows e Linux
1.67.2. Ser comprovadamente compatível com o VADP (vStorage
API for Data Protection) para realizar operações de Backup e
Restore de ambientes VMware

1.67.3. Suporte ao VMWare VCloud, possuindo integração com
vCloud Director API possibilitando backup automático das
máquinas virtuais e recuperação completa

1.67.4. Possuir suporte a backup e restore de máquinas virtuais
VMware 6.x ou superior através de vStorage API

1.67.5. Os servidores de “proxy” necessários para backup das
máquinas virtuais VMWare deverão ser no formato virtual
(“Virtual Appliance”). O Sistema Operacional do servidor
proxy deverá ser licenciado e nativo do produto. Será
facultada a oferta de servidores físicos para executar a
função de “proxy” incluindo todo licenciamento necessário
para seu funcionamento
1.67.6. Deve permitir que através de uma única rotina de Backup
seja possível recuperar a imagem completa da máquina
virtual Windows e Linux (VMDK), somente o VMDK desejado
de forma seletiva e também os arquivos de maneira granular
sem a necessidade de scripts, área temporária ou montagem
dos arquivos VMDK
1.67.7. Deve suportar o uso da funcionalidade CBT (Change Block
Tracking) para as operações de backup e restore
1.67.8. Deve permitir a identificação de aplicações Microsoft SQL
que residem nas maquinas virtuais, através de integração
VADP, permitindo o backup, recuperação integral ou granular

1.67.9. Deve permitir a recuperação granular de arquivos aprtir do
backup da imagem completa (VMDK) sem necessidade de
instalação de agente na máquina virtual
1.67.10.
Deve possuir a capacidade de balanceamento de
carga automático dos backups através de múltiplos proxies

1.67.11.
Deve permitir restaurar e iniciar de maneira
imediata
a
execução
de
uma
máquina
virtual
instantaneamente, diretamente a partir do seu repositório
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIÇÃO DO ITEM

Marca/Modelo

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
de backup

Comprovação
Página

Nº 7 – SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP

1.67.12.
Deve permitir a visualização, monitoração e
recuperação de maquinas virtuais através de plugin
integrado ao vCenter ou vSphere Web Client

1.67.13.
Deve possuir capacidade de realizar backup de
maneira off-host, sem a necessidade de instalação de
agentes nas máquinas virtuais
1.67.14.
Deve possuir a capacidade de recuperação da
imagem da máquina virtual, para máquinas que possuam
discos VMFS ou RDM

1.67.15.
Deve suportar integração com vCloud Director e
vRealize Automation API possibilitando backup automático
das máquinas virtuais e recuperação completa

1.68. A solução deverá possuir módulo para permitir enviar os dados de
backup para
armazenamento em nuvem com as seguintes
características
1.68.1. Deverá suportar integração com protocolo Amazon S3,
Microsoft Azure ou Google Cloud Storage
1.68.2. Os dados deverão ser enviados e armazenados de forma
desduplicada no armazenamento em nuvem

1.69. A solução deve disponibilizar recurso de busca e indexação dos
dados de backup copiados, de forma a buscar de forma granular os
arquivos protegidos nos servidores utilizando apenas o nome do
arquivo desejado

2.

GARANTIA E SUPORTE

2.1. Deverá ser declarada pelo FABRICANTE conforme o que está
especificado nos itens 9 e 10 desta Especificação de Materiais e
Serviços
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2019
ANEXO IV

MINUTA DA ATA 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, resolvem em face da

classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de
Preços n.º 15/2019, registrar os preços para eventual aquisição de racks, servidores, solução
de

armazenamento

–

Storage

SAN,

solução

de

armazenamento

NAS,

solução

de

armazenamento Backup, para atender as necessidades deste Senac-DF, 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 - A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de racks,

servidores, solução de armazenamento – Storage SAN, solução de armazenamento NAS,

solução de armazenamento Backup, para atender as necessidades deste Senac-DF, a seguir
Preços Registrados e Empresa Fornecedora:
2 - FORNECEDOR

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 ........
Nº

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR UNITÁRIO

3 - VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 - Esta Ata 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.

3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará

obrigado a adquirir os materiais, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo
fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
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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 da Ata 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 desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de
Compra, emitido pela Divisão de Administração e Finanças - DAF, a qual deverá ser retirada
pelo fornecedor.

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 da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - Os materiais/serviços deverão ser entregues na totalidade do Pedido de Compra,
rigorosamente dentro das condições previstas no edital e seus anexos, com a marca cotada na
proposta.

5.2 - A entrega dar-se-á no local indicado no Pedido Compra, no horário compreendido entre

09:00 às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, mediante a apresentação da respectiva Nota
Fiscal e do Pedido de Compra, sendo que o prazo para entrega não poderá ser superior a 60
(sessenta) dias corridos.
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5.3 – O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota
Fiscal de acordo com a entrega dos materiais/serviços.

5.4 - Para efetivação dos pagamentos, a contratada deverá demonstrar a devida comprovação
de regularidade fiscal, por meio de apresentação das seguintes certidões:
d)

Prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal;

f)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

e)

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

5.5 – As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das certidões negativas exigidas, sob pena do
pagamento ficar suspenso até o cumprimento da exigência em causa.

5.6 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar 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.

5.7 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra, de
acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os preços
incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com as
condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação.
6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF

6.1 - Disponibilizar um funcionário responsável pelo recebimento dos materiais no local de
entrega.

6.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, via fax, onde
constará o produto e a quantidade a ser fornecida pelo fornecedor.
6.3 - Conferir todos os materiais no ato do recebimento.

6.4 - Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos,

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos;

6.5 - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários para

atendimento das necessidades do FORNECEDOR, no que diz respeito a atividades de suporte
remoto e registro de ocorrências;

6.6 - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pelo FORNECEDOR;

6.7 - 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;
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6.8 - 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;

6.9 - O Fiscal da Ata de Registro de Preços, designado pelo SENAC-DF, terá as seguintes
atribuições:

6.9.1 - Expedir ordem de serviço para a execução das atividades;

6.9.2 - Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada;

6.9.3 - Comunicar ao representante da empresa sobre descumprimento da Ata de Registro
de Preços e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

6.9.4 - Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de
cláusula;

6.9.5 - Atestar a execução do objeto conforme o edital e seus anexos.

7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos materiais solicitados no Pedido de Compra,
de acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, na data em horários
indicados no item 5.2, desta Ata de Registro de Preços.

7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos materiais
solicitados.

7.3 - Manter os preços durante a vigência da presente Ata, conforme proposta de preços
apresentada, parte integrante do processo licitatório.

7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão por
conta do fornecedor.

7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá
acarretar responsabilidade do Fornecedor.

7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de materiais a ser fornecido ao Senac-DF.

7.7 - Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço, descritos na Ata de
Registro de Preços e especificações do edital e seus anexos;

7.8 - Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que venham a
ser solicitadas pelo SENAC-DF sobre os serviços realizados;

7.9 - Disponibilizar meios para que o SENAC-DF possa, quando julgar necessário, vistoriar e
fiscalizar os serviços executados pelo FORNECEDOR. Tal vistoria deve compreender a
possibilidade do SENAC-DF assistir aos procedimentos de atendimento e controle dos
incidentes;

7.10 - Considerar que a ação da fiscalização do SENAC-DF não exonera a empresa de suas
responsabilidades;
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7.11 - Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar,
assim como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;

7.12 - Assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho que venham a sofrer seu pessoal
envolvido na execução dos serviços oriundos da presente Ata de Registro de Preços.

7.13 - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao SENAC-DF, ou a

terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços, desde que
comprovadamente advindos da atividade da empresa ou seus subcontratados;

7.14 - Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto imediato
que representarão a empresa perante o SENAC-DF;

7.15 - No decorrer da garantia, designar um Gestor onde o mesmo deverá ter as seguintes
atribuições:

7.15.1 - Manutenção periódica dos níveis de serviço contratados;
7.15.2 - Ponto de contato focal do SENAC-DF;

7.15.3 - Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção efetuados;

7.16 - Criar e manter um número único de 0800 (ou DDG) para abertura de ocorrências e
contato com a Central de Serviços;

7.17 - Enviar, desembalar e instalar os equipamentos necessários à prestação de serviços
objeto deste Edital nos locais indicados nas ordens de compra;

7.18 - 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.
8 – OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES

8.1 - As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando
informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma,
dentro dos prazos determinados nesta Ata de Registro de Preços;

8.2 - As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer

informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução desta Ata de
Registro de Preços, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou

permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo revelar a
estranhos, sob qualquer hipótese;

8.3 - As partes reconhecem e concordam que cada uma detém e manterá todos os direitos de

propriedade intelectual sobre toda e qualquer obra ou produto Tecnológico na sua área de
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tecnologia da informação, pré-existente à prestação dos serviços previstos neste Contrato,
assim como sobre todos os aperfeiçoamentos, as modificações e/ou derivações dos mesmos;

8.4 - Cada parte assegurará, no tocante ao seu fornecimento e serviços prestados, a plena e

total responsabilidade por qualquer eventual infração aos direitos de terceiros. Esses direitos
estão relacionados a patentes, propriedade industrial e/ou intelectual;

8.5 - Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços,
metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade industrial
e/ou intelectual;

8.6 - A tolerância de uma parte para com a outra, relativamente ao descumprimento de

qualquer das obrigações ora assumidas, não será considerada moratória, novação ou renúncia
a qualquer direito constituindo mera liberalidade, que não impedirá a parte tolerante de exigir
da outra parte seu fiel cumprimento deste Contrato, a qualquer tempo;

8.7 - A CONTRATADA declara que os softwares e sistemas que utilizar para a execução dos

serviços objeto desta Ata de Registro de Preços são de sua propriedade ou por ela
regularmente contratados/adquiridos, e que não infringem quaisquer patentes ou direitos

autorais; responsabilizando-se, individualmente, pelas perdas e danos e lucros cessantes

resultantes, inclusive honorários advocatícios, custos e despesas processuais, juros moratórios,
ou quaisquer outras despesas decorrentes de qualquer ação judicial por acusação da espécie.
9 - SANÇÕES

9.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeito,

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às
seguintes sanções:
I – advertência;
II – Multa:

a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro

de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou
impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços;

b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente.

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por
período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02
(dois) anos.

9.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial.

9.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o direito

de rescindir unilateralmente o contrato ou documento compatível, sem prejuízo de outras
penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo
não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos:
I - cometer fraude fiscal;

II - apresentar documento falso;
III - fizer declaração falsa;

IV - comportar-se de modo inidôneo;

V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da notificação;

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
VII - não mantiver a proposta.

10 - USUÁRIOS PARTICIPANTES

10.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços as entidades do Sistema S, mediante
prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação.

10.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos

quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Senac-DF.

10.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão

exceder, ao quíntuplo da quantidade registrada na presente Ata de Registro de Preços. As
contratações de cada entidade aderente não poderão exceder, individualmente, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens registrados.

11 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços;
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II - não entregar os materiais 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.

11.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF.

11.3 - 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 .................... de 2019

Francisco Maia Farias

Presidente do Conselho Regional do Senac-DF

FORNECEDOR(ES)
Testemunhas:

1ª. __________________________
2ª. __________________________
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