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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO FUTURA DE STORAGE ATRAVÉS DO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRODESP E
ÓRGÃOS PARTICIPANTES
(PD-PRC-2020/02874)

REL.CDEP.037/2020 v7.0

PREÂMBULO
CONTEÚDO DO ANEXO I
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA: fornece as especificações técnicas mínimas necessárias às quais o
produto ou serviço ofertado pela proponente deverá obrigatoriamente atender.
ANEXO I-A DECLARAÇÃO DE PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS: o Anexo I-A deverá ser entregue
assinado pelo representante legal, conforme disposto no Contrato Social ou Estatuto, com carimbo ou
identificação da assinatura, utilizando preferencialmente este Anexo. Qualquer observação de âmbito
técnico deverá ser feita apenas no Anexo I-A.
ANEXO I-B RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES: fornece a relação de todos os órgãos
participantes da Ata de Registro de Preços, bem como distribuição da quantidade de cada item por Órgão.
LOCAIS DE ENTREGA: fornece os locais de entrega de cada órgão participante.
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1.

ATUALIZAÇÃO DO STORAGE HIGH END MULTIPLATAFORMA (LOTE 1)

1.1 QUANTIDADE
1.1.1

A quantidade estimada da Atualização do Storage High End Multiplataforma,
encontra-se no ANEXO I-B deste edital.

1.1.2

Todos os Produtos que compõem a Atualização do Storage High End
Multiplataforma, deverão ser novos e sem uso anterior.

1.1.3

O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

1.2 ESCOPO
1.2.1

Este item tem como objetivo, realizar a Atualização Tecnológica do Storage
High-End do Data Center CONTRATANTE. É composto por um Storage Hitachi
VSP, suportando as Plataformas Mainframe IBM z13 através de canais de
comunicação FICON 16 Gbps e a plataforma Open System através da rede SAN
FC baseada em Director SAN Cisco MDS 9710 com canais FC de 8 e 16 Gbps.

1.2.2

Deverão ser fornecidos os produtos especificados neste item, bem como todos
os Serviços com Garantia, Manutenção e Suporte pelo período de 60 meses,
conforme especificado neste termo de referência.

1.2.3

Todos os produtos deverão ser fornecidos e instalados, dentro dos prazos e
locais da CONTRATANTE, conforme endereços mencionados no ANEXO I-C.

1.2.4

A atualização tecnológica deverá contemplar em seu escopo todos os esforços
necessários para o funcionamento completo de todo o ambiente e solução
atualizada.

1.3.1

Os produtos ofertados deverão atender a todas as características técnicas
solicitadas, ser compatíveis com o atual Ambiente de Storage do Data Center
CONTRATANTE, modelo Hitachi VSP, bem como estarem homologados pelos
fabricantes do Storage e do Director SAN Cisco e gerenciamento das
plataformas Mainframe IBM e Open de forma integrada, permitindo a
continuidade dos serviços prestados pela CONTRATANTE.

1.3.2

É obrigatório a comprovação da compatibilidade do storage ofertado, estando
presente na matriz de compatibilidade do fabricante do Director SAN Cisco
para a interface FC. Não será aceito qualquer tipo de declaração para
comprovar o atendimento desse item.
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1.3.3

O sistema de armazenamento proposto deverá suportar principalmente os
sistemas operacionais:
i.

IBM z/OS 2.3, 2.4 e superior;

ii.

Deverá suportar CPU z13 e z15.

iii.

Microsoft Windows Server 2016/2019 Server, Linux RedHat Advanced
Server, Suse Linux Enterprise Server, SUN Solaris, VMware vSphere 6.5,
e versões mais recentes.

1.3.4

Para Windows e VMware, é obrigatório a comprovação da compatibilidade do
storage ofertado através da matriz de compatibilidade do fabricante.

1.3.5

O storage proposto não deve possuir ponto único de falha, mantendo a
redundância de fonte de alimentação, ventiladores, baterias, barramentos
internos e todos os dispositivos essenciais para o correto funcionamento do
sistema.

1.3.6

O storage proposto deverá suportar os seguintes níveis de redundância de
discos: RAID 5, RAID 6 e RAID 10 (1+0).

1.3.7

Deverá permitir Control Unit(CU) Emulation do tipo 2107.

1.3.8

É obrigatório que a administração/configuração de recursos da arquitetura
RAID seja configurada por software, entregando mais flexibilidade para que a
CONTRATANTE efetue as adequações que se fizerem necessária;

1.3.9

É obrigatório que seja fornecido software para monitoração on-line,
envolvendo análise da performance do subsistema ofertado, geração de
relatórios e com capacidade para armazenar base histórica, devendo o mesmo,
fornecer no mínimo as informações de nível lógico que se seguem:
i.

Percentual de utilização (hit rate) da memória cache do subsistema;

ii.

Número de I/O por segundo;

iii.

Taxa de transferência de dados (MB/s);

iv.

Tempo de resposta (ms);

1.3.10 Deverá permitir ser conectado a servidores através do Director SAN com
conexões em Fibre Channel.

1.3.12 Deverá permitir adição, remoção, substituição de controladoras,
processadores, memórias, discos, fontes e ventiladores, sem interrupção do
funcionamento dos equipamentos.
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1.3.11 Deverá permitir atualizações do firmware dos processadores e controladoras
através de software, de forma a possibilitar, sem interrupção no ambiente,
correções de erros e a adição de novas características.
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1.3.13 É obrigatório que todos os softwares fornecidos, estejam em sua versão mais
recente e de acordo com os requerimentos solicitados neste anexo.
1.3.14 É de responsabilidade do licitante o fornecimento de toda a infra-estrutura
necessária para instalar e customizar o software respectivo, bem como efetuar
aculturamento para atingir o objetivo projetado.
1.3.15 Deverão ser fornecidos juntamente com a solução, todos os cabos, conectores
e demais acessórios necessários para a instalação e perfeito funcionamento
do ambiente.
1.3.16 É obrigatório que os produtos ofertados enviem qualquer mensagem de erro
ou problema ocorrido para a console de gerenciamento do administrador.
1.3.17 É obrigatório que os produtos ofertados façam chamadas automáticas (Call
Home) à sua Central de Suporte para qualificação da ocorrência dos erros e
providências de reparo dentro do prazo especificado neste anexo.
1.3.18 Por se tratar de expansão de ambiente existente, onde envolve
compatibilidade e replicação de dados, será aceito equipamentos somente do
fornecedor Hitachi Vantara.
1.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.4.1

Considerar 1 PByte (PB) igual a 1024 TBytes (TB).

1.4.2

Considerar 1 TByte (TB) igual a 1024 GBytes (GB).

1.4.3

Considerar 1 GByte (GB) igual a 1024 MBytes (MB).

1.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Compatibilidade com Ambiente Atual
1.5.1.1

1.5.2

1.5.3

O storage ofertado deverá ser compatível com o ambiente atual da
CONTRATANTE, além de suportar migração, replicação e virtualização
entre os mesmos, conforme informações abaixo:
i.

Equipamento: Hitachi Vantara VSP

ii.

Serial Number: 90453

Conectividade
1.5.2.1

Canais de Front-End FICON e FC;

1.5.2.2

Canais de Back-End SAS/NVME;

Processamento (Storage Controller)
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1.5.4

1.5.3.1

Deverá possuir no mínimo 8 controladoras com arquitetura ativo-ativo
simétrico;

1.5.3.2

Deverá ser fornecido com Memória Cache de, no mínimo, 4TB
equitativamente distribuídas de acordo com as melhores práticas do
fabricante;

1.5.3.3

Suportar o mínimo de 64.000 LUNs;

1.5.3.4

Deverá ser constituído de gabinete de controladoras de discos
configurado com, no mínimo, 384 Gbps de largura de banda de acesso
aos discos (Back-End), em canais SAS de 12Gbps cada um;

1.5.3.5

O sistema ofertado não deverá possuir ponto único de falha e
redundância para fontes de alimentação e ventiladores.

Interfaces de Comunicação
1.5.4.1

Deverá ser ofertada adicionalmente a seguinte quantidade de interfaces
de Front-End, suportando a configuração para múltiplas finalidades não
simultâneas como conexão de hosts, storages para virtualização e
replicação remota, com os seguintes quantitativos mínimos:
1.5.4.1.1. 80 portas FC de 32Gbps de acesso para o ambiente open;
1.5.4.1.2. 16 portas FICON de 16Gbps de acesso para o ambiente
mainframe;

1.5.4.2
1.5.5

As interfaces de comunicação do tipo FICON de 16Gbps Long Wave;

Armazenamento
1.5.5.1

Deverá ser fornecido o mínimo de 1180 TB (Um mil, cento e oitenta
terabytes) de capacidade líquida, considerando base 2, e distribuídos da
seguinte forma:
1.5.5.1.1. Ambiente Open: Possuir 1142 TB formatados em RAID 6 (14+2);

1.5.5.2

Para fins de contabilização da capacidade útil do storage, não poderão ser
considerados os discos de spare e compactações (desduplicação e
compressão) como parte da capacidade útil solicitada.

1.5.5.3

Deverá ser fornecido discos de tecnologia SSD ou NVMe e capacidade
nominal máxima de 15,36TB.
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Deverão ser fornecidos discos para a funcionalidade de hot-spare na
proporção de 1 disco para cada 32 discos utilizados no subsistema,
porém, com o mínimo de 3 discos para o ambiente Open e 2 discos para
o ambiente Mainframe.

1.5.5.5

Toda capacidade solicitada deverá ser fornecida com as respectivas
licenças do software de habilitação, administração, gerenciamento e
monitoramento.

1.5.5.6

O Sistema de armazenamento deverá suportar no mínimo 2048 discos,
sem a troca de equipamento;

1.5.5.7

A area ofertada será util, desconsiderando ganhos de capacidade efetiva,
desduplicada e ou com o uso de compressão;

Software de Administração e Gerenciamento
1.5.6.1

O Software de Administração deverá suportar o gerenciamento,
administração, criação de Raid groups e LUN´s, segurança e controle de
acesso à LUN´s, monitoramento de performance através de interface
gráfica de gerenciamento.

1.5.6.2

O software deverá permitir ser executado localmente ou remotamente
através de acesso seguro.

1.5.6.3

Toda esta funcionalidade deverá estar licenciada para toda a capacidade
ofertada para este objeto;

1.5.6.4

Deverá possuir ferramenta de gerenciamento easy-to-use baseado em
GUI para o gerenciamento, monitoramento e a manutenção do sistema
de gerenciamento;

1.5.6.5

Deverá possuir recomendações das configurações do sistema baseado
nas melhores práticas do fornecedor;

1.5.6.6

Possuir dashboard intuitivo com informação sobre status e sumário da
capacidade do sistema de armazenamento para aferir possíveis
problemas e desafios;

1.5.6.7

A ferramenta de gerenciamento deverá ser baseada em REST API para
prover programabilidade e controle de gerenciamento completo do
sistema;

1.5.6.8

Deverá possuir arquivos de log de sistema detalhado para armazenar e
rastrear um log diário de todas as operações administrativas para
relatórios de gerenciamento de alterações e solução de problemas;
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1.5.6.9

Deverá possuir análise preditiva de dados para capacidade e performance
end-to-end através de análise de tendência utilizando como parâmetro, o
histórico do sistema de armazenamento, licenciado com no mínimo, 25
nodes;

1.5.6.10 Quando aplicável, deverá suportar análise de capacidade e performance
através de ambiente virtual, servidores e sistema de armazenamento,
licenciado com no mínimo, 25 nodes;
1.5.6.11 Deverá possuir ferramenta de automação que controlará o sistema de
armazenamento, recursos de switches SAN, máquinas virtuais, servidores
e aplicações, automatizando processos end-to-end, licenciado com no
mínimo, 25 nodes;
1.5.6.12 Deverá suportar as seguintes funções:
1.5.6.12.1 Provisionamento do storage;
1.5.6.12.2 Setup da replicação de dados;
1.5.6.12.3 Operar e configurar workloads virtualizados para ambiente
VMware;
1.5.6.12.4 Definir zones em ambiente Cisco SAN para atingir requisitos
de performance e resiliência da conexão do servidor até o
storage;
1.5.7

API´s
1.5.7.1

1.5.8

Software de Balanceamento de Carga
1.5.8.1

1.5.9

Deverá possuir API VAAI (VMware vSphere Storage APIs for Array
Integration) para ambientes VMware vSphere versão 6.5 ou superior;
Deverá ser fornecida com o licenciamento de Balanceamento de carga e
failover para as HBAs dos servidores que farão acesso ao subsistema para
um mínino de 50 servidores;

Software com funcionalidade de Provisionamento Dinâmico
1.5.9.1

Deverá possuir provisionamento dinâmico de volumes licenciado para a
capacidade ofertada, garantindo a distribuição de acesso em todos os
discos pertencente aos pools de provisionamento criados e também
possibilitando a apresentação de volumes virtuais com capacidade maior
do que realmente instalado fisicamente no subsistema;
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1.5.10.1 Deverá suportar, através do software de replicação remota TrueCopy, a
replicação dos dados para o storage atual da CONTRATANTE, o Hitachi
VSP, permitindo assim criar uma cópia remota dos dados atuais em
produção no Hitachi VSP para a nova solução, protegendo, física e
logicamente, todos os dados (informação) do Ambiente de Storage da
CONTRATANTE;
1.5.10.2 Deverá suportar replicação síncrona, assíncrona, site ativo/ativo e
arquitetura 3DC onde será possível proteger o investimento feito pela
CONTRATANTE;
1.5.11 Software com funcionalidade de Virtualização de Volumes Externos
1.5.11.1 Deverá possuir nativamente, o recurso de virtualização do storage atual e
suportar, através de licenciamento adicional, a virtualização de storages
de outros fabricantes;
1.5.11.2 Deverá estar habilitado para executar serviços de virtualização de volumes
externos armazenados no equipamento atual e suportar
outros
fabricantes, desde que estejam interligados na mesma SAN FC do storage,
simplificando e unificando assim todo gerenciamento da infraestrutura de
armazenamento da CONTRATANTE através de uma única interface,
facilitando em futuras necessidades de migração de dados entre
plataformas e permitindo um melhor aproveitamento de todas as
camadas de armazenamento disponíveis. Os volumes virtualizados devem
estar disponíveis para os hosts como se fossem volumes internos do
storage;
1.5.11.3 Deverá ser preservado, através da virtualização, o ambiente atual da
CONTRATANTE de armazenamento de dados (Hitachi VSP), sendo que a
nova capacidade adicional ofertada, deverá gerenciar de modo integrado
e unificado todo ambiente existente, facilitando a administração e
movimentações de dados e utilização de todas as camadas disponíveis;
1.5.11.4 A solução de virtualização deverá ser baseada no storage, ou seja, a
funcionalidade
de
virtualização
deverá
ser
nativa
da
arquitetura/controladoras adicionais ofertadas, conforme características
descritas neste item, não adicionando assim complexidade ao ambiente
como um todo com a inserção de gateways/nodes para tal função;
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1.5.11.5 Deverá ser compatível com a virtualização do atual Ambiente de Storage
do Data Center CONTRATANTE baseada no Virtual Storage Platform do
fabricante Hitachi Vantara, visando a virtualização do storage ofertado ao
ambiente de storage do Data Center CONTRATANTE.
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1.5.11.6 A compatibilidade do storage ofertado será verificada na matriz de
compatibilidade
do
fabricante
Hitachi.
(https://support.hitachivantara.com/en/answers/interoperability.html).
Não sendo compatível, o Licitante será inabilitado para este item.
1.5.12 Software com funcionalidade de replicação local (snapshots e clones)
1.5.12.1 A expansão deverá contemplar o licenciamento adicionar para
provimento da funcionalidade de réplica local de volumes, baseado em
snapshots e/ou clones, licenciado para toda a capacidade ofertada,
utilizando técnica de snapshot e clone, consumindo apenas recursos do
próprio storage, sem passar por servidores;
1.5.12.2 Deve permitir a cópia local de volumes internos e externos (virtualizados),
sem restrições para a localização dos pares da cópia (Ex.: um volume
interno ser copiados para um volume externo e vice-versa);
1.5.12.3 O software deverá ser instalado nas próprias controladoras do Storage;
1.5.13 Software com funcionalidade de análise de desempenho para o Subsistema
1.5.13.1 Deverá fornecer licenciamento adicional e complementar para a função
de análise de desempenho, licenciado para toda a capacidade líquida da
area de expansao adicional proposta;
1.5.13.2 Deve permitir análise de cada componente interno a solução de
armazenamento;
1.5.13.3 Deve armazenar as informações de performance coletadas por um
período mínimo de 6 meses;
1.5.13.4 Deverá permitir a entrega de relatórios de performance customizados;
1.5.14 Software com funcionalidade de acesso paralelo para volumes Mainframe (PAV)
1.5.14.1 Deverá licenciamento adicional para suporte a funcionalidade de acesso
paralelo a volumes em ambiente Mainframe, licenciado para a capacidade
líquida adicional de 38 TB para o sistema de armazenamento de dados
ofertado.
1.5.14.2 Deverá ser compatível e estar licenciado para: PAV, HyperPAV, SuperPAV
e High Performance FICON.
1.5.15 Recursos de Infraestrutura (Espaço Físico, Energia, Cabos)
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1.5.15.1 Os componentes do storage ofertado deverão ser montados em Racks,
com dimensão máxima de 42 U, que deverão ser fornecidos junto com a
solução;
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1.5.15.2 O storage ofertado deverá possuir alimentação elétrica entre 200
(duzentos) e 230 (duzentos e trinta) Volts, frequência de 60 (sessenta)
Hertz, redundante e hot pluggable, por 2 (duas) ou mais fontes
independentes, necessário para o funcionamento do sistema de discos na
sua configuração máxima e que garanta em caso de falha de um dos
componentes, que o storage continue a funcionar sem prejuízo às
aplicações. Caso o storage ofertado opere em outra tensão, caberá ao
fornecedor adequar a instalação para o funcionamento solicitado, sem
ônus para a CONTRATANTE;
1.5.15.3 Deverão ser fornecidos todos os cabos de alimentação elétrica. É
obrigatório que seja fornecido para cada plug de alimentação elétrica do
equipamento, o plug correspondente para a instalação do equipamento
no ambiente da CONTRATANTE;
1.5.15.4 Deverão ser fornecidos todos os cabos, transceivers e acessórios
pertinentes para conexão e funcionamento para os sistemas de discos;
1.5.15.5 Deverão ser fornecidos 80 cabos Fibre Channel (FC) de 20 (vinte) metros,
multi modo, Conectores LC/LC, padrão OM4 de conexão entre a rede SAN
(Directors) e o Storage. Durante o kickoff, caso seja necessário, a
CONTRATANTE poderá solicitar alteração da metragem para mais ou para
menos;
1.5.15.6 Deverão ser fornecidos 16 cabos Fibre Channel (FC) de 20 (vinte) metros,
mono modo, Conectores LC/LC, padrão OM4 de conexão entre a rede
SAN (Directors) e o Storage. Durante o kickoff, caso seja necessário, a
CONTRATANTE poderá solicitar alteração da metragem para mais ou para
menos;
1.5.15.7 A CONTRATADA deverá informar na reunião de kickoff, as especificações
de dimensão (altura, largura, profundidade, peso), bem como requisitos
mínimos de energia para alimentação elétrica e arrefecimento adequado
do equipamento.
1.5.16 Documentação Técnica

i.

Especificações técnicas dos produtos (datasheet);

ii.

Instalação e configuração dos produtos;
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1.5.16.1 Fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na
solução ofertada, a documentação técnica completa original do
fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou
como arquivo eletrônico, idioma Inglês ou Português, abordando os
seguintes tópicos:
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iii.

Operação e administração dos produtos após a sua instalação e
configuração inicial;

iv.

Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas

1.6 SERVIÇOS
1.6.1

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.6.1.1

Entende-se por PRODUTOS todos e qualquer hardware e software
compreendidos na solução ofertada, que serão fornecidos pela
CONTRATADA;

1.6.1.2

A execução dos SERVIÇOS é de responsabilidade da CONTRATADA;

1.6.1.3

Entende-se por SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO todas as atividades referentes
à PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO e PRÉ-OPERAÇÃO relativa
aos PRODUTOS fornecidos pela CONTRATADA;

1.6.1.4

Entende-se por:

1.6.1.4.1. PLANEJAMENTO: compreende o levantamento detalhado das
informações do ambiente da CONTRATANTE para definição dos
serviços de instalação, integração e pré-operação dos PRODUTOS
conforme requerimentos da CONTRATANTE e recomendações do
fabricante da solução ofertada;
1.6.1.4.2. INSTALAÇÃO: compreende a instalação básica dos hardwares e
softwares que compõem os PRODUTOS de acordo com as
especificações do fabricante;
1.6.1.4.3. INTEGRAÇÃO: compreende a configuração e customização dos
PRODUTOS ofertados para ser integrado aos PRODUTOS
previamente instalados no ambiente da CONTRATANTE de acordo
com as recomendações do fabricante e cenário definido no
RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO;
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1.6.1.4.4. PRÉ-OPERAÇÃO: compreende a execução dos procedimentos de
validação definidos no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO,
compreendendo-se os testes de funcionalidade para constatar que
os produtos foram instalados e configurados de acordo com os
requisitos técnicos e parâmetros de configuração, com
acompanhamento dos técnicos da CONTRATANTE;
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1.6.1.5

Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, a instalação, a
configuração, a integração, os testes e a compatibilidade dos PRODUTOS,
que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação
existente no local de instalação dos PRODUTOS;

1.6.1.6

Caberá à CONTRATADA, a obrigatoriedade de fornecer, instalar e configurar,
a critério exclusivo da CONTRATANTE, as atualizações e correções de todos
os softwares e firmwares fornecidos, sem ônus adicionais à CONTRATANTE,
durante o período de garantia e assistência técnica;

1.6.1.7

Para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ora especificados, a
CONTRATADA deverá apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo
Gestor do Projeto e sua Equipe Técnica, na data da 1ª reunião de
acompanhamento da execução do contrato (Kick off), a ser acordada entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA e no prazo máximo de 10 dias, após a
assinatura do Contrato;

1.6.1.7.1. O Gestor do Projeto deverá ser um profissional graduado de nível
superior (nível Sênior) com experiência em gerenciamento de
instalação de projetos de infraestrutura de Tecnologia da Informação
(TI).
1.6.1.7.2. A Equipe Técnica deverá ser composta por profissionais
especializados, graduados de nível superior com experiência em
consultoria de instalação da solução ofertada para com a
infraestrutura de LAN e SAN de sistemas de armazenamento, visando
assegurar a otimização de suas atividades e o fiel cumprimento de
suas obrigações decorrentes do contrato consequente da licitação, a
ser comprovado pelo vencedor da licitação através de atestados de
conclusão de cursos ou atestados de clientes onde tenha efetivado
implantação pertinente;

i.

Levantamento detalhado das informações da infraestrutura
de TI e definição das customizações da solução necessárias
à CONTRATANTE;

ii.

Avaliação de infraestrutura básica, conexões e comunicação
entre os componentes;

iii.

Planejamento da instalação necessárias para a adequada
implantação da solução;
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1.6.1.7.3. A Equipe Técnica deverá assumir um papel chave em prover
experiência para as iniciativas táticas e estratégicas da
CONTRATANTE. Este esforço deverá incluir as seguintes atividades:
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1.6.1.8

iv.

Validação da Matriz de Compatibilidade para com o
Ambiente existente;

v.

Instalação dos PRODUTOS em sua totalidade e de acordo
com o Planejamento definido;

vi.

Proporcionar a passagem de conhecimentos e melhores
práticas ao grupo de Administradores Técnicos da
CONTRATANTE;

vii.

Suporte à operação da solução oferecida durante o período
de instalação, quando solicitado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá entregar, para validação da CONTRATANTE, pelo
menos, 02 (dois) RELATÓRIOS com conteúdo definidos a seguir:

1.6.1.8.1. RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
i.

Contempla-se neste RELATÓRIO, a etapa de PLANEJAMENTO para
a implantação dos PRODUTOS especificados neste anexo;

ii.

Neste relatório deverá constar a relação completa dos PRODUTOS
a serem fornecidos, discriminando detalhadamente a finalidade de
cada um;

iii.

O relatório deverá contemplar e detalhar todas as etapas da
instalação, isto é, os serviços de planejamento, instalação,
integração e pré-operação;

iv.

O relatório deverá contemplar cronograma informando o prazo
para a execução de cada etapa do serviço contemplado neste
relatório;

v.

O relatório deverá contemplar a arquitetura desenhada pela
CONTRATADA para a integração dos PRODUTOS, na estrutura
existente na CONTRATANTE;

vi.

O prazo máximo para a entrega do RELATÓRIO DE PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO pela CONTRADA à CONTRATANTE é de 15 dias a
contar da data da 1ª reunião de acompanhamento da execução do
contrato;

i.

Neste documento deverão constar todas as informações geradas
pela CONTRATADA abordando os aspectos da arquitetura
implantada, configuração, testes e integração ao ambiente da
CONTRATANTE;
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1.6.1.8.2. RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO
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ii.

1.6.1.9

O RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO deverá ser fornecido no
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de conclusão e
validação do SERVIÇO DE INSTALAÇÃO especificado.

efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela equipe
técnica da CONTRATANTE que se fará no prazo máximo de 10 dias a contar
da respectiva entrega;

1.6.1.10 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa e/ou meio digital;
1.6.1.11 O software empregado na confecção dos textos integrantes das
documentações deverá ser totalmente compatível com o MS Word em
versão mais recente;
1.6.1.12 Os relatórios deverão ser emitidos em papel timbrado da CONTRATADA e
deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da
CONTRATADA.
1.6.2 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
1.6.2.1

O prazo máximo para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO dos
PRODUTOS será de 60 (sessenta) dias a contar da data de aceite dos
Produtos.

1.6.2.2

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA no site da CONTRATANTE, conforme endereços
especificados no ANEXO I-C deste termo de referência, ou em caso
necessário, em outro endereço, desde que no âmbito do Estado de São
Paulo;

1.6.2.2.1

Os SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO deverão ser executados pela CONTRATADA
durante o horário comercial compreendido das 8:00hs às 17:00hs, de
segunda a sexta-feira, devendo eventualmente, atender à CONTRATANTE
em finais de semana e feriados para atendimento ou acompanhamento de
implementações que necessitem ser executados nestes horários, cabendo
à CONTRATANTE informar tais atendimentos à CONTRATADA,
antecipadamente, e de comum acordo entre as partes;
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1.6.2.3

por exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc, impossibilitando
que as atividades sejam executadas de forma presencial, as mesmas
poderão ser realizadas de forma remota, desde que em comum
acordo entre as partes;
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1.6.2.4

Caberá à CONTRATADA a integração dos PRODUTOS da solução ofertada
à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente no local de
instalação da CONTRATANTE, respeitando-se as compatibilidades;

1.6.2.5

Entende-se por instalação a montagem física dos equipamentos e
acessórios fornecidos, bem como a configuração lógica de todos os
equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário requerido
pela CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho.

1.6.2.6

Todos os instrumentos/equipamentos necessários para a execução dos
serviços e testes de aceitação do serviço serão fornecidos pela
CONTRATADA;

1.6.2.7

A Equipe Técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação deverá
trabalhar sob orientação e supervisão direta do profissional responsável
pela coordenação das atividades de instalação (Gestor do Projeto);

1.6.2.8

A CONTRATADA deverá manter, durante a fase de instalação, a equipe
técnica disponível para eventuais serviços executados fora do horário de
expediente sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quando necessário
para as atividades definidas no RELATÓRIO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO
e solicitado pela equipe da CONTRATANTE;

1.6.2.9

A CONTRATADA deverá elaborar e manter, Relatório de Atividades (RA),
com anotações das atividades realizadas, irregularidades encontradas e
outras ocorrências relativas à fase de instalação, devendo ser validado
conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela fiscalização da
CONTRATANTE;

1.6.2.10

Quando aprovado o funcionamento de todos os PRODUTOS, tendo como
base os itens do RA para cada PRODUTO, esses PRODUTOS deverão ser
considerados instalados e aptos a serem utilizados. Isso deverá ser
confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do representante
técnico da CONTRATANTE no RA;

1.6.2.11

Quando não aprovado o funcionamento de qualquer PRODUTO ou
SERVIÇO sob responsabilidade da CONTRATADA, esta deverá anotar no RA
as ocorrências e suas origens, e tomar toda e qualquer providência
necessária para resolvê-las, sem gerar ônus à CONTRATANTE, dentro do
prazo acordado entre as partes, sem prejudicar o tempo previsto de
instalação;

1.6.2.12

O RA não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos PRODUTOS, o qual deverá ser estendido ao longo de
todo o período de garantia;
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1.6.2.13

A falta da execução completa de um ou mais PRODUTOS e SERVIÇOS
constitui-se em motivo de suspensão do compromisso financeiro,
vinculados ao SERVIÇO correspondente, enquanto perdurar a ocorrência;

1.6.2.14

Toda informação manuseada pela CONTRATADA são de uso exclusivo e
restrito da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá assumir compromisso
de manter em sigilo, bem como não fazer uso indevido de qualquer
configuração do ambiente e informações prestadas por funcionários da
CONTRATANTE e quaisquer outras informações pertencentes à
CONTRATANTE;

1.6.2.15

A CONTRATADA, após concluído o serviço de instalação dos PRODUTOS
no site CONTRATANTE, deverá realizar, com o acompanhamento dos
técnicos da CONTRATANTE, testes de pré-operação para constatar que os
PRODUTOS foram instalados de acordo com o cenário requerido pela
CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho;

1.6.2.16

Escopo da instalação
1.6.2.16.1

Deverão ser instalados todos os produtos solicitados pela
CONTRATANTE neste termo de referência;

1.6.2.16.2

Integração dos subsistemas de armazenamento a rede da
CONTRATANTE;

1.6.2.16.3

Configuração dos produtos de acordo com os parâmetros
técnicos especificados pela CONTRATANTE;

1.6.2.16.4

Instalar, configurar e customizar o sistema de monitoria,
desempenho e análise e automação para a solução;

1.6.2.16.5

Implementar a replicação entre
armazenamento, quando aplicável.

1.6.2.16.6

A CONTRATADA deve habilitar as licenças e os softwares
adquiridos;

1.6.2.16.7

A CONTRATADA deve realizar testes de validação da
instalação dos subsistemas de armazenamento;

1.6.2.16.8

A CONTRATADA deve elaborar e entregar para a equipe da
CONTRATANTE a documentação completa do ambiente
implementado (As Built);

1.6.2.16.9

Caso a CONTRATADA detecte durante a execução dos
serviços problemas de infraestrutura que impeçam a
realização dos mesmos, a equipe da CONTRATANTE deve ser
comunicada para que providencie as correções necessárias;

subsistemas

de
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1.6.2.16.10

O fornecimento de sistemas operacionais de servidores e suas
respectivas licenças que se façam necessários é de
reponsabilidade da CONTRATANTE;

1.6.2.16.11

A instalação, configuração e/ou customização do sistema
operacional e seus aplicativos nos servidores que serão
utilizados durante a instalação ou que fazem parte da solução
são de responsabilidade da CONTRATANTE;

1.6.2.16.12

As ações corretivas na resolução de problemas que
porventura existam no sistema operacional ou no ambiente,
são de responsabilidade da CONTRATANTE.

1.6.2.16.13

A customização ou parametrização de qualquer componente
da infraestrutura que será utilizada ou faça parte do ambiente
instalado será realizada pela equipe da CONTRATANTE, como
por exemplo:
i.

Infraestrutura de rede local (LAN);

ii.

Infraestrutura de rede de armazenamento (SAN);

iii.

Parametrização de Sistema Operacional,
aplicativos ou banco de dados.

seus

1.6.2.17

A CONTRATADA deverá prestar apoio à configuração dos equipamentos
que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no desempenho,
em termos de segurança, produtividade, contingência ou outros benefícios.
Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes, sempre com anuência
da CONTRATANTE;

1.6.2.18

A CONTRATADA deverá prestar apoio para reinstalação e/ou
reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.

TREINAMENTO

1.6.3.1

O objetivo do treinamento é aprimorar e habilitar os administradores
técnicos da CONTRATANTE a configurar, operar, administrar e gerenciar os
todos os PRODUTOS especificados neste termo de referência anexo;

1.6.3.2

A CONTRATADA deverá fornecer treinamento aos participantes da
CONTRATANTE e para todos os produtos (hardware e software)
contemplados neste anexo, conforme descrito abaixo:
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1.6.3.2.1.

Lote 1
A CONTRATADA deverá fornecer Treinamento
Oficial para o ambiente Block Storage Open com carga
horária mínima de 40 horas;

1.6.3.2.2.

Lote 1
A CONTRATADA deverá fornecer Treinamento
Oficial para o ambiente Block Storage Mainframe com carga
horária mínima de 40 horas;

1.6.3.3

O Centro de Treinamento a ser designado pela CONTRATADA para a
realização de cursos deverá ser credenciado do fabricante dos produtos
fornecidos;

1.6.3.4

O local de treinamento deverá ser providenciado pela CONTRATADA, na
cidade de São Paulo;
1.6.3.4.1

1.6.3.5

A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência
técnica e didática para ministrar os treinamentos preferencialmente na
língua portuguesa. O instrutor deverá comprovar ter realizado
treinamento oficial do fabricante sobre os produtos para o qual seu nome
for proposto;

1.6.3.6

O curso deverá ser acompanhado de exercícios práticos em sala de aula,
realizados com os respectivos equipamentos e softwares a ser
disponibilizado pela CONTRATADA;

1.6.3.7

Deverá ser fornecido certificado de conclusão de curso para todos os
participantes;

1.6.3.8

A CONTRATADA deverá fornecer a relação dos treinamentos
contemplados neste certame, informando para cada um, o conteúdo
programático, carga horária, pré-requisitos e calendário de realização.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1.6.4.1

O prazo mínimo de garantia dos equipamentos especificados neste item é
de 60 meses a contar da data de emissão do termo de aceite de serviços
de implantação.
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1.6.4

como por exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc,
impossibilitando que o treinamento seja executado de
forma presencial, o mesmo poderá ser realizado de forma
remota, desde que em comum acordo entre as partes;
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A CONTRATADA deverá faturar a garantia e assistência técnica do
Hardware e Software em conjunto com seus respectivos, e de acordo
com a planilha.

1.6.4.2

Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá garantir a
troca de todo e qualquer tipo de disco/módulo flash ofertado neste anexo,
seja por casos de desgastes ou fim de vida útil, sem ônus à CONTRATANTE;

1.6.4.3

A assistência técnica durante o período de garantia deverá ser onsite a ser
realizada nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços de
instalação dos PRODUTOS;

1.6.4.4

A garantia e assistência técnica de todos os PRODUTOS deverão abranger
correções com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado,
inclusive, não se restringindo a substituição de peças, partes, componentes
e acessórias;

1.6.4.5

O Período de Disponibilidade para execução, pela CONTRATADA, dos
serviços de assistência técnica on-site para todos os PRODUTOS fornecidos
é de 7 x 24, inclusive feriados;

1.6.4.6

Com o objetivo de manter os equipamentos fornecidos em boas condições
de funcionamento ou restabelecê-lo a tais condições, a CONTRATADA
prestará serviços de assistência técnica on site durante o Período de
Disponibilidade estabelecido neste lote;

1.6.4.7

A CONTRATADA deverá assegurar a assistência técnica necessária à
satisfatória utilização dos equipamentos, no que consiste à manutenção de
hardware, instalação, reinstalação e atualização de softwares, firmwares
internos dos equipamentos, durante o período de garantia;

1.6.4.8

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso automático às
documentações e às versões de manutenção e atualizações dos softwares,
firmwares dos PRODUTOS, via portal web Internet do fabricante, sob
demanda, sem ônus adicional à CONTRATANTE;

1.6.4.9

A CONTRATADA deverá ter acesso direto ao suporte técnico especializado
do fabricante dos EQUIPAMENTOS (technical assistance center), 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano via telefone e e-mail,
para solução de problemas e encaminhamento de problemas ao setor
competente do fabricante dos PRODUTOS; deve também disponibilizar
uma senha de acesso para este serviço à equipe de suporte da
CONTRATANTE;
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1.6.4.10

A CONTRATADA será responsável pela abertura e acompanhamento de
chamados técnicos junto aos centros de suporte técnico do fabricante, bem
como o acompanhamento da resolução desses chamados e implantação
das soluções sugeridas.

1.6.4.11

Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo
iniciada a contagem do tempo de atendimento a partir da hora de
acionamento.

1.6.4.12

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá assistir
remotamente na instalação e uso dos softwares ofertado, fornecendo
orientações para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de
traces, dumps e logs. Nos casos de defeitos não conhecidos, as
documentações enviadas pela CONTRATANTE (tais como: traces, dumps e
logs) deverão ser encaminhadas aos laboratórios dos produtos a fim de que
sejam fornecidas as devidas correções.

1.6.4.13

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer
informações sobre as correções a serem aplicadas ou a própria correção.

1.6.4.14

Os serviços de assistência técnica on site deverão ser executados por
técnicos treinados e certificados, com qualificação técnica para diagnóstico
e solução dos problemas, bem como para substituição das peças e
reconfiguração dos equipamentos.

1.6.4.15

O atendimento on-site para os chamados de severidade 1 e 2 deverão ser
efetuados por um especialista devidamente habilitado, que trabalhará o
tempo que for necessário para a solução do problema, sem ônus para a
CONTRATANTE e sem prejuízo para os demais prazos.

1.6.4.16

O atendimento não poderá ser interrompido até o completo
restabelecimento do produto envolvido, mesmo que se estenda em
períodos noturnos e dias não úteis.

1.6.4.17

A assistência técnica deve cobrir atendimento telefônico, sem limitação,
durante a vigência da garantia.

1.6.4.18

O atendimento aos chamados deverá obedecer à seguinte classificação
quanto ao nível de severidade:
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Descrição

Tipo de
Tempo de
Atendiment Atendimento
o

Tempo de
Solução

Observação

1
Crítica

Chamados
referentes à
situação de
emergência ou
problemas críticos,
caracterizados pela
existência de
sistema paralisado;

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 5
(cinco) horas
após o início
do
atendimento

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se estenda
por períodos noturnos
e dias não úteis.

2

Chamados
associados a
situações de alto
impacto,
incluindo os casos
de
degradação
severa
de
desempenho,

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 7
(sete) horas
após o início
do
atendimento.

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se
estenda por períodos
noturnos e dias não
úteis.

3
Média

Chamados
referentes a
situações de
baixo impacto ou
para aqueles
problemas que se
apresentem de
forma
intermitente,
incluindo os casos
em que haja a
necessidade de
substituição de
componente(s)
que possua(m)
redundância

Remoto,
com
exceção
das
situaçõe
s em
que seja
necessár
ia
interven
ção
física

No máximo 2
(duas) horas
após a
abertura do
chamado

No máximo 8
(oito) horas
após o início
do
atendimento.

Caso o problema não
possa ser resolvido
remotamente dentro
do prazo
estabelecido, a
CONTRATADA
deverá colocar à
disposição da
CONTRATANTE, um
especialista
devidamente
habilitado e
credenciado que
trabalhará o tempo
que for necessário
para a solução do
problema, sendo que
o ônus financeiro de
tal providência será
da CONTRATADA.

4
Baixa

Chamados com
objetivo de sanar
dúvidas quanto
ao uso ou à
implementação
do produto

Remoto

No máximo 4
(quatro)
horas após a
abertura do
chamado

No máximo

Alta

62 (sessenta e
duas) horas
após o início
do
atendimento.
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1.6.4.19

A CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica dos equipamentos
no local de instalação dos mesmos, e será responsável pela entrega e
instalação das peças de substituição, retirada das peças com defeitos e, se
necessário, deverá efetuar a reconfiguração do sistema operacional do
equipamento;

1.6.4.20

Todas as peças serão fornecidas à base de permuta, sendo que a reposição
deverá ser feita por peças novas homologadas pelo fabricante dos
equipamentos, de especificações idênticas ou superiores às substituídas,
como tipo, configuração e capacidade;

1.6.4.21

Caso o equipamento, no todo ou em parte, tenha que ser retirado do local
ou o tempo para reparo e solução, contado a partir do chamado e dentro
do Período de Disponibilidade especificado neste lote, seja superior a 16
(dezesseis) horas, a CONTRATADA deverá substituir, no ato, o equipamento
por outro equivalente (equipamento back-up), com a mesma configuração
ou superior, enquanto perdurar o conserto;

1.6.4.22

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, as responsabilidades
decorrentes pela retirada e devolução dos equipamentos, bem como todas
as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

1.6.4.23

Os equipamentos backup deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou
por ela locados, não cabendo à CONTRATANTE, nenhuma responsabilidade
na disponibilização dos mesmos;

1.6.4.24

A substituição temporária de equipamento original por equipamento
backup não caracterizará a conclusão de um chamado. Isto acontecerá
quando o equipamento original retornar em perfeito estado de
funcionamento à instalação de origem.

1.6.4.25

O equipamento original deve retornar à instalação de origem, em pleno
funcionamento, no prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar da data de
sua retirada para reparo.

1.6.4.26

A CONTRATADA prestará os serviços de garantia nos equipamentos,
independentemente dos acessórios ou outros equipamentos que estejam,
a estes, conectados;

1.6.4.27

A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de engenharia
que forem classificadas como mandatárias pelo fabricante dos
equipamentos, durante a vigência da garantia;
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1.6.5.2

A CONTRATADA deverá faturar o Software em conjunto com sua respectiva
garantia e assistência técnica para o período de vigência especificado neste
termo;

1.6.5.3

A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Implantação após seu término
e conforme condições especificadas neste termo;

1.6.5.4

A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Treinamento após sua
conclusão, fornecimento do certificado de conclusão e conforme condições
especificadas neste termo.
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1.6.5 FATURAMENTO
1.6.5.1
A CONTRATADA deverá faturar o Hardware em conjunto com sua
respectiva garantia e assistência técnica para o período de vigência
especificado neste termo;
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2.

STORAGE HIGH END MULTIPLATAFORMA (LOTE 2)

2.1 QUANTIDADE
2.1.1

A quantidade estimada de Storage High End Multiplataforma, encontra-se no
ANEXO I-B deste edital.

2.1.2

Todos os Produtos que compõem o Storage High End Multiplataforma,
deverão ser novos e sem uso anterior.

2.1.3

O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

2.2 ESCOPO
2.2.1

Este item tem como objetivo, realizar a contratação do Storage High-End
Multiplataforma que deverá ser compatível com o Storage do Lote 1 para
realização de replicação remota, e deverá suportar as Plataformas Mainframe
IBM através de canais de comunicação FICON 16 Gbps e a plataforma Open
System através da rede SAN FC baseada em Director SAN Cisco MDS 9710
com canais FC de 8 e 16 Gbps.

2.2.2

Deverão ser fornecidos os produtos especificados neste item, bem como todos
os Serviços com Garantia, Manutenção e Suporte pelo período de 60 meses,
conforme especificado neste termo de referência.

2.2.3

Todos os produtos deverão ser fornecidos e instalados, dentro dos prazos e
locais da CONTRATANTE, conforme endereços mencionados no ANEXO I-C.

2.2.4

Deverá contemplar em seu escopo todos os esforços necessários para o
funcionamento completo de todo o ambiente e solução atualizada.

2.3.1

Os produtos ofertados deverão atender a todas as características técnicas
solicitadas, ser compatíveis com com o Storage do Lote 1, bem como estarem
homologados pelos fabricantes do Storage e do Director SAN Cisco e
gerenciamento das plataformas Mainframe IBM e Open de forma integrada,
permitindo a replicação remota entre os storages.

2.3.2

É obrigatório a comprovação da compatibilidade do storage ofertado, estando
presente na matriz de compatibilidade do fabricante do Director SAN Cisco
para a interface FC. Não será aceito qualquer tipo de declaração para
comprovar o atendimento desse item.
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2.3.3

O storage proposto deverá suportar principalmente os sistemas operacionais:
iv.

IBM z/OS 2.3, 2.4 e superior;

v.

Deverá suportar CPU z13 e z15.

vi.

Microsoft Windows Server 2016/2019 Server, Linux RedHat Advanced
Server, Suse Linux Enterprise Server, SUN Solaris, VMware vSphere 6.5,
e versões mais recentes.

2.3.4

Para Windows e VMware, é obrigatório a comprovação da compatibilidade do
storage ofertado através da matriz de compatibilidade do fabricante.

2.3.5

O storage proposto não deve possuir ponto único de falha, mantendo a
redundância de fonte de alimentação, ventiladores, baterias, barramentos
internos e todos os dispositivos essenciais para o correto funcionamento do
sistema.

2.3.6

O storage proposto deverá suportar os seguintes níveis de redundância de
discos: RAID 5, RAID 6 e RAID 10 (1+0).

2.3.7

Deverá permitir Control Unit(CU) Emulation do tipo 2107.

2.3.8

É obrigatório que a administração/configuração de recursos da arquitetura
RAID seja configurada por software, entregando mais flexibilidade para que a
CONTRATANTE efetue as adequações que se fizerem necessária;

2.3.9

É obrigatório que seja fornecido software para monitoração on-line,
envolvendo análise da performance do subsistema ofertado, geração de
relatórios e com capacidade para armazenar base histórica, devendo o mesmo,
fornecer no mínimo as informações de nível lógico que se seguem:
v.

Percentual de utilização (hit rate) da memória cache do subsistema;

vi.

Número de I/O por segundo;

vii.

Taxa de transferência de dados (MB/s);

viii.

Tempo de resposta (ms);

2.3.10 Deverá permitir ser conectado a servidores através do Director SAN com
conexões em Fibre Channel.

2.3.12 Deverá permitir adição, remoção, substituição de controladoras,
processadores, memórias, discos, fontes e ventiladores, sem interrupção do
funcionamento dos equipamentos.
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2.3.11 Deverá permitir atualizações do firmware dos processadores e controladoras
através de software, de forma a possibilitar, sem interrupção no ambiente,
correções de erros e a adição de novas características.
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2.3.13 É obrigatório que todos os softwares fornecidos, estejam em sua versão mais
recente e de acordo com os requerimentos solicitados neste anexo.
2.3.14 É de responsabilidade do licitante o fornecimento de toda a infra-estrutura
necessária para instalar e customizar o software respectivo, bem como efetuar
aculturamento para atingir o objetivo projetado.
2.3.15 Deverão ser fornecidos juntamente com a solução, todos os cabos, conectores
e demais acessórios necessários para a instalação e perfeito funcionamento
do ambiente.
2.3.16 É obrigatório que os produtos ofertados enviem qualquer mensagem de erro
ou problema ocorrido para a console de gerenciamento do administrador.
2.3.17 É obrigatório que os produtos ofertados façam chamadas automáticas (Call
Home) à sua Central de Suporte para qualificação da ocorrência dos erros e
providências de reparo dentro do prazo especificado neste anexo.
2.3.18 Por se tratar de expansão de ambiente existente, onde envolve
compatibilidade e replicação de dados, será aceito equipamentos somente do
fornecedor Hitachi Vantara.
2.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.4.1

Considerar 1 PByte (PB) igual a 1024 TBytes (TB).

2.4.2

Considerar 1 TByte (TB) igual a 1024 GBytes (GB).

2.4.3

Considerar 1 GByte (GB) igual a 1024 MBytes (MB).

2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Compatibilidade com Storage do Lote 1
2.5.1.1

2.5.2

2.5.3

O storage ofertado deverá ser compatível com o storage ofertado no Lote
1, visando permitir a comunicação e replicação remota entre sites
distintos.

Conectividade
2.5.2.1

Canais de Front-End FICON e FC;

2.5.2.2

Canais de Back-End SAS/NVME;

Processamento (Storage Controller)
2.5.3.1

Deverá possuir no mínimo 8 controladoras com arquitetura ativo-ativo
simétrico;
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2.5.5

2.5.6

Deverá ser fornecido com Memória Cache de, no mínimo, 4TB
equitativamente distribuídas de acordo com as melhores práticas do
fabricante;

2.5.3.3

Suportar o mínimo de 64.000 LUNs;

2.5.3.4

Deverá ser constituído de gabinete de controladoras de discos
configurado com, no mínimo, 384 Gbps de largura de banda de acesso
aos discos (Back-End), em canais SAS de 12Gbps cada um;

2.5.3.5

O sistema ofertado não deverá possuir ponto único de falha e
redundância para fontes de alimentação e ventiladores.

Módulos de Comunicação FICON
2.5.4.1

Deverá ser ofertado Módulos de Comunicação FICON de 16Gbps com
mínimo de 8 portas por módulo para acesso ao ambiente Mainframe IBM;

2.5.4.2

Os módulos devem suportar a configuração para múltiplas finalidades não
simultâneas como conexão de hosts, storages para virtualização e
replicação remota;

2.5.4.3

As interfaces de comunicação FICON de 16Gbps devem ser do tipo Long
Wave;

Módulos de Comunicação FC
2.5.5.1

Deverá ser ofertado um total de 16 portas distribuídas em módulos/placas
de comunicação FC redundantes e com capacidade de transferência de
32 Gbps para acesso ao ambiente Open;

2.5.5.2

Os módulos devem suportar a configuração para múltiplas finalidades não
simultâneas como conexão de hosts, storages para virtualização e
replicação remota;

Armazenamento
2.5.6.1

Para atender o ambiente Mainframe, deverá ser fornecido capacidade de
armazenamento em raidgroups de discos, considerando a formatação
6D+2P, RAID 6, em discos do tipo SSD de no mínimo 3.8 TB, devendo
entregar a capacidade líquida por raidgroup de aproximadamente 19 TB
em base 2;

2.5.6.2

Para atender o ambiente Open, deverá ser fornecido capacidade de
armazenamento em raidgroups de discos, considerando a formatação
14D+2P, RAID 6, em discos do tipo SSD de no máximo 15,36TB, devendo
entregar a capacidade líquida por raidgroup de aproximadamente 190 TB
em base 2;
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Para fins de contabilização da capacidade útil do storage, não poderão ser
considerados os discos de spare e compactações (desduplicação e
compressão) como parte da capacidade útil solicitada.

2.5.6.4

Deverá ser fornecido discos de tecnologia SSD ou NVMe e capacidade
nominal máxima de 15,36TB.

2.5.6.5

Deverão ser fornecidos discos para a funcionalidade de hot-spare na
proporção de 1 disco para cada 32 discos utilizados no subsistema,
porém, com o mínimo de 1 disco para cada raid group solicitado.

2.5.6.6

Toda capacidade solicitada deverá ser fornecida com as respectivas
licenças do software de habilitação, administração, gerenciamento e
monitoramento.

2.5.6.7

O Sistema de armazenamento deverá suportar no mínimo 2048 discos,
sem a troca de equipamento;

2.5.6.8

A área ofertada será útil, desconsiderando ganhos de capacidade efetiva,
desduplicada e ou com o uso de compressão;

Software de Administração e Gerenciamento
2.5.7.1

O Software de Administração deverá suportar o gerenciamento,
administração, criação de Raid groups e LUN´s, segurança e controle de
acesso à LUN´s, monitoramento de performance através de interface
gráfica de gerenciamento.

2.5.7.2

O software deverá permitir ser executado localmente ou remotamente
através de acesso seguro.

2.5.7.3

Toda esta funcionalidade deverá estar licenciada para toda a capacidade
ofertada para este objeto;

2.5.7.4

Deverá possuir ferramenta de gerenciamento easy-to-use baseado em
GUI para o gerenciamento, monitoramento e a manutenção do sistema
de gerenciamento;

2.5.7.5

Deverá possuir recomendações das configurações do sistema baseado
nas melhores práticas do fornecedor;

2.5.7.6

Possuir dashboard intuitivo com informação sobre status e sumário da
capacidade do sistema de armazenamento para aferir possíveis
problemas e desafios;

2.5.7.7

A ferramenta de gerenciamento deverá ser baseada em REST API para
prover programabilidade e controle de gerenciamento completo do
sistema;
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2.5.7.8

Deverá possuir arquivos de log de sistema detalhado para armazenar e
rastrear um log diário de todas as operações administrativas para
relatórios de gerenciamento de alterações e solução de problemas;

2.5.7.9

Deverá possuir análise preditiva de dados para capacidade e performance
end-to-end através de análise de tendência utilizando como parâmetro, o
histórico do sistema de armazenamento, licenciado com no mínimo, 25
nodes;

2.5.7.10 Quando aplicável, deverá suportar análise de capacidade e performance
através de ambiente virtual, servidores e sistema de armazenamento,
licenciado com no mínimo, 25 nodes;
2.5.7.11 Deverá possuir ferramenta de automação que controlará o sistema de
armazenamento, recursos de switches SAN, máquinas virtuais, servidores
e aplicações, automatizando processos end-to-end, licenciado com no
mínimo, 25 nodes;
2.5.7.12 Deverá suportar as seguintes funções:
2.5.7.12.1 Provisionamento do storage;
2.5.7.12.2 Setup da replicação de dados;
2.5.7.12.3 Operar e configurar workloads virtualizados para ambiente
VMware;
2.5.7.12.4 Definir zones em ambiente Cisco SAN para atingir requisitos
de performance e resiliência da conexão do servidor até o
storage;
2.5.8

API´s
2.5.8.1

2.5.9

Deverá possuir API VAAI (VMware vSphere Storage APIs for Array
Integration) para ambientes VMware vSphere versão 6.5 ou superior;

Software de Balanceamento de Carga
2.5.9.1

Deverá ser fornecida com o licenciamento de Balanceamento de carga e
failover para as HBAs dos servidores que farão acesso ao subsistema para
um mínino de 50 servidores;

2.5.10.1 Deverá possuir provisionamento dinâmico de volumes licenciado para a
capacidade ofertada, garantindo a distribuição de acesso em todos os
discos pertencente aos pools de provisionamento criados e também
possibilitando a apresentação de volumes virtuais com capacidade maior
do que realmente instalado fisicamente no subsistema;
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2.5.11 Software com funcionalidade de Replicação Remota
2.5.11.1 Deverá suportar, através do software de replicação remota TrueCopy, a
replicação dos dados para o storage atual da CONTRATANTE, o Hitachi
VSP, permitindo assim criar uma cópia remota dos dados atuais em
produção no Hitachi VSP para a nova solução, protegendo, física e
logicamente, todos os dados (informação) do Ambiente de Storage da
CONTRATANTE;
2.5.11.2 Deverá suportar replicação síncrona, assíncrona, site ativo/ativo e
arquitetura 3DC onde será possível proteger o investimento feito pela
CONTRATANTE;
2.5.12 Software com funcionalidade de Virtualização de Volumes Externos
2.5.12.1 Deverá possuir nativamente, o recurso de virtualização do storage atual e
suportar, através de licenciamento adicional, a virtualização de storages
de outros fabricantes;
2.5.12.2 Deverá estar habilitado para executar serviços de virtualização de volumes
externos armazenados no equipamento atual e suportar
outros
fabricantes, desde que estejam interligados na mesma SAN FC do storage,
simplificando e unificando assim todo gerenciamento da infraestrutura de
armazenamento da CONTRATANTE através de uma única interface,
facilitando em futuras necessidades de migração de dados entre
plataformas e permitindo um melhor aproveitamento de todas as
camadas de armazenamento disponíveis. Os volumes virtualizados devem
estar disponíveis para os hosts como se fossem volumes internos do
storage;
2.5.12.3 Deverá ser preservado, através da virtualização, o ambiente atual da
CONTRATANTE de armazenamento de dados (Hitachi VSP), sendo que a
nova capacidade adicional ofertada, deverá gerenciar de modo integrado
e unificado todo ambiente existente, facilitando a administração e
movimentações de dados e utilização de todas as camadas disponíveis;

2.5.12.5 Deverá ser compatível com a virtualização do atual Ambiente de Storage
do Data Center CONTRATANTE baseada no Virtual Storage Platform do
fabricante Hitachi Vantara, visando a virtualização do storage ofertado ao
ambiente de storage do Data Center CONTRATANTE.
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2.5.12.4 A solução de virtualização deverá ser baseada no storage, ou seja, a
funcionalidade
de
virtualização
deverá
ser
nativa
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arquitetura/controladoras adicionais ofertadas, conforme características
descritas neste item, não adicionando assim complexidade ao ambiente
como um todo com a inserção de gateways/nodes para tal função;
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2.5.12.6 A compatibilidade do storage ofertado será verificada na matriz de
compatibilidade
do
fabricante
Hitachi.
(https://support.hitachivantara.com/en/answers/interoperability.html).
Não sendo compatível, o Licitante será inabilitado para este item.
2.5.13 Software com funcionalidade de replicação local (snapshots e clones)
2.5.13.1 A expansão deverá contemplar o licenciamento adicionar para
provimento da funcionalidade de réplica local de volumes, baseado em
snapshots e/ou clones, licenciado para toda a capacidade ofertada,
utilizando técnica de snapshot e clone, consumindo apenas recursos do
próprio storage, sem passar por servidores;
2.5.13.2 Deve permitir a cópia local de volumes internos e externos (virtualizados),
sem restrições para a localização dos pares da cópia (Ex.: um volume
interno ser copiados para um volume externo e viceversa);
2.5.13.3 O software deverá ser instalado nas próprias controladoras do Storage;
2.5.14 Software com funcionalidade de análise de desempenho para o Subsistema
2.5.14.1 Deverá fornecer licenciamento adicional e complementar para a função
de análise de desempenho, licenciado para toda a capacidade líquida da
area de expansao adicional proposta;
2.5.14.2 Deve permitir análise de cada componente interno a solução de
armazenamento;
2.5.14.3 Deve armazenar as informações de performance coletadas por um
período mínimo de 6 meses;
2.5.14.4 Deverá permitir a entrega de relatórios de performance customizados;
2.5.15 Software com funcionalidade de acesso paralelo para volumes Mainframe (PAV)
2.5.15.1 Deverá licenciamento adicional para suporte a funcionalidade de acesso
paralelo a volumes em ambiente Mainframe, licenciado para a capacidade
líquida exigida neste termo para o sistema de armazenamento de dados
ofertado.
2.5.15.2 Deverá ser compatível e estar licenciado para: PAV, HyperPAV, SuperPAV
e High Performance FICON.
2.5.16 Recursos de Infraestrutura (Espaço Físico, Energia, Cabos)
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com dimensão máxima de 42 U, que deverão ser fornecidos junto com a
solução;
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2.5.16.2 O storage ofertado deverá possuir alimentação elétrica entre 200
(duzentos) e 230 (duzentos e trinta) Volts, frequência de 60 (sessenta)
Hertz, redundante e hot pluggable, por 2 (duas) ou mais fontes
independentes, necessário para o funcionamento do sistema de discos na
sua configuração máxima e que garanta em caso de falha de um dos
componentes, que o storage continue a funcionar sem prejuízo às
aplicações. Caso o storage ofertado opere em outra tensão, caberá ao
fornecedor adequar a instalação para o funcionamento solicitado, sem
ônus para a CONTRATANTE;
2.5.16.3 Deverão ser fornecidos todos os cabos de alimentação elétrica. É
obrigatório que seja fornecido para cada plug de alimentação elétrica do
equipamento, o plug correspondente para a instalação do equipamento
no ambiente da CONTRATANTE;
2.5.16.4 Deverão ser fornecidos todos os cabos, transceivers, e acessórios
pertinentes para conexão e funcionamento para os sistemas de discos;
2.5.16.5 Deverão ser fornecidos 80 cabos Fibre Channel (FC) de 20 (vinte) metros,
multi modo, Conectores LC/LC, padrão OM4 de conexão entre a rede SAN
(Directors) e o Storage. Durante o kickoff, caso seja necessário, a
CONTRATANTE poderá solicitar alteração da metragem para mais ou para
menos;
2.5.16.6 Deverão ser fornecidos 16 cabos Fibre Channel (FC) de 20 (vinte) metros,
mono modo, Conectores LC/LC, padrão OM4 de conexão entre a rede
SAN (Directors) e o Storage. Durante o kickoff, caso seja necessário, a
CONTRATANTE poderá solicitar alteração da metragem para mais ou para
menos;
2.5.16.7 A CONTRATADA deverá informar na reunião de kickoff, as especificações
de dimensão (altura, largura, profundidade, peso), bem como requisitos
mínimos de energia para alimentação elétrica e arrefecimento adequado
do equipamento.
2.5.17 Documentação Técnica

i.

Especificações técnicas dos produtos (datasheet);

ii.

Instalação e configuração dos produtos;
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2.5.17.1 Fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na
solução ofertada, a documentação técnica completa original do
fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou
como arquivo eletrônico, idioma Inglês ou Português, abordando os
seguintes tópicos:
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iii.

Operação e administração dos produtos após a sua instalação e
configuração inicial;

iv.

Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas

2.6 SERVIÇOS
DISPOSIÇÕES GERAIS

2.6.1.1

Entende-se por PRODUTOS todos e qualquer hardware e software
compreendidos na solução ofertada, que serão fornecidos pela
CONTRATADA;

2.6.1.2

A execução dos SERVIÇOS é de responsabilidade da CONTRATADA;

2.6.1.3

Entende-se por SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO todas as atividades referentes
à PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO e PRÉ-OPERAÇÃO relativa
aos PRODUTOS fornecidos pela CONTRATADA;

2.6.1.4

Entende-se por:

2.6.1.4.1.

PLANEJAMENTO: compreende o levantamento detalhado das
informações do ambiente da CONTRATANTE para definição dos
serviços de instalação, integração e pré-operação dos PRODUTOS
conforme requerimentos da CONTRATANTE e recomendações do
fabricante da solução ofertada;

2.6.1.4.2.

INSTALAÇÃO: compreende a instalação básica dos hardwares e
softwares que compõem os PRODUTOS de acordo com as
especificações do fabricante;

2.6.1.4.3.

INTEGRAÇÃO: compreende a configuração e customização dos
PRODUTOS ofertados para ser integrado aos PRODUTOS
previamente instalados no ambiente da CONTRATANTE de acordo
com as recomendações do fabricante e cenário definido no
RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO;

2.6.1.4.4.

PRÉ-OPERAÇÃO: compreende a execução dos procedimentos de
validação definidos no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO,
compreendendo-se os testes de funcionalidade para constatar que
os produtos foram instalados e configurados de acordo com os
requisitos técnicos e parâmetros de configuração, com
acompanhamento dos técnicos da CONTRATANTE;
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2.6.1.5

Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, a instalação, a
configuração, a integração, os testes e a compatibilidade dos PRODUTOS,
que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação
existente no local de instalação dos PRODUTOS;

2.6.1.6

Caberá à CONTRATADA, a obrigatoriedade de fornecer, instalar e configurar,
a critério exclusivo da CONTRATANTE, as atualizações e correções de todos
os softwares e firmwares fornecidos, sem ônus adicionais à CONTRATANTE,
durante o período de garantia e assistência técnica;

2.6.1.7

Para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ora especificados, a
CONTRATADA deverá apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo
Gestor do Projeto e sua Equipe Técnica, na data da 1ª reunião de
acompanhamento da execução do contrato (Kick off), a ser acordada entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA e no prazo máximo de 10 dias, após a
assinatura do Contrato;

2.6.1.7.1.

O Gestor do Projeto deverá ser um profissional graduado de nível
superior (nível Sênior) com experiência em gerenciamento de
instalação de projetos de infraestrutura de Tecnologia da
Informação (TI).

2.6.1.7.2.

A Equipe Técnica deverá ser composta por profissionais
especializados, graduados de nível superior com experiência em
consultoria de instalação da solução ofertada para com a
infraestrutura de LAN e SAN de sistemas de armazenamento,
visando assegurar a otimização de suas atividades e o fiel
cumprimento de suas obrigações decorrentes do contrato
consequente da licitação, a ser comprovado pelo vencedor da
licitação através de atestados de conclusão de cursos ou atestados
de clientes onde tenha efetivado implantação pertinente;

2.6.1.7.3.

A Equipe Técnica deverá assumir um papel chave em prover
experiência para as iniciativas táticas e estratégicas da
CONTRATANTE. Este esforço deverá incluir as seguintes atividades:
i.

Levantamento detalhado das informações da infraestrutura
de TI e definição das customizações da solução necessárias
à CONTRATANTE;

ii.

Avaliação de infraestrutura básica, conexões e comunicação
entre os componentes;

iii.

Planejamento da instalação necessárias para a adequada
implantação da solução;
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2.6.1.8

iv.

Validação da Matriz de Compatibilidade para com o
Ambiente existente;

v.

Instalação dos PRODUTOS em sua totalidade e de acordo
com o Planejamento definido;

vi.

Proporcionar a passagem de conhecimentos e melhores
práticas ao grupo de Administradores Técnicos da
CONTRATANTE;

vii.

Suporte à operação da solução oferecida durante o período
de instalação, quando solicitado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá entregar, para validação da CONTRATANTE, pelo
menos, 02 (dois) RELATÓRIOS com conteúdo definidos a seguir:

2.6.1.8.1
Contempla-se neste RELATÓRIO, a etapa de PLANEJAMENTO
para a implantação dos PRODUTOS especificados neste anexo;

ii.

Neste relatório deverá constar a relação completa dos
PRODUTOS a serem fornecidos, discriminando detalhadamente
a finalidade de cada um;

iii.

O relatório deverá contemplar e detalhar todas as etapas da
instalação, isto é, os serviços de planejamento, instalação,
integração e pré-operação;

iv.

O relatório deverá contemplar cronograma informando o prazo
para a execução de cada etapa do serviço contemplado neste
relatório;

v.

O relatório deverá contemplar a arquitetura desenhada pela
CONTRATADA para a integração dos PRODUTOS, na estrutura
existente na CONTRATANTE;

vi.

O prazo máximo para a entrega do RELATÓRIO DE PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO pela CONTRADA à CONTRATANTE é de 15 dias
a contar da data da 1ª reunião de acompanhamento da
execução do contrato;

RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO
i.

Neste documento deverão constar todas as informações
geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da
arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao
ambiente da CONTRATANTE;
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ii.

O RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO deverá ser fornecido
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de
conclusão e validação do SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
especificado.

2.6.1.9
efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela equipe
técnica da CONTRATANTE que se fará no prazo máximo de 10 dias a contar
da respectiva entrega;
2.6.1.10 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa e/ou meio digital;
2.6.1.11 O software empregado na confecção dos textos integrantes das
documentações deverá ser totalmente compatível com o MS Word em
versão mais recente;
2.6.1.12 Os relatórios deverão ser emitidos em papel timbrado da CONTRATADA e
deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da
CONTRATADA.
2.6.2 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
2.6.2.1

O prazo máximo para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO dos
PRODUTOS será de 60 (sessenta) dias a contar da data de aceite dos
Produtos.

2.6.2.2

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA no site da CONTRATANTE, conforme endereços
especificados no ANEXO I-C deste termo de referência, ou em caso
necessário, em outro endereço, desde que no âmbito do Estado de São
Paulo;

2.6.2.2.1

Os SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA durante o horário comercial compreendido das 8:00hs às
17:00hs, de segunda a sexta-feira, devendo eventualmente, atender à
CONTRATANTE em finais de semana e feriados para atendimento ou
acompanhamento de implementações que necessitem ser executados
nestes horários, cabendo à CONTRATANTE informar tais atendimentos à
CONTRATADA, antecipadamente, e de comum acordo entre as partes;
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2822

Termo de Referência
REL.CDEP.037/2020 v7.0

2.6.2.4

Caberá à CONTRATADA a integração dos PRODUTOS da solução
ofertada à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente no local
de instalação da CONTRATANTE, respeitando-se as compatibilidades;

2.6.2.5

Entende-se por instalação a montagem física dos equipamentos e
acessórios fornecidos, bem como a configuração lógica de todos os
equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário
requerido pela CONTRATANTE e conforme definido no Plano de
Trabalho.

2.6.2.6

Todos os instrumentos/equipamentos necessários para a execução dos
serviços e testes de aceitação do serviço serão fornecidos pela
CONTRATADA;

2.6.2.7

A Equipe Técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação deverá
trabalhar sob orientação e supervisão direta do profissional responsável
pela coordenação das atividades de instalação (Gestor do Projeto);

2.6.2.8

A CONTRATADA deverá manter, durante a fase de instalação, a equipe
técnica disponível para eventuais serviços executados fora do horário de
expediente sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quando
necessário para as atividades definidas no RELATÓRIO DE PROJETO DE
INSTALAÇÃO e solicitado pela equipe da CONTRATANTE;

2.6.2.9

A CONTRATADA deverá elaborar e manter, Relatório de Atividades (RA),
com anotações das atividades realizadas, irregularidades encontradas e
outras ocorrências relativas à execução do contrato, devendo ser
validado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela
fiscalização da CONTRATANTE;

2.6.2.10

Quando aprovado o funcionamento de todos os PRODUTOS, tendo
como base os itens do RA para cada PRODUTO, esses PRODUTOS
deverão ser considerados instalados e aptos a serem utilizados. Isso
deverá ser confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do
representante técnico da CONTRATANTE no RA;

2.6.2.11

Quando não aprovado o funcionamento de qualquer PRODUTO ou
SERVIÇO sob responsabilidade da CONTRATADA, esta deverá anotar no
RA as ocorrências e suas origens, e tomar toda e qualquer providência
necessária para resolvê-las, sem gerar ônus à CONTRATANTE, dentro do
prazo acordado entre as partes, sem prejudicar o tempo previsto de
instalação;

2.6.2.12

O RA não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos PRODUTOS, o qual deverá ser estendido ao longo
de todo o período de garantia;
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2.6.2.13

A falta da execução completa de um ou mais PRODUTOS e SERVIÇOS
constitui-se em motivo de suspensão do compromisso financeiro,
vinculados ao SERVIÇO correspondente, enquanto perdurar a
ocorrência;

2.6.2.14

Toda informação manuseada pela CONTRATADA são de uso exclusivo e
restrito da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá assumir
compromisso de manter em sigilo, bem como não fazer uso indevido de
qualquer configuração do ambiente e informações prestadas por
funcionários da CONTRATANTE e quaisquer outras informações
pertencentes à CONTRATANTE;

2.6.2.15

A CONTRATADA, após concluído o serviço de instalação dos PRODUTOS
no site CONTRATANTE, deverá realizar, com o acompanhamento dos
técnicos da CONTRATANTE, testes de pré-operação para constatar que
os PRODUTOS foram instalados de acordo com o cenário requerido pela
CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho;

2.6.2.16

Escopo da instalação

2.6.2.16.1.

Deverão ser instalados todos os produtos solicitados pela
CONTRATANTE neste termo de referência;

2.6.2.16.2.

Integração dos subsistemas de armazenamento a rede da
CONTRATANTE;

2.6.2.16.3.

Configuração dos produtos de acordo com os parâmetros
técnicos especificados pela CONTRATANTE;

2.6.2.16.4.

Instalar, configurar e customizar o sistema de monitoria,
desempenho e análise e automação para a solução;

2.6.2.16.5.

Implementar a replicação entre
armazenamento, quando aplicável.

2.6.2.16.6.

A CONTRATADA deve habilitar as licenças e os softwares
adquiridos;

2.6.2.16.7.

A CONTRATADA deve realizar testes de validação da
instalação dos subsistemas de armazenamento;

2.6.2.16.8.

A CONTRATADA deve elaborar e entregar para a equipe da
CONTRATANTE a documentação completa do ambiente
implementado (As Built);

subsistemas

de
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2.6.2.16.9.

Caso a CONTRATADA detecte durante a execução dos
serviços problemas de infraestrutura que impeçam a
realização dos mesmos, a equipe da CONTRATANTE deve ser
comunicada para que providencie as correções necessárias;

2.6.2.16.10. O fornecimento de sistemas operacionais de servidores e suas
respectivas licenças que se façam necessários é de
reponsabilidade da CONTRATANTE;
2.6.2.16.11. A instalação, configuração e/ou customização do sistema
operacional e seus aplicativos nos servidores que serão
utilizados durante a instalação ou que fazem parte da solução
são de responsabilidade da CONTRATANTE;
2.6.2.16.12. As ações corretivas na resolução de problemas que
porventura existam no sistema operacional ou no ambiente,
são de responsabilidade da CONTRATANTE.
2.6.2.16.13. A customização ou parametrização de qualquer componente
da infraestrutura que será utilizada ou faça parte do ambiente
instalado será realizada pela equipe da CONTRATANTE, como
por exemplo:
i.

Infraestrutura de rede local (LAN);

ii.

Infraestrutura de rede de armazenamento (SAN);

iii.

Parametrização de Sistema Operacional,
aplicativos ou banco de dados.

seus

2.6.2.17 A CONTRATADA deverá prestar apoio à configuração dos equipamentos
que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no
desempenho, em termos de segurança, produtividade, contingência ou
outros benefícios. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes,
sempre com anuência da CONTRATANTE;
2.6.2.18 A CONTRATADA deverá prestar apoio para reinstalação e/ou
reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.
TREINAMENTO
2.6.3.1

O objetivo do treinamento é aprimorar e habilitar os administradores
técnicos da CONTRATANTE a configurar, operar, administrar e gerenciar
os todos os PRODUTOS especificados neste termo de referência anexo;
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2.6.3.2

A CONTRATADA deverá fornecer treinamento aos participantes da
CONTRATANTE e para todos os produtos (hardware e software)
contemplados neste anexo, conforme descrito abaixo:

2.6.3.2.1

Lote 2 A Contratada deverá fornecer Treinamento Oficial para o
ambiente Block Storage Open com carga horária mínima de 40
horas;

2.6.3.2.2

Lote 2 A Contratada deverá fornecer Treinamento Oficial para o
ambiente Block Storage Mainframe com carga horária mínima de
40 horas, quando aplicável;

2.6.3.3

O Centro de Treinamento a ser designado pela CONTRATADA para a
realização de cursos deverá ser credenciado do fabricante dos produtos
fornecidos;

2.6.3.4

O local de treinamento deverá ser providenciado pela CONTRATADA, na
cidade de São Paulo;

2.6.3.5

A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência
técnica e didática para ministrar os treinamentos preferencialmente na
língua portuguesa. O instrutor deverá comprovar ter realizado
treinamento oficial do fabricante sobre os produtos para o qual seu nome
for proposto;

2.6.3.6

O curso deverá ser acompanhado de exercícios práticos em sala de aula,
realizados com os respectivos equipamentos e softwares a ser
disponibilizado pela CONTRATADA;

2.6.3.7

Deverá ser fornecido certificado de conclusão de curso para todos os
participantes;

2.6.3.8

A CONTRATADA deverá fornecer a relação dos treinamentos
contemplados neste certame, informando para cada um, o conteúdo
programático, carga horária, pré-requisitos e calendário de realização.
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2.6.4

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.6.4.1

O prazo mínimo de garantia dos equipamentos especificados neste item é
de 60 meses a contar da data de emissão do termo de aceite de serviços
de implantação;

2.6.4.2

A CONTRATADA deverá faturar a garantia e assistência técnica do
Hardware e Software em conjunto com seus respectivos e de acordo
com a planilha.
Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá garantir a
troca de todo e qualquer tipo de disco/módulo flash ofertado neste anexo,
seja por casos de desgastes ou fim de vida útil, sem ônus à CONTRATANTE;

2.6.4.3

A assistência técnica durante o período de garantia deverá ser onsite a ser
realizada nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços de
instalação dos PRODUTOS;

2.6.4.4

A garantia e assistência técnica de todos os PRODUTOS deverão abranger
correções com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado,
inclusive, não se restringindo a substituição de peças, partes, componentes
e acessórias;

2.6.4.5

O Período de Disponibilidade para execução, pela CONTRATADA, dos
serviços de assistência técnica on-site para todos os PRODUTOS fornecidos
é de 7 x 24, inclusive feriados;

2.6.4.6

Com o objetivo de manter os equipamentos fornecidos em boas condições
de funcionamento ou restabelecê-lo a tais condições, a CONTRATADA
prestará serviços de assistência técnica on site durante o Período de
Disponibilidade estabelecido neste lote;

2.6.4.7

A CONTRATADA deverá assegurar a assistência técnica necessária à
satisfatória utilização dos equipamentos, no que consiste à manutenção de
hardware, instalação, reinstalação e atualização de softwares, firmwares
internos dos equipamentos, durante o período de garantia;

2.6.4.8

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso automático às
documentações e às versões de manutenção e atualizações dos softwares,
firmwares dos PRODUTOS, via portal web Internet do fabricante, sob
demanda, sem ônus adicional à CONTRATANTE;
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2.6.4.9

A CONTRATADA deverá ter acesso direto ao suporte técnico especializado
do fabricante dos EQUIPAMENTOS (technical assistance center), 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano via telefone e e-mail,
para solução de problemas e encaminhamento de problemas ao setor
competente do fabricante dos PRODUTOS; deve também disponibilizar
uma senha de acesso para este serviço à equipe de suporte da
CONTRATANTE;

2.6.4.10

A CONTRATADA será responsável pela abertura e acompanhamento de
chamados técnicos junto aos centros de suporte técnico do fabricante, bem
como o acompanhamento da resolução desses chamados e implantação
das soluções sugeridas.

2.6.4.11

Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo
iniciada a contagem do tempo de atendimento a partir da hora de
acionamento.

2.6.4.12

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá assistir
remotamente na instalação e uso dos softwares ofertado, fornecendo
orientações para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de
traces, dumps e logs. Nos casos de defeitos não conhecidos, as
documentações enviadas pela CONTRATANTE (tais como: traces, dumps e
logs) deverão ser encaminhadas aos laboratórios dos produtos a fim de que
sejam fornecidas as devidas correções.

2.6.4.13

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer
informações sobre as correções a serem aplicadas ou a própria correção.

2.6.4.14

Os serviços de assistência técnica on site deverão ser executados por
técnicos treinados e certificados, com qualificação técnica para diagnóstico
e solução dos problemas, bem como para substituição das peças e
reconfiguração dos equipamentos.

2.6.4.15

O atendimento on-site para os chamados de severidade 1 e 2 deverão ser
efetuados por um especialista devidamente habilitado, que trabalhará o
tempo que for necessário para a solução do problema, sem ônus para a
CONTRATANTE e sem prejuízo para os demais prazos.

2.6.4.16

O atendimento não poderá ser interrompido até o completo
restabelecimento do produto envolvido, mesmo que se estenda em
períodos noturnos e dias não úteis.

2.6.4.17

A assistência técnica deve cobrir atendimento telefônico, sem limitação,
durante a vigência da garantia.
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Severida
de

O atendimento aos chamados deverá obedecer à seguinte classificação
quanto ao nível de severidade:
Descrição

Tipo de
Tempo de
Atendiment Atendimento
o

Tempo de
Solução

Observação

1
Crítica

Chamados
referentes à
situação de
emergência ou
problemas críticos,
caracterizados pela
existência de
sistema paralisado;

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 5
(cinco) horas
após o início
do
atendimento

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se estenda
por períodos noturnos
e dias não úteis.

2

Chamados
associados a
situações de alto
impacto,
incluindo os casos
de
degradação
severa
de
desempenho,

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 7
(sete) horas
após o início
do
atendimento.

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se
estenda por períodos
noturnos e dias não
úteis.

3
Média

Chamados
referentes a
situações de
baixo impacto ou
para aqueles
problemas que se
apresentem de
forma
intermitente,
incluindo os casos
em que haja a
necessidade de
substituição de
componente(s)
que possua(m)
redundância

Remoto,
com
exceção
das
situaçõe
s em
que seja
necessár
ia
interven
ção
física

No máximo 2
(duas) horas
após a
abertura do
chamado

No máximo 8
(oito) horas
após o início
do
atendimento.

Caso o problema não
possa ser resolvido
remotamente dentro
do prazo
estabelecido, a
CONTRATADA
deverá colocar à
disposição da
CONTRATANTE, um
especialista
devidamente
habilitado e
credenciado que
trabalhará o tempo
que for necessário
para a solução do
problema, sendo que
o ônus financeiro de
tal providência será
da CONTRATADA.

4
Baixa

Chamados com
objetivo de sanar
dúvidas quanto
ao uso ou à
implementação
do produto

Remoto

No máximo 4
(quatro)
horas após a
abertura do
chamado

No máximo

Alta

62 (sessenta e
duas) horas
após o início
do
atendimento.

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

43

Assinado com senha por SUELI YOSHIKO KUROIVA DE SIQUEIRA - Analista Informática / CDCT - 05/08/2021 às 10:01:08.
Documento Nº: 22094771-3044 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22094771-3044

PDDCI202110522A

2.6.4.18

2829

Termo de Referência
REL.CDEP.037/2020 v7.0

2.6.4.19

A CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica dos equipamentos
no local de instalação dos mesmos, e será responsável pela entrega e
instalação das peças de substituição, retirada das peças com defeitos e, se
necessário, deverá efetuar a reconfiguração do sistema operacional do
equipamento;

2.6.4.20

Todas as peças serão fornecidas à base de permuta, sendo que a reposição
deverá ser feita por peças novas homologadas pelo fabricante dos
equipamentos, de especificações idênticas ou superiores às substituídas,
como tipo, configuração e capacidade;

2.6.4.21

Caso o equipamento, no todo ou em parte, tenha que ser retirado do local
ou o tempo para reparo e solução, contado a partir do chamado e dentro
do Período de Disponibilidade especificado neste lote, seja superior a 16
(dezesseis) horas, a CONTRATADA deverá substituir, no ato, o equipamento
por outro equivalente (equipamento back-up), com a mesma configuração
ou superior, enquanto perdurar o conserto;

2.6.4.22

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, as responsabilidades
decorrentes pela retirada e devolução dos equipamentos, bem como todas
as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

2.6.4.23

Os equipamentos backup deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou
por ela locados, não cabendo à CONTRATANTE, nenhuma responsabilidade
na disponibilização dos mesmos;

2.6.4.24

A substituição temporária de equipamento original por equipamento
backup não caracterizará a conclusão de um chamado. Isto acontecerá
quando o equipamento original retornar em perfeito estado de
funcionamento à instalação de origem.

2.6.4.25

O equipamento original deve retornar à instalação de origem, em pleno
funcionamento, no prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar da data de
sua retirada para reparo.

2.6.4.26

A CONTRATADA prestará os serviços de garantia nos equipamentos,
independentemente dos acessórios ou outros equipamentos que estejam,
a estes, conectados;

2.6.4.27

A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de engenharia
que forem classificadas como mandatárias pelo fabricante dos
equipamentos, durante a vigência da garantia;
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2.6.1.2

A CONTRATADA deverá faturar o Software em conjunto com sua respectiva
garantia e assistência técnica para o período de vigência especificado neste
termo;

2.6.1.3

A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Implantação após seu término
e conforme condições especificadas neste termo;

2.6.1.4

A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Treinamento após sua
conclusão, fornecimento do certificado de conclusão e conforme condições
especificadas neste termo.
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2.6.1.1
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3.

STORAGE DE BLOCO OPEN (LOTE 3)

3.1 QUANTIDADE
3.1.1

A quantidade estimada de Storage de Bloco Open, encontra-se no ANEXO I-B
deste edital.

3.1.2

Todos os Produtos que compõem o Storage de Bloco Open, deverão ser novos
e sem uso anterior.

3.1.3

O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

3.2 ESCOPO
3.2.1

Este item tem como objetivo, realizar a contratação do Storage de Bloco Open
para atender ambiente Open System, deverá suportar a plataforma Open
System através da rede SAN FC com canais FC de 16 Gbps.

3.2.2

Deverão ser fornecidos os produtos especificados neste item, bem como todos
os Serviços com Garantia, Manutenção e Suporte pelo período de 60 meses,
conforme especificado neste termo de referência.

3.2.3

Todos os produtos deverão ser fornecidos e instalados, dentro dos prazos e
locais da CONTRATANTE, conforme endereços mencionados no ANEXO I-C.

3.2.4

Deverá contemplar em seu escopo todos os esforços necessários para o
funcionamento completo de todo o ambiente e solução atualizada.

3.3 REQUISITOS BÁSICOS
3.3.1

O produto ofertado deverá estar no catálogo atual do fabricante e não será
aceito junção e virtualização de equipamentos menores para atender
exclusivamente este termo.

3.3.2

É obrigatória a comprovação da compatibilidade do storage ofertado com o
Director SAN Cisco para a interface FC, devendo constar na matriz de
compatibilidade do fabricante do Director SAN Cisco ou constar na matriz de
compatibilidade do fabricante do Storage ofertado.

3.3.3

O sistema de armazenamento proposto deverá suportar principalmente os
sistemas operacionais:

3.3.3.1 Microsoft Windows Server 2016/2019 Server;
3.3.3.3 Suse Linux Enterprise Server;
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3.3.3.4 SUN Solaris;
3.3.3.5 VMware vSphere 6.5 e versões mais recentes.
3.3.4

Para Windows e VMware, é obrigatório a comprovação da compatibilidade do
storage ofertado através da matriz de compatibilidade do fabricante.

3.3.5

O storage proposto não deve possuir ponto único de falha, mantendo a
redundância de fonte de alimentação, ventiladores, baterias, barramentos
internos e todos os dispositivos essenciais para o correto funcionamento do
sistema.

3.3.6

O storage proposto deverá suportar os seguintes níveis de redundância de
discos: RAID5 e/ou RAID6 e/ou RAID10 (1+0).

3.3.7

O storage deverá ser classificado como AllFlash, não suportar discos
mecânicos e estar no catálogo do fabricante como sistema AllFlash;

3.3.8

É obrigatório que a administração/configuração de recursos da arquitetura
RAID seja configurada por software, entregando mais flexibilidade para que a
CONTRATANTE efetue as adequações que se fizerem necessária ou ajustadas
pelo próprio Storage segundo as melhores práticas do fabricante;

3.3.9

É obrigatório que seja fornecido software para monitoração on-line,
envolvendo análise da performance do subsistema ofertado, geração de
relatórios e com capacidade para armazenar base histórica, devendo o mesmo,
fornecer no mínimo as informações de nível lógico que se seguem:

3.3.9.1 Percentual de utilização (hit rate) da memória cache do subsistema;
3.3.9.2 Número de I/O por segundo;
3.3.9.3 Taxa de transferência de dados (MB/s);
3.3.9.4 IV. Tempo de resposta (ms);
3.3.10 O storage ofertado, em seu segmento de arquitetura aberta, deverá permitir
ser conectado a servidores através do Director SAN com conexões em Fibre
Channel.
3.3.11 A expansão de capacidade adicional ofertada deverá permitir atualizações do
firmware dos processadores e controladoras através de software, de forma a
possibilitar, sem interrupção no ambiente, correções de erros e a adição de
novas características.
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3.3.13 É obrigatório que todos os softwares fornecidos, estejam em sua versão mais
recente e de acordo com os requerimentos solicitados neste anexo.
3.3.14 É de responsabilidade do licitante o fornecimento de toda a infra-estrutura
necessária para instalar e customizar o software respectivo, bem como efetuar
aculturamento para atingir o objetivo projetado. Caso o software de
gerenciamento suporte trabalhar em ambiente virtualizado, será
disponibilizado uma máquina virtual baseada em VMware.
3.3.15 Deverão ser fornecidos juntamente com a solução, todos os cabos, conectores
e demais acessórios necessários para a instalação e perfeito funcionamento
do ambiente.
3.3.16 É obrigatório que os produtos ofertados enviem qualquer mensagem de erro
ou problema ocorrido para a console de gerenciamento do administrador.
3.3.17 É obrigatório que os produtos ofertados façam chamadas automáticas (Call
Home) à sua Central de Suporte para qualificação da ocorrência dos erros e
providências de reparo dentro do prazo especificado neste anexo.
3.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
3.4.1

Considerar 1 PByte (PB) igual a 1024 TBytes (TB).

3.4.2

Considerar 1 TByte (TB) igual a 1024 GBytes (GB).

3.4.3

Considerar 1 GByte (GB) igual a 1024 MBytes (MB).

3.5 CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Processamento (Storage Controller)

3.5.1.1

Deverá possuir no mínimo 2 controladoras com arquitetura ativo-ativo.

3.5.1.2

Deverá ser fornecido com memória cache global de, no mínimo, 768GB
bruto. Deverá ser global e equitativamente distribuída de acordo com as
melhores práticas do fabricante;

3.5.1.3

Possibilidade de endereçamento no mínimo 6.000 LUNs;

3.5.1.4

Deverá ser constituído de gabinete de controladoras de discos configurado
com, no mínimo, 192 Gbps de largura de banda de acesso aos discos (BackEnd), em canais SAS de 12Gbps cada um;

3.5.1.5

O storage ofertado não deverá possuir ponto único de falha e redundância
para fontes de alimentação e ventiladores.

3.5.2

Conectividade
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3.5.2.1

Front-end: O storage deverá suportar, no mínimo, 16 canais Fibre Channel
(short wave). Todos os canais deverão ser padrão Lucent Connector (LC),
deverá possuir capacidade mínima de transferência de 16 Gbps por canal.

3.5.2.2

Back-end: O storage deverá possuir Back-end SAS 12 Gbps ou NVMe.

Módulos de Comunicação FC

3.5.3.1

Deverá ser ofertado um total de 16 portas distribuídas em módulos/placas
de comunicação FC redundantes e com capacidade de transferência mínima
de 16 Gbps para acesso ao ambiente Open;

3.5.3.2

Os módulos devem suportar a configuração para múltiplas finalidades não
simultâneas como conexão de hosts e replicação remota;

3.5.4

Armazenamento

3.5.4.1

Deverá suportar no mínimo 1.6PB de capacidade bruta;

3.5.4.2

Deverá ser fornecido capacidade de armazenamento em raidgroups de
discos, considerando a formatação de no máximo 14D+2P, RAID 6, em discos
do tipo SSD de no máximo 15,36TB, devendo entregar a capacidade líquida
por raidgroup de aproximadamente 160 TB em base 2;

3.5.4.3

Para composição de armazenamento solicitado por storage, deverá ser
computado a soma fornecida por cada raidgroups;

3.5.4.4

Para fins de contabilização da capacidade útil do storage, não poderão ser
considerados os discos de spare e compactações (desduplicação e
compressão) como parte da capacidade útil solicitada.

3.5.4.5

Deverá suportar discos de tecnologia SSD ou NVMe e capacidade nominal
máxima de 15,36TB.

3.5.4.6

Deverá suportar configuração da funcionalidade de hot-spare na proporção
de 1 disco para cada 32 discos utilizados no subsistema. Alternativamente, o
sistema de armazenamento deverá possuir uma área reservada e distribuída
entre todos os discos para fins de utilização como área de spare, definida de
acordo com as melhores práticas do fabricante.

3.5.4.7

Toda capacidade solicitada deverá ser fornecida com as respectivas licenças
do software de habilitação, administração, gerenciamento e monitoramento.

3.5.4.8

Deverá possuir e estar licenciado para as funcionalidades de Desduplicação
e compressão dos dados.

3.5.4.9

O Sistema de armazenamento deverá suportar no mínimo 576 discos, sem a
troca de equipamento;
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3.5.4.10 A capacidade total ofertada deverá desconsiderar ganhos de capacidade
efetiva, desduplicada e ou com o uso de compressão;
Software de Administração e Gerenciamento

3.5.5.1

O Software de Administração deverá suportar o gerenciamento,
administração, criação, segurança e controle de acesso à LUN´s,
monitoramento de performance através de interface gráfica de
gerenciamento. O software deverá permitir ser executado localmente ou
remotamente através de acesso seguro. Esta funcionalidade deverá estar
licenciada para toda a capacidade ofertada para este objeto;

3.5.5.2

Deverá possuir ferramenta de gerenciamento easy-to-use baseado em GUI
para o gerenciamento, monitoramento e a manutenção do sistema de
gerenciamento;

3.5.5.3

Deverá possuir recomendações das configurações do sistema baseado nas
melhores práticas do fornecedor;

3.5.5.4

Possuir dashboard intuitivo com informação sobre status e sumário da
capacidade do sistema de armazenamento para aferir possíveis problemas e
desafios;

3.5.5.5

A ferramenta de gerenciamento deverá ser baseada em REST API para prover
programabilidade e controle de gerenciamento completo do sistema;

3.5.5.6

Gerenciamento de recursos de armazenamento unificado através de console
de administração do storage;

3.5.5.7

Deverá possuir arquivos de log de sistema detalhado para armazenar e
rastrear um log diário de todas as operações administrativas para relatórios
de gerenciamento de alterações e solução de problemas;

3.5.5.8

Deverá permitir análise preditiva de dados para capacidade e performance
end-to-end através de análise de tendência utilizando como parâmetro, o
histórico do sistema de armazenamento.

3.5.5.9

Quando aplicável, deverá suportar análise de capacidade e performance
através de ambiente virtual, servidores e sistema de armazenamento.

3.5.6

API´s

3.5.6.1
3.5.7

Deverá possuir API VAAI (VMware vSphere Storage APIs for Array
Integration) para ambientes VMware vSphere versão 6.5 ou superior;

Software de Balanceamento de Carga
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3.5.7.1

3.5.8

Software com funcionalidade de Provisionamento Dinâmico

3.5.8.1

3.5.9

Deverá ser fornecida com o licenciamento de Balanceamento de carga e
failover para as HBAs dos servidores que farão acesso ao subsistema para um
mínino de 50 servidores e para soluções que não necessitam de
licenciamento o Balanceamento de carga e failover deverá ser compatível
com o Sistema Operacional do Servidor.;
Deverá ser fornecido software que provê a funcionalidade de
provisionamento dinâmico de volumes licenciado para a capacidade
ofertada, garantindo a distribuição de acesso em todos os discos pertencente
aos pools de provisionamento criados e também possibilitando a
apresentação de volumes virtuais com capacidade maior do que realmente
instalado fisicamente no subsistema;

Software com funcionalidade de Replicação Remota

3.5.9.1

Deverá suportar replicação dos dados de forma síncrona e assíncrona;

3.5.10 Software com funcionalidade de replicação local (snapshots e clones)
3.5.10.1 O storage deverá contemplar o licenciamento da funcionalidade de réplica
local de volumes, baseado em snapshots e/ou clones, licenciado para toda a
capacidade ofertada, utilizando técnica de snapshot e clone, consumindo
apenas recursos do próprio storage, sem passar por servidores;
3.5.11 Software com funcionalidade de análise de desempenho para o Subsistema
3.5.11.1 Deverá estar licenciado para toda capacidade proposta;
3.5.11.2 Deve permitir análise de cada componente interno a solução de
armazenamento;
3.5.11.3 Deve armazenar as informações de performance coletada;
3.5.11.4 Deverá permitir a entrega de relatórios de performance customizados;
3.5.12 Recursos de Infraestrutura (Espaço Físico, Energia, Cabos)
3.5.12.1 Os componentes da solução ofertada deverão ser montados em Racks, com
dimensão máxima de 42 U, que deverão ser fornecidos junto com a solução;
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3.5.12.2 O storage ofertado deverá possuir alimentação elétrica entre 200 (duzentos)
e 230 (duzentos e trinta) Volts, frequência de 60 (sessenta) Hertz, redundante
e hot pluggable, por 2 (duas) ou mais fontes independentes, necessário para
o funcionamento do sistema de discos na sua configuração máxima e que
garanta em caso de falha de um dos componentes, que a Solução continue
a funcionar sem prejuízo às aplicações.
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3.5.12.3 Caso o storage ofertado opere em outra tensão, caberá ao fornecedor
adequar a instalação para o funcionamento solicitado, sem ônus para a
CONTRATANTE;
3.5.12.4 Deverão ser fornecidos todos os cabos de alimentação elétrica. É obrigatório
que seja fornecido para cada plug de alimentação elétrica do equipamento,
o plug correspondente para a instalação do equipamento no ambiente da
CONTRATANTE;
3.5.12.5 Deverão ser fornecidos todos os cabos, transceivers, e acessórios pertinentes
para conexão e funcionamento do Storage ofertado;
3.5.12.6 Deverão ser fornecidos 16 cabos Fibre Channel (FC) de 15 (quinze) metros,
multi modo, Conectores LC/LC, padrão OM4 de conexão entre a rede SAN
FC e o Storage. Durante o kickoff, caso seja necessário, a CONTRATANTE
poderá solicitar alteração da metragem para mais ou para menos;
3.5.12.7 A CONTRATADA deverá informar na reunião de kickoff, as especificações de
dimensão (altura, largura, profundidade, peso), bem como requisitos
mínimos de energia para alimentação elétrica e arrefecimento adequado do
equipamento.
3.5.13 Documentação Técnica
3.5.13.1 Fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na
solução ofertada, a documentação técnica completa original do
fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou
como arquivo eletrônico, idioma Inglês ou Português, abordando os
seguintes tópicos:
i.

Especificações técnicas dos produtos (datasheet);

ii.

Instalação e configuração dos produtos;

iii.

Operação e administração dos produtos após a sua instalação e
configuração inicial;

iv.

Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas

3.6 SERVIÇOS
DISPOSIÇÕES GERAIS

3.6.1.1

Entende-se por PRODUTOS todos e qualquer hardware e software
compreendidos na solução ofertada, que serão fornecidos pela
CONTRATADA;

3.6.1.2

A execução dos SERVIÇOS é de responsabilidade da CONTRATADA;
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3.6.1.3

Entende-se por SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO todas as atividades referentes
à PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO e PRÉ-OPERAÇÃO relativa
aos PRODUTOS fornecidos pela CONTRATADA;

3.6.1.4

Entende-se por:

3.6.1.4.1 PLANEJAMENTO: compreende o levantamento detalhado das
informações do ambiente da CONTRATANTE para definição dos
serviços de instalação, integração e pré-operação dos PRODUTOS
conforme requerimentos da CONTRATANTE e recomendações do
fabricante da solução ofertada;
3.6.1.4.2 INSTALAÇÃO: compreende a instalação básica dos hardwares e
softwares que compõem os PRODUTOS de acordo com as
especificações do fabricante;
3.6.1.4.3 INTEGRAÇÃO: compreende a configuração e customização dos
PRODUTOS ofertados para ser integrado aos PRODUTOS
previamente instalados no ambiente da CONTRATANTE de acordo
com as recomendações do fabricante e cenário definido no
RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO;

3.6.1.5

Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, a instalação, a
configuração, a integração, os testes e a compatibilidade dos PRODUTOS,
que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação
existente no local de instalação dos PRODUTOS;

3.6.1.6

Caberá à CONTRATADA, a obrigatoriedade de fornecer, instalar e configurar,
a critério exclusivo da CONTRATANTE, as atualizações e correções de todos
os softwares e firmwares fornecidos, sem ônus adicionais à CONTRATANTE,
durante o período de garantia e assistência técnica;

3.6.1.7

Para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ora especificados, a
CONTRATADA deverá apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo
Gestor do Projeto e sua Equipe Técnica, na data da 1ª reunião de
acompanhamento da execução do contrato (Kick off), a ser acordada entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA e no prazo máximo de 10 dias, após a
assinatura do Contrato;
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3.6.1.4.4 PRÉ-OPERAÇÃO: compreende a execução dos procedimentos de
validação definidos no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO,
compreendendo-se os testes de funcionalidade para constatar que
os produtos foram instalados e configurados de acordo com os
requisitos técnicos e parâmetros de configuração, com
acompanhamento dos técnicos da CONTRATANTE;
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3.6.1.7.1 O Gestor do Projeto deverá ser um profissional graduado de nível
superior (nível Sênior) com experiência em gerenciamento de
instalação de projetos de infraestrutura de Tecnologia da Informação
(TI).
3.6.1.7.2 A Equipe Técnica deverá ser composta por profissionais
especializados, graduados de nível superior com experiência em
consultoria de instalação da solução ofertada para com a
infraestrutura de LAN e SAN de sistemas de armazenamento, visando
assegurar a otimização de suas atividades e o fiel cumprimento de
suas obrigações decorrentes do contrato consequente da licitação, a
ser comprovado pelo vencedor da licitação através de atestados de
conclusão de cursos ou atestados de clientes onde tenha efetivado
implantação pertinente;
3.6.1.7.3 A Equipe Técnica deverá assumir um papel chave em prover
experiência para as iniciativas táticas e estratégicas da
CONTRATANTE. Este esforço deverá incluir as seguintes atividades:
i.

Levantamento detalhado das informações da infraestrutura
de TI e definição das customizações da solução necessárias
à CONTRATANTE;

ii.

Avaliação de infraestrutura básica, conexões e comunicação
entre os componentes;

iii.

Planejamento da instalação necessárias para a adequada
implantação da solução;

iv.

Validação da Matriz de Compatibilidade para com o
Ambiente existente;

v.

Instalação dos PRODUTOS em sua totalidade e de acordo
com o Planejamento definido;

vi.

Proporcionar a passagem de conhecimentos e melhores
práticas ao grupo de Administradores Técnicos da
CONTRATANTE;

vii.

Suporte à operação da solução oferecida durante o período
de instalação, quando solicitado pela CONTRATANTE;

3.6.1.8 A CONTRATADA deverá entregar, para validação da CONTRATANTE, pelo
menos, 02 (dois) RELATÓRIOS com conteúdo definidos a seguir:
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3.6.1.8.1 RELATÓRIO DE PROJETO DE
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i.

Contempla-se neste RELATÓRIO, a etapa de PLANEJAMENTO
para a implantação dos PRODUTOS especificados neste anexo;

ii.

Neste relatório deverá constar a relação completa dos
PRODUTOS a serem fornecidos, discriminando detalhadamente
a finalidade de cada um;

iii.

O relatório deverá contemplar e detalhar todas as etapas da
instalação, isto é, os serviços de planejamento, instalação,
integração e pré-operação;

iv.

O relatório deverá contemplar cronograma informando o prazo
para a execução de cada etapa do serviço contemplado neste
relatório;

v.

O relatório deverá contemplar a arquitetura desenhada pela
CONTRATADA para a integração dos PRODUTOS, na estrutura
existente na CONTRATANTE;

vi.

O prazo máximo para a entrega do RELATÓRIO DE PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO pela CONTRADA à CONTRATANTE é de 15 dias
a contar da data da 1ª reunião de acompanhamento da
execução do contrato;

3.6.1.8.2 RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO
i.

Neste documento deverão constar todas as informações
geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da
arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao
ambiente da CONTRATANTE;

ii.

O RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO deverá ser fornecido
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de
conclusão e validação do SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
especificado.

3.6.1.9
efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela equipe
técnica da CONTRATANTE que se fará no prazo máximo de 10 dias a contar
da respectiva entrega;
3.6.1.10 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa e/ou meio digital;

3.6.1.12 Os relatórios deverão ser emitidos em papel timbrado da CONTRATADA e
deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da
CONTRATADA.
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3.6.1.11 O software empregado na confecção dos textos integrantes das
documentações deverá ser totalmente compatível com o MS Word em
versão mais recente;
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3.6.2 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
3.6.2.1

O prazo máximo para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO dos
PRODUTOS será de 60 (sessenta) dias a contar da data de aceite dos
Produtos.

3.6.2.2

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA no site da CONTRATANTE, conforme endereços
especificados no ANEXO I-C deste termo de referência, ou em caso
necessário, em outro endereço, desde que no âmbito do Estado de São
Paulo;

3.6.2.3

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA durante o horário comercial compreendido das 8:00hs às
17:00hs, de segunda a sexta-feira, devendo eventualmente, atender à
CONTRATANTE em finais de semana e feriados para atendimento ou
acompanhamento de implementações que necessitem ser executados
nestes horários, cabendo à CONTRATANTE informar tais atendimentos à
CONTRATADA, antecipadamente, e de comum acordo entre as partes;

3.6.2.4

Caberá à CONTRATADA a integração dos PRODUTOS da solução ofertada
à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente no local de
instalação da CONTRATANTE, respeitando-se as compatibilidades;

3.6.2.5

Entende-se por instalação a montagem física dos equipamentos e
acessórios fornecidos, bem como a configuração lógica de todos os
equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário requerido
pela CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho.

3.6.2.6

Todos os instrumentos/equipamentos necessários para a execução dos
serviços e testes de aceitação do serviço serão fornecidos pela
CONTRATADA;

3.6.2.7

A Equipe Técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação deverá
trabalhar sob orientação e supervisão direta do profissional responsável
pela coordenação das atividades de instalação (Gestor do Projeto);
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3.6.2.2.1 No caso de eve
exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc, impossibilitando que as
atividades sejam executadas de forma presencial, as mesmas poderão
ser realizadas de forma remota, desde que em comum acordo entre
as partes;
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3.6.2.8

A CONTRATADA deverá manter, durante a fase de instalação, a equipe
técnica disponível para eventuais serviços executados fora do horário de
expediente sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quando necessário
para as atividades definidas no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
e solicitado pela equipe da CONTRATANTE;

3.6.2.9

A CONTRATADA deverá elaborar e manter, Relatório de Atividades (RA),
com anotações das atividades realizadas, irregularidades encontradas e
outras ocorrências relativas à execução do contrato, o qual será feito na
periodicidade definida pela fiscalização da CONTRATANTE, devendo ser
validado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela
fiscalização da CONTRATANTE;

3.6.2.10

Quando aprovado o funcionamento de todos os PRODUTOS, tendo como
base os itens do RA para cada PRODUTO, esses PRODUTOS deverão ser
considerados instalados e aptos a serem utilizados. Isso deverá ser
confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do representante
técnico da CONTRATANTE no RA;

3.6.2.11

Quando não aprovado o funcionamento de qualquer PRODUTO ou
SERVIÇO sob responsabilidade da CONTRATADA, esta deverá anotar no RA
as ocorrências e suas origens, e tomar toda e qualquer providência
necessária para resolvê-las, sem gerar ônus à CONTRATANTE, dentro do
prazo acordado entre as partes, sem prejudicar o tempo previsto de
instalação;

3.6.2.12

O RA não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos PRODUTOS, o qual deverá ser estendido ao longo de
todo o período de garantia;

3.6.2.13

A falta da execução completa de um ou mais PRODUTOS e SERVIÇOS
constitui-se em motivo de suspensão do compromisso financeiro,
vinculados ao SERVIÇO correspondente, enquanto perdurar a ocorrência;

3.6.2.14

Toda informação manuseada pela CONTRATADA são de uso exclusivo e
restrito da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá assumir compromisso
de manter em sigilo, bem como não fazer uso indevido de qualquer
configuração do ambiente e informações prestadas por funcionários da
CONTRATANTE e quaisquer outras informações pertencentes à
CONTRATANTE;
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3.6.2.15

A CONTRATADA, após concluído o serviço de instalação dos PRODUTOS
no site CONTRATANTE, deverá realizar, com o acompanhamento dos
técnicos da CONTRATANTE, testes de pré-operação para constatar que os
PRODUTOS foram instalados de acordo com o cenário requerido pela
CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho;

3.6.2.16

Escopo da instalação

3.6.2.16.1

Deverão ser instalados todos os produtos solicitados pela
CONTRATANTE neste termo de referência;

3.6.2.16.2

Integração dos subsistemas de armazenamento a rede da
CONTRATANTE;

3.6.2.16.3

Configuração dos produtos de acordo com os parâmetros técnicos
especificados pela CONTRATANTE;

3.6.2.16.4

Instalar, configurar e customizar o sistema de monitoria,
desempenho e análise e automação para a solução;

3.6.2.16.5

Implementar a replicação entre
armazenamento, quando aplicável.

3.6.2.16.6

A CONTRATADA deve habilitar as licenças e os softwares
adquiridos;

3.6.2.16.7

A CONTRATADA deve realizar testes de validação da instalação
dos subsistemas de armazenamento;

3.6.2.16.8

A CONTRATADA deve elaborar e entregar para a equipe da
CONTRATANTE a documentação completa do ambiente
implementado (As Built);

3.6.2.16.9

Caso a CONTRATADA detecte durante a execução dos serviços
problemas de infraestrutura que impeçam a realização dos
mesmos, a equipe da CONTRATANTE deve ser comunicada para
que providencie as correções necessárias;

3.6.2.16.10

O fornecimento de sistemas operacionais de servidores e suas
respectivas licenças que se façam necessários é de reponsabilidade
da CONTRATANTE;

3.6.2.16.11

A instalação, configuração e/ou customização do sistema
operacional e seus aplicativos nos servidores que serão utilizados
durante a instalação ou que fazem parte da solução são de
responsabilidade da CONTRATANTE;

subsistemas

de
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3.6.2.16.12

As ações corretivas na resolução de problemas que porventura
existam no sistema operacional ou no ambiente, são de
responsabilidade da CONTRATANTE.

3.6.2.16.13

A customização ou parametrização de qualquer componente da
infraestrutura que será utilizada ou faça parte do ambiente
instalado será realizada pela equipe da CONTRATANTE, como por
exemplo:
i.

Infraestrutura de rede local (LAN);

ii.

Infraestrutura de rede de armazenamento (SAN);

iii.

Parametrização de Sistema Operacional, seus aplicativos
ou banco de dados.

3.6.2.17 A CONTRATADA deverá prestar apoio à configuração dos equipamentos
que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no
desempenho, em termos de segurança, produtividade, contingência ou
outros benefícios. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes,
sempre com anuência da CONTRATANTE;
3.6.2.18 A CONTRATADA deverá prestar apoio para reinstalação e/ou
reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.
3.6.3

TREINAMENTO
3.6.3.1

O objetivo do treinamento é aprimorar e habilitar os administradores
técnicos da CONTRATANTE a configurar, operar, administrar e gerenciar
os todos os PRODUTOS especificados neste termo de referência anexo;

3.6.3.2

A CONTRATADA deverá fornecer treinamento aos participantes da
CONTRATANTE e para todos os produtos (hardware e software)
contemplados neste anexo, conforme descrito abaixo:

3.6.3.3

O Centro de Treinamento a ser designado pela CONTRATADA para a
realização de cursos deverá ser credenciado do fabricante dos produtos
fornecidos;

3.6.3.4

O local de treinamento deverá ser providenciado pela CONTRATADA, na
cidade de São Paulo;
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ambiente Block Storage Open com carga horária mínima de 32
horas;
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3.6.3.4.1. No caso de eventos
por exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc, impossibilitando
que o treinamento seja executado de forma presencial, o mesmo
poderá ser realizado de forma remota, desde que em comum
acordo entre as partes;
A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência
técnica e didática para ministrar os treinamentos preferencialmente na
língua portuguesa. O instrutor deverá comprovar ter realizado
treinamento oficial do fabricante sobre os produtos para o qual seu nome
for proposto;

3.6.3.6

O curso deverá ser acompanhado de exercícios práticos em sala de aula,
realizados com os respectivos equipamentos e softwares a ser
disponibilizado pela CONTRATADA;

3.6.3.7

Deverá ser fornecido certificado de conclusão de curso para todos os
participantes;

3.6.3.8

A CONTRATADA deverá fornecer a relação dos treinamentos
contemplados neste certame, informando para cada um, o conteúdo
programático, carga horária, pré-requisitos e calendário de realização.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.6.4.1

O prazo mínimo de garantia dos equipamentos especificados neste item é
de 60 meses a contar da data de emissão do termo de aceite de serviços
de implantação;
i.

A CONTRATADA deverá faturar a garantia e assistência técnica do
Hardware e Software em conjunto com seus respectivos e de acordo
com a planilha.;

3.6.4.2

Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá garantir a
troca de todo e qualquer tipo de disco/módulo flash ofertado neste anexo,
seja por casos de desgastes ou fim de vida útil, sem ônus à CONTRATANTE;

3.6.4.3

A assistência técnica durante o período de garantia deverá ser onsite a ser
realizada nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços de
instalação dos PRODUTOS;

3.6.4.4

A garantia e assistência técnica de todos os PRODUTOS deverão abranger
correções com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado,
inclusive, não se restringindo a substituição de peças, partes, componentes
e acessórias;
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3.6.4

3.6.3.5
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3.6.4.5

O Período de Disponibilidade para execução, pela CONTRATADA, dos
serviços de assistência técnica on-site para todos os PRODUTOS fornecidos
é de 7 x 24, inclusive feriados;

3.6.4.6

Com o objetivo de manter os equipamentos fornecidos em boas condições
de funcionamento ou restabelecê-lo a tais condições, a CONTRATADA
prestará serviços de assistência técnica on site durante o Período de
Disponibilidade estabelecido neste lote;

3.6.4.7

A CONTRATADA deverá assegurar a assistência técnica necessária à
satisfatória utilização dos equipamentos, no que consiste à manutenção de
hardware, instalação, reinstalação e atualização de softwares, firmwares
internos dos equipamentos, durante o período de garantia;

3.6.4.8

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso automático às
documentações e às versões de manutenção e atualizações dos softwares,
firmwares dos PRODUTOS, via portal web Internet do fabricante, sob
demanda, sem ônus adicional à CONTRATANTE;

3.6.4.9

A CONTRATADA deverá ter acesso direto ao suporte técnico especializado
do fabricante dos EQUIPAMENTOS (technical assistance center), 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano via telefone e e-mail,
para solução de problemas e encaminhamento de problemas ao setor
competente do fabricante dos PRODUTOS; deve também disponibilizar
uma senha de acesso para este serviço à equipe de suporte da
CONTRATANTE;

3.6.4.10

A CONTRATADA será responsável pela abertura e acompanhamento de
chamados técnicos junto aos centros de suporte técnico do fabricante, bem
como o acompanhamento da resolução desses chamados e implantação
das soluções sugeridas.

3.6.4.11

Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo
iniciada a contagem do tempo de atendimento a partir da hora de
acionamento.

3.6.4.12

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá assistir
remotamente na instalação e uso dos softwares ofertado, fornecendo
orientações para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de
traces, dumps e logs. Nos casos de defeitos não conhecidos, as
documentações enviadas pela CONTRATANTE (tais como: traces, dumps e
logs) deverão ser encaminhadas aos laboratórios dos produtos a fim de que
sejam fornecidas as devidas correções.

3.6.4.13

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer
informações sobre as correções a serem aplicadas ou a própria correção.
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3.6.4.14

Os serviços de assistência técnica on site deverão ser executados por
técnicos treinados e certificados, com qualificação técnica para diagnóstico
e solução dos problemas, bem como para substituição das peças e
reconfiguração dos equipamentos.

3.6.4.15

O atendimento on-site para os chamados de severidade 1 e 2 deverão ser
efetuados por um especialista devidamente habilitado, que trabalhará o
tempo que for necessário para a solução do problema, sem ônus para a
CONTRATANTE e sem prejuízo para os demais prazos.

3.6.4.16

O atendimento não poderá ser interrompido até o completo
restabelecimento do produto envolvido, mesmo que se estenda em
períodos noturnos e dias não úteis.

3.6.4.17

A assistência técnica deve cobrir atendimento telefônico, sem limitação,
durante a vigência da garantia.

3.6.4.18

O atendimento aos chamados deverá obedecer à seguinte classificação
quanto ao nível de severidade:
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Descrição

Tipo de
Tempo de
Atendiment Atendimento
o

Tempo de
Solução

Observação

1
Crítica

Chamados
referentes à
situação de
emergência ou
problemas críticos,
caracterizados pela
existência de
sistema paralisado;

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 5
(cinco) horas
após o início
do
atendimento

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se estenda
por períodos noturnos
e dias não úteis.

2

Chamados
associados a
situações de alto
impacto,
incluindo os casos
de
degradação
severa
de
desempenho,

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 7
(sete) horas
após o início
do
atendimento.

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se
estenda por períodos
noturnos e dias não
úteis.

3
Média

Chamados
referentes a
situações de
baixo impacto ou
para aqueles
problemas que se
apresentem de
forma
intermitente,
incluindo os casos
em que haja a
necessidade de
substituição de
componente(s)
que possua(m)
redundância

Remoto,
com
exceção
das
situaçõe
s em
que seja
necessár
ia
interven
ção
física

No máximo 2
(duas) horas
após a
abertura do
chamado

No máximo 8
(oito) horas
após o início
do
atendimento.

Caso o problema não
possa ser resolvido
remotamente dentro
do prazo
estabelecido, a
CONTRATADA
deverá colocar à
disposição da
CONTRATANTE, um
especialista
devidamente
habilitado e
credenciado que
trabalhará o tempo
que for necessário
para a solução do
problema, sendo que
o ônus financeiro de
tal providência será
da CONTRATADA.

4
Baixa

Chamados com
objetivo de sanar
dúvidas quanto
ao uso ou à
implementação
do produto

Remoto

No máximo 4
(quatro)
horas após a
abertura do
chamado

No máximo

Alta

62 (sessenta e
duas) horas
após o início
do
atendimento.
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3.6.4.19

A CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica dos equipamentos
no local de instalação dos mesmos, e será responsável pela entrega e
instalação das peças de substituição, retirada das peças com defeitos e, se
necessário, deverá efetuar a reconfiguração do sistema operacional do
equipamento;

3.6.4.20

Todas as peças serão fornecidas à base de permuta, sendo que a reposição
deverá ser feita por peças novas homologadas pelo fabricante dos
equipamentos, de especificações idênticas ou superiores às substituídas,
como tipo, configuração e capacidade;

3.6.4.21

Caso o equipamento, no todo ou em parte, tenha que ser retirado do local
ou o tempo para reparo e solução, contado a partir do chamado e dentro
do Período de Disponibilidade especificado neste lote, seja superior a 16
(dezesseis) horas, a CONTRATADA deverá substituir, no ato, o equipamento
por outro equivalente (equipamento back-up), com a mesma configuração
ou superior, enquanto perdurar o conserto;

3.6.4.22

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, as responsabilidades
decorrentes pela retirada e devolução dos equipamentos, bem como todas
as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

3.6.4.23

Os equipamentos backup deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou
por ela locados, não cabendo à CONTRATANTE, nenhuma responsabilidade
na disponibilização dos mesmos;

3.6.4.24

A substituição temporária de equipamento original por equipamento
backup não caracterizará a conclusão de um chamado. Isto acontecerá
quando o equipamento original retornar em perfeito estado de
funcionamento à instalação de origem.

3.6.4.25

O equipamento original deve retornar à instalação de origem, em pleno
funcionamento, no prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar da data de
sua retirada para reparo.

3.6.4.26

A CONTRATADA prestará os serviços de garantia nos equipamentos,
independentemente dos acessórios ou outros equipamentos que estejam,
a estes, conectados;

3.6.4.27

A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de engenharia
que forem classificadas como mandatárias pelo fabricante dos
equipamentos, durante a vigência da garantia;
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3.6.5.2

A CONTRATADA deverá faturar o Software em conjunto com sua respectiva
garantia e assistência técnica para o período de vigência especificado neste
termo;

3.6.5.3

A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Implantação após seu término
e conforme condições especificadas neste termo;

3.6.5.4

A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Treinamento após sua
conclusão, fornecimento do certificado de conclusão e conforme condições
especificadas neste termo.
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3.6.5 FATURAMENTO
3.6.5.1
A CONTRATADA deverá faturar o Hardware em conjunto com sua
respectiva garantia e assistência técnica para o período de vigência
especificado neste termo;
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4.

STORAGE HÍBRIDO UNIFICADO (LOTE 4)

4.1 QUANTIDADE
4.1.1

A quantidade estimada de Storage Híbrido Unificado, encontra-se no ANEXO
I-B deste edital.

4.1.2

Todos os Produtos que compõem o Storage Híbrido Unificado, deverão ser
novos e sem uso anterior.

4.1.3

O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

4.2 ESCOPO
4.2.1

Este item tem como objetivo, realizar a contratação do Storage Híbrido
Unificado para atender ambiente Open System, deverá suportar a plataforma
Open System através da rede Ethernet com canais de 10 Gbps através dos
protocolos NAS e iSCSI, e conectividade Fibre Channel com canais de 16 Gbps.

4.2.2

Deverão ser fornecidos os produtos especificados neste item, bem como todos
os Serviços com Garantia, Manutenção e Suporte pelo período de 60 meses,
conforme especificado neste termo de referência.

4.2.3

Todos os produtos deverão ser fornecidos e instalados, dentro dos prazos e
locais da CONTRATANTE, conforme endereços mencionados no ANEXO I-C.

4.2.4

Deverá contemplar em seu escopo todos os esforços necessários para o
funcionamento completo de todo o ambiente e solução atualizada.

4.3.1

Os produtos ofertados deverão estar no catálogo atual do fabricante e não
será aceito a junção e virtualização de equipamentos menores para atender
exclusivamente este termo.

4.3.2

É obrigatória a comprovação da compatibilidade do storage ofertado com o
Director SAN Cisco para a característica do Storage bloco, interface FC,
devendo constar na matriz de compatibilidade do fabricante do Director SAN
Cisco ou constar na matriz de compatibilidade do fabricante do Storage
ofertado.

4.3.3

O sistema de armazenamento, para característica storage bloco, proposto
deverá suportar principalmente os sistemas operacionais:
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4.3.3.1 Microsoft Windows Server 2016/2019 Server;
4.3.3.2 Linux RedHat Advanced Server;
4.3.3.3 Suse Linux Enterprise Server;
4.3.3.4 SUN Solaris;
4.3.3.5 VMware vSphere 6.5 e versões mais recentes.
4.3.4

Para Windows e VMware, é obrigatório a comprovação da compatibilidade do
storage ofertado através da matriz de compatibilidade do fabricante.

4.3.5

O storage proposto não deve possuir ponto único de falha, mantendo a
redundância de fonte de alimentação, ventiladores, baterias, barramentos
internos e todos os dispositivos essenciais para o correto funcionamento do
sistema.

4.3.6

A solução deverá garantir a integridade de dados utilizando níveis de
redundância de discos: RAID 10 (1+0), RAID 5, RAID 6 ou RAID 4 ou RAID DP.
Serão aceitas soluções que possuam tripla paridade adicionalmente aos níveis
de redundância já citados.

4.3.7

É obrigatório que a administração/configuração de recursos da arquitetura
RAID seja configurada por software, entregando mais flexibilidade para que a
CONTRATANTE efetue as adequações que se fizerem necessária;

4.3.8

É obrigatório que seja fornecido software para monitoração on-line,
envolvendo análise da performance do subsistema ofertado, geração de
relatórios e com capacidade para armazenar base histórica, devendo o mesmo,
fornecer no mínimo as informações de nível lógico que se seguem:

4.3.8.1 Percentual de utilização (hit rate) da memória cache do subsistema e/ou
cache ratio;
4.3.8.2 Número de I/O por segundo;
4.3.8.3 Taxa de transferência de dados (MB/s);
4.3.8.4 Tempo de resposta (ms);
4.3.9

O storage ofertado, em seu segmento de arquitetura aberta, deverá permitir
ser conectado a servidores através do Director SAN com conexões em Fibre
Channel.

4.3.11 É obrigatório que todos os softwares fornecidos, estejam em sua versão mais
recente e de acordo com os requerimentos solicitados neste anexo.
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4.3.10 O sistema ofertado, deverá permitir adição, remoção, substituição de
controladoras, discos, fontes e ventiladores, sem interrupção do
funcionamento dos equipamentos.
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4.3.12 É de responsabilidade do licitante o fornecimento de toda a infra-estrutura
necessária para instalar e customizar o software respectivo, bem como efetuar
aculturamento para atingir o objetivo projetado. Caso o software de
gerenciamento suporte trabalhar em ambiente virtualizado, será
disponibilizado uma máquina virtual baseada em VMware.
4.3.13 Deverão ser fornecidos juntamente com a solução, todos os cabos, conectores
e demais acessórios necessários para a instalação e perfeito funcionamento
do ambiente.
4.3.14 É obrigatório que os produtos ofertados enviem qualquer mensagem de erro
ou problema ocorrido para a console de gerenciamento do administrador.
4.3.15 É obrigatório que os produtos ofertados façam chamadas automáticas (Call
Home) à sua Central de Suporte para qualificação da ocorrência dos erros e
providências de reparo dentro do prazo especificado neste anexo. O produto
ofertado deverá estar no catálogo atual do fabricante e não será aceito junção
e virtualização de equipamentos menores para atender exclusivamente este
termo.
4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
4.4.1

Considerar 1 PByte (PB) igual a 1024 TBytes (TB).

4.4.2

Considerar 1 TByte (TB) igual a 1024 GBytes (GB).

4.4.3

Considerar 1 GByte (GB) igual a 1024 MBytes (MB).

4.5 CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS MÍNIMAS

4.5.2

Conectividade
4.5.1.1

Front-end: O sistema de armazenamento deverá possuir, no mínimo:

4.5.1.2

16 (dezesseis) canais Fibre Channel (short wave), deverá possuir
capacidade mínima de transferência de 16 Gbps por canal.

4.5.1.3

8 (oito) canais Ethernet, deverá possuir capacidade mínima de
transferência de 10 Gb Ethernet SFP+;

4.5.1.4

Back-end: O sistema de armazenamento deverá possuir Back-end SAS 12
Gbps ou NVMe.

Características do Storage Híbrido Unificado
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4.5.2.1

4.5.3

O sistema de armazenamento deverá possuir característica para acesso
via bloco e NAS. Será aceito equipamentos com arquitetura unifield ou
que utilizam NAS gateway desde que sejam redundantes.

Funcionalidades:
4.5.3.1

Deverá suportar file system com tamanho de até 256TB;

4.5.3.2

Suportar arquivos com tamanho individual de 16TB;

4.5.3.3

Suportar 32 bilhões de arquivos por file system;

4.5.3.4

Deverá suportar, na área NAS, no mínimo 500 volumes e/ou filesystems;
4.5.3.4.1 A solução NAS deve permitir a definição de quotas de
armazenamento por usuários e/ou grupos de usuários do
Microsoft Active Directory.

4.5.3.5

Suportar no mínimo 40.000 conexões NFS/SMB;

4.5.3.6

Suportar os protocolos NFS e SMB;

4.5.3.7

Suportar restore através de snapshot;

4.5.3.8

Suportar protocolo iSCSI;

4.5.3.9

Suportar migração de dados para cloud;

4.5.3.10 Suportar Microsoft active directory;
4.5.4

Armazenamento
4.5.4.1

Deverá suportar no mínimo 5PB de capacidade bruta NAS e/ou bloco em
qualquer proporção.

4.5.4.2

Deverá ser fornecido com capacidade de armazenamento em raidgroups
de discos, considerando as seguintes formatações:
Agrupamentos de discos utilizando RAID 6 ou RAID DP:
até 16 discos (14D+2P), em discos do tipo NL-SAS de, no
máximo 6TB.
até 14 discos (12D+2P), em discos do tipo NL-SAS de, no
máximo 8TB.
até 10 discos (8D+2P), em discos do tipo NL-SAS maiores que
10TB.
até 20 discos (17D+3P), em discos do tipo NL-SAS de 6TB ou
maiores
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A capacidade líquida por raidgroup
aproximadamente 74 TB em base2.

deverá

ter

Adicionalmente, os raigroups devem possuir uma área de
armazenamento utilizando drives SSD com qualquer tipo de
RAID, desde que não haja impacto na segurança dos dados e
disponibilidade, com aproximadamente 5TB em base 2,
podendo utilizar drives de no mínimo 800GB e máximo 1.9TB
e discos spare compatíveis.
Para fins de contabilização da capacidade útil do storage, não poderão ser
considerados os discos de spare e compactações (desduplicação e
compressão) como parte da capacidade útil solicitada.

4.5.4.4

Deverá suportar discos de tecnologia SSD, SAS e NLSAS, capacidade
nominal máxima de 15,36TB.

4.5.4.5

Deverá suportar configuração da funcionalidade de hot-spare na
proporção de 1 disco para cada 32 discos utilizados no subsistema.
Alternativamente, o sistema de armazenamento deverá possuir uma área
reservada e distribuída entre todos os discos para fins de utilização como
área de spare, definida de acordo com as melhores práticas do fabricante.

4.5.4.6

Toda capacidade solicitada deverá ser fornecida com as respectivas
licenças do software de habilitação, administração, gerenciamento e
monitoramento.

4.5.4.7

O Sistema de armazenamento deverá suportar no mínimo 1024 discos,
sem a troca de equipamento;

4.5.4.8

A capacidade total ofertada deverá desconsiderar qualquer ganho com
funcionalidades de eficiência, como desduplicação, compressão, clones e
snapshots.

Processamento (Storage Controller)
4.5.5.1

Arquiteturas que possuam o uso de NAS Gateway, deverá possuir no
mínimo 2 controladoras ativo-ativo simétrico para o acesso ao protocolo
de bloco FC e iSCSI. Para arquiteturas unificadas que não utilizam NAS
Gateway, deverá possuir no mínimo 2 controladoras ativo-ativo simétrico
ou assimétrico através de ALUA (Asymetric Logic Unit Access) para o
acesso ao protocolo de bloco FC e iSCSI;
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4.5.5.1.1. Entende-se por memória cache primária, a memória formada
única e exclusivamente por memória do tipo DDR3 ou DDR4. Não
será permitido a utilização de módulos de aceleração, discos SSD
ou qualquer dispositivo externo à própria memória DRAM do
equipamento como área de cache primário;
4.5.5.1.2. Entende-se por Flash Cache uma área externa à própria memória
DRAM do equipamento, podendo ser de tecnologia SSD, NVMe
ou módulos PCIe especializados, que possuem a função de fazer
um cacheamento das operações de leitura, visando a redução
dos acessos aos discos mecânicos;
Deverá ser fornecido com memória cache primária total (bloco e NAS) de,
no mínimo, 768GB bruto. Deverá ser global e equitativamento distribuída
de acordo com as melhores práticas do fabricante;

4.5.5.3

Possibilidade de endereçamento no mínimo 6.000 LUNs para bloco;

4.5.5.4

Deverá ser constituído de gabinete de controladoras de discos
configurado com, no mínimo, 192 Gbps de largura de banda de acesso
aos discos (Back-End), em canais SAS de 12Gbps cada um;

4.5.5.5

O storage ofertado não deverá possuir ponto único de falha e
redundância para fontes de alimentação e ventiladores.

Software de Administração e Gerenciamento
4.5.6.1

O Software de Administração deverá suportar o gerenciamento,
administração, criação de Raid groups e LUN´s, segurança e controle de
acesso à LUN´s, monitoramento de performance através de interface
gráfica de gerenciamento. O software deverá permitir ser executado
localmente ou remotamente através de acesso seguro. Esta
funcionalidade deverá estar licenciada para toda a capacidade ofertada
para este objeto;

4.5.6.2

Deverá possuir ferramenta de gerenciamento easy-to-use baseado em
GUI para o gerenciamento, monitoramento e a manutenção do sistema
de gerenciamento;

4.5.6.3

Deverá possuir recomendações das configurações do sistema baseado
nas melhores práticas do fornecedor;

4.5.6.4

Possuir dashboard intuitivo com informação sobre status e sumário da
capacidade do sistema de armazenamento para aferir possíveis
problemas e desafios;
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A ferramenta de gerenciamento deverá ser baseada em REST API para
prover programabilidade e controle de gerenciamento completo do
sistema;

4.5.6.6

Gerenciamento de recursos de armazenamento unificado através de
console de administração comum tanto para bloco quando para file;

4.5.6.7

Deverá possuir arquivos de log de sistema detalhado para armazenar e
rastrear um log diário de todas as operações administrativas para
relatórios de gerenciamento de alterações e solução de problemas;

4.5.6.8

Deverá permitir análise preditiva de dados para capacidade e performance
da solução, através de análise de tendência utilizando como parâmetro, o
histórico do sistema de armazenamento;

4.5.6.9

Quando aplicável, deverá suportar análise de capacidade e performance
através de ambiente virtual, servidores e sistema de armazenamento.

API´s
4.5.7.1

4.5.8

Software com funcionalidade de Provisionamento Dinâmico
4.5.8.1

4.5.9

Deverá possuir API VAAI (VMware vSphere Storage APIs for Array
Integration) para ambientes VMware vSphere versão 6.7 ou superior para
o protocolo FC (SAN) e NFS (NAS) comprovado na matriz da Vmware
(https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php).
Para
sistemas que utilizam gateways, deverá ser comprovado apenas o storage
na matriz da Vmware;
Deverá ser fornecido software que provê a funcionalidade de
provisionamento dinâmico de volumes licenciado para a capacidade
ofertada, garantindo a distribuição de acesso em todos os discos
pertencente aos pools de provisionamento criados e também
possibilitando a apresentação de volumes virtuais com capacidade maior
do que realmente instalado fisicamente no subsistema;

Software com funcionalidade de Replicação Remota
4.5.9.1

Deverá suportar replicação dos dados de forma síncrona e assíncrona;

4.5.9.2

Software com funcionalidade de replicação local (snapshots e clones).

4.5.9.3

O storage deverá contemplar o licenciamento da funcionalidade de
réplica local de volumes, baseado em snapshots e/ou clones, licenciado
para toda a capacidade ofertada, utilizando técnica de snapshot e clone,
consumindo apenas recursos do próprio storage, sem passar por
servidores;

4.5.10 Software com funcionalidade de análise de desempenho para o Subsistema
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4.5.10.1 Deverá estar licenciado para toda capacidade proposta;
4.5.10.2 Deve permitir análise de cada componente interno a solução de
armazenamento;
4.5.10.3 Deve armazenar as informações de performance coletada;
4.5.10.4 Deverá permitir a entrega de relatórios de performance customizados;
4.5.11 Recursos de Infraestrutura (Espaço Físico, Energia, Cabos)
4.5.11.1 Os componentes da solução ofertada deverão ser montados em Racks,
com dimensão máxima de 42 U, que deverão ser fornecidos junto com a
solução;
4.5.11.2 A solução ofertada deverá possuir alimentação elétrica entre 200
(duzentos) e 230 (duzentos e trinta) Volts, frequência de 60 (sessenta)
Hertz, redundante e hot pluggable, por 2 (duas) ou mais fontes
independentes, necessário para o funcionamento do sistema de discos na
sua configuração máxima e que garanta em caso de falha de um dos
componentes, que a Solução continue a funcionar sem prejuízo às
aplicações. Caso a Solução ofertada opere em outra tensão, caberá ao
fornecedor adequar a instalação para o funcionamento solicitado, sem
ônus para a CONTRATANTE;
4.5.11.3 Deverão ser fornecidos todos os cabos de alimentação elétrica. É
obrigatório que seja fornecido para cada plug de alimentação elétrica do
equipamento, o plug correspondente para a instalação do equipamento
no ambiente da CONTRATANTE;
4.5.11.4 Deverão ser fornecidos todos os cabos, transceivers, e acessórios
pertinentes para conexão e funcionamento para o Storage ofertado;
4.5.11.5 Deverão ser fornecidos cabos para cada porta Fibre Channel (FC) de 15
(quinze) metros, multimodo, Conectores LC/LC, padrão OM4 de conexão
entre a rede SAN FC e o Storage, bem como para cada porta Ethernet do
Storage ofertado com os respectivos conectores e transceivers . Durante
o kickoff, caso seja necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar alteração
da metragem para mais ou para menos;
4.5.11.6 A CONTRATADA deverá informar na reunião de kickoff, as especificações
de dimensão (altura, largura, profundidade, peso), bem como requisitos
mínimos de energia para alimentação elétrica e arrefecimento adequado
do equipamento.
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4.5.12.1 Fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na
solução ofertada, a documentação técnica completa original do
fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou
como arquivo eletrônico, idioma Inglês ou Português, abordando os
seguintes tópicos:
i.

Especificações técnicas dos produtos (datasheet);

ii.

Instalação e configuração dos produtos;

iii.

Operação e administração dos produtos após a sua instalação e
configuração inicial;

iv.

Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas

4.6 SERVIÇOS
4.6.1

DISPOSIÇÕES GERAIS

4.6.1.1

Entende-se por PRODUTOS todos e qualquer hardware e software
compreendidos na solução ofertada, que serão fornecidos pela
CONTRATADA;

4.6.1.2

A execução dos SERVIÇOS é de responsabilidade da CONTRATADA;

4.6.1.3

Entende-se por SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO todas as atividades referentes
à PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO e PRÉ-OPERAÇÃO relativa
aos PRODUTOS fornecidos pela CONTRATADA;

4.6.1.4

Entende-se por:

4.6.1.4.1. PLANEJAMENTO: compreende o levantamento detalhado das
informações do ambiente da CONTRATANTE para definição dos
serviços de instalação, integração e pré-operação dos PRODUTOS
conforme requerimentos da CONTRATANTE e recomendações do
fabricante da solução ofertada;

4.6.1.4.3. INTEGRAÇÃO: compreende a configuração e customização dos
PRODUTOS ofertados para ser integrado aos PRODUTOS
previamente instalados no ambiente da CONTRATANTE de acordo
com as recomendações do fabricante e cenário definido no
RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO;
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4.6.1.4.4. PRÉ-OPERAÇÃO: compreende a execução dos procedimentos de
validação definidos no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO,
compreendendo-se os testes de funcionalidade para constatar que
os produtos foram instalados e configurados de acordo com os
requisitos técnicos e parâmetros de configuração, com
acompanhamento dos técnicos da CONTRATANTE;
4.6.1.5

Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, a instalação, a
configuração, a integração, os testes e a compatibilidade dos PRODUTOS,
que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação
existente no local de instalação dos PRODUTOS;

4.6.1.6

Caberá à CONTRATADA, a obrigatoriedade de fornecer, instalar e configurar,
a critério exclusivo da CONTRATANTE, as atualizações e correções de todos
os softwares e firmwares fornecidos, sem ônus adicionais à CONTRATANTE,
durante o período de garantia e assistência técnica;

4.6.1.7

Para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ora especificados, a
CONTRATADA deverá apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo
Gestor do Projeto e sua Equipe Técnica, na data da 1ª reunião de
acompanhamento da execução do contrato (Kick off), a ser acordada entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA e no prazo máximo de 10 dias, após a
assinatura do Contrato;

4.6.1.7.1 O Gestor do Projeto deverá ser um profissional graduado de nível
superior (nível Sênior) com experiência em gerenciamento de
instalação de projetos de infraestrutura de Tecnologia da Informação
(TI).
4.6.1.7.2 A Equipe Técnica deverá ser composta por profissionais
especializados, graduados de nível superior com experiência em
consultoria de instalação da solução ofertada para com a
infraestrutura de LAN e SAN de sistemas de armazenamento, visando
assegurar a otimização de suas atividades e o fiel cumprimento de
suas obrigações decorrentes do contrato consequente da licitação, a
ser comprovado pelo vencedor da licitação através de atestados de
conclusão de cursos ou atestados de clientes onde tenha efetivado
implantação pertinente;
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i.

Levantamento detalhado das informações da infraestrutura
de TI e definição das customizações da solução necessárias
à CONTRATANTE;

ii.

Avaliação de infraestrutura básica, conexões e comunicação
entre os componentes;

iii.

Planejamento da instalação necessárias para a adequada
implantação da solução;

iv.

Validação da Matriz de Compatibilidade para com o
Ambiente existente;

v.

Instalação dos PRODUTOS em sua totalidade e de acordo
com o Planejamento definido;

vi.

Proporcionar a passagem de conhecimentos e melhores
práticas ao grupo de Administradores Técnicos da
CONTRATANTE;

vii.

Suporte à operação da solução oferecida durante o período
de instalação, quando solicitado pela CONTRATANTE;

4.6.1.8 A CONTRATADA deverá entregar, para validação da CONTRATANTE, pelo
menos, 02 (dois) RELATÓRIOS com conteúdo definidos a seguir:
i.

Contempla-se neste RELATÓRIO, a etapa de PLANEJAMENTO
para a implantação dos PRODUTOS especificados neste anexo;

ii.

Neste relatório deverá constar a relação completa dos
PRODUTOS a serem fornecidos, discriminando detalhadamente
a finalidade de cada um;

iii.

O relatório deverá contemplar e detalhar todas as etapas da
instalação, isto é, os serviços de planejamento, instalação,
integração e pré-operação;

iv.

O relatório deverá contemplar cronograma informando o prazo
para a execução de cada etapa do serviço contemplado neste
relatório;

v.

O relatório deverá contemplar a arquitetura desenhada pela
CONTRATADA para a integração dos PRODUTOS, na estrutura
existente na CONTRATANTE;
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vi.

O prazo máximo para a entrega do RELATÓRIO DE PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO pela CONTRADA à CONTRATANTE é de 15 dias
a contar da data da 1ª reunião de acompanhamento da
execução do contrato;

4.6.1.8.2 RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO

4.6.1.9

i.

Neste documento deverão constar todas as informações
geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da
arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao
ambiente da CONTRATANTE;

ii.

O RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO deverá ser fornecido
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de
conclusão e validação do SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
especificado.

efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela equipe
técnica da CONTRATANTE que se fará no prazo máximo de 10 dias a contar
da respectiva entrega;

4.6.1.10 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa e/ou meio digital;
4.6.1.11 O software empregado na confecção dos textos integrantes das
documentações deverá ser totalmente compatível com o MS Word em
versão mais recente;
4.6.1.12 Os relatórios deverão ser emitidos em papel timbrado da CONTRATADA e
deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da
CONTRATADA.

4.6.2.1

O prazo máximo para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO dos
PRODUTOS será de 60 (sessenta) dias a contar da data de aceite dos
Produtos.

4.6.2.2

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA no site da CONTRATANTE, conforme endereços
especificados no ANEXO I-C deste termo de referência, ou em caso
necessário, em outro endereço, desde que no âmbito do Estado de São
Paulo;
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4.6.2.3

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA durante o horário comercial compreendido das 8:00hs às
17:00hs, de segunda a sexta-feira, devendo eventualmente, atender à
CONTRATANTE em finais de semana e feriados para atendimento ou
acompanhamento de implementações que necessitem ser executados
nestes horários, cabendo à CONTRATANTE informar tais atendimentos à
CONTRATADA, antecipadamente, e de comum acordo entre as partes;

4.6.2.4

Caberá à CONTRATADA a integração dos PRODUTOS da solução ofertada
à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente no local de
instalação da CONTRATANTE, respeitando-se as compatibilidades;

4.6.2.5

Entende-se por instalação a montagem física dos equipamentos e
acessórios fornecidos, bem como a configuração lógica de todos os
equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário requerido
pela CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho.

4.6.2.6

Todos os instrumentos/equipamentos necessários para a execução dos
serviços e testes de aceitação do serviço serão fornecidos pela
CONTRATADA;

4.6.2.7

A Equipe Técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação deverá
trabalhar sob orientação e supervisão direta do profissional responsável
pela coordenação das atividades de instalação (Gestor do Projeto);

4.6.2.8

A CONTRATADA deverá manter, durante a fase de instalação, a equipe
técnica disponível para eventuais serviços executados fora do horário de
expediente sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quando necessário
para as atividades definidas no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
e solicitado pela equipe da CONTRATANTE;

4.6.2.9

A CONTRATADA deverá elaborar e manter, Relatório de Atividades (RA),
com anotações das atividades realizadas, irregularidades encontradas e
outras ocorrências relativas à execução do contrato, o qual será feito na
periodicidade definida pela fiscalização da CONTRATANTE, devendo ser
validado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela
fiscalização da CONTRATANTE;

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

78

Assinado com senha por SUELI YOSHIKO KUROIVA DE SIQUEIRA - Analista Informática / CDCT - 05/08/2021 às 10:01:08.
Documento Nº: 22094771-3044 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22094771-3044

PDDCI202110522A

4.6.2.2.1 No caso de eve
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poderão ser realizadas de forma remota, desde que em comum
acordo entre as partes;
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4.6.2.10

Quando aprovado o funcionamento de todos os PRODUTOS, tendo como
base os itens do RA para cada PRODUTO, esses PRODUTOS deverão ser
considerados instalados e aptos a serem utilizados. Isso deverá ser
confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do representante
técnico da CONTRATANTE no RA;

4.6.2.11

Quando não aprovado o funcionamento de qualquer PRODUTO ou
SERVIÇO sob responsabilidade da CONTRATADA, esta deverá anotar no RA
as ocorrências e suas origens, e tomar toda e qualquer providência
necessária para resolvê-las, sem gerar ônus à CONTRATANTE, dentro do
prazo acordado entre as partes, sem prejudicar o tempo previsto de
instalação;

4.6.2.12

O RA não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos PRODUTOS, o qual deverá ser estendido ao longo de
todo o período de garantia;

4.6.2.13

A falta da execução completa de um ou mais PRODUTOS e SERVIÇOS
constitui-se em motivo de suspensão do compromisso financeiro,
vinculados ao SERVIÇO correspondente, enquanto perdurar a ocorrência;

4.6.2.14

Toda informação manuseada pela CONTRATADA são de uso exclusivo e
restrito da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá assumir compromisso
de manter em sigilo, bem como não fazer uso indevido de qualquer
configuração do ambiente e informações prestadas por funcionários da
CONTRATANTE e quaisquer outras informações pertencentes à
CONTRATANTE;

4.6.2.15

A CONTRATADA, após concluído o serviço de instalação dos PRODUTOS
no site CONTRATANTE, deverá realizar, com o acompanhamento dos
técnicos da CONTRATANTE, testes de pré-operação para constatar que os
PRODUTOS foram instalados de acordo com o cenário requerido pela
CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho;

4.6.2.16

Escopo da instalação

4.6.2.16.1

Deverão ser instalados todos os produtos solicitados pela
CONTRATANTE neste termo de referência;

4.6.2.16.2

Integração dos subsistemas de armazenamento a rede da
CONTRATANTE;

4.6.2.16.3

Configuração dos produtos de acordo com os parâmetros técnicos
especificados pela CONTRATANTE;

4.6.2.16.4

Instalar, configurar e customizar o sistema de monitoria,
desempenho e análise e automação para a solução;
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Implementar a replicação entre
armazenamento, quando aplicável.

os

subsistemas

de

4.6.2.16.6

A CONTRATADA deve habilitar as licenças e os softwares
adquiridos;

4.6.2.16.7

A CONTRATADA deve realizar testes de validação da instalação
dos subsistemas de armazenamento;

4.6.2.16.8

A CONTRATADA deve elaborar e entregar para a equipe da
CONTRATANTE a documentação completa do ambiente
implementado (As Built);

4.6.2.16.9

Caso a CONTRATADA detecte durante a execução dos serviços
problemas de infraestrutura que impeçam a realização dos
mesmos, a equipe da CONTRATANTE deve ser comunicada para
que providencie as correções necessárias;

4.6.2.16.10

O fornecimento de sistemas operacionais de servidores e suas
respectivas licenças que se façam necessários é de reponsabilidade
da CONTRATANTE;

4.6.2.16.11

A instalação, configuração e/ou customização do sistema
operacional e seus aplicativos nos servidores que serão utilizados
durante a instalação ou que fazem parte da solução são de
responsabilidade da CONTRATANTE;

4.6.2.16.12

As ações corretivas na resolução de problemas que porventura
existam no sistema operacional ou no ambiente, são de
responsabilidade da CONTRATANTE.

4.6.2.16.13

A customização ou parametrização de qualquer componente da
infraestrutura que será utilizada ou faça parte do ambiente
instalado será realizada pela equipe da CONTRATANTE, como por
exemplo:
i.

Infraestrutura de rede local (LAN);

ii.

Infraestrutura de rede de armazenamento (SAN);

iii.

Parametrização de Sistema Operacional, seus aplicativos
ou banco de dados.

4.6.2.17 A CONTRATADA deverá prestar apoio à configuração dos equipamentos
que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no
desempenho, em termos de segurança, produtividade, contingência ou
outros benefícios. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes,
sempre com anuência da CONTRATANTE;
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4.6.2.18 A CONTRATADA deverá prestar apoio para reinstalação e/ou
reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.
4.6.3

TREINAMENTO
4.6.3.1

O objetivo do treinamento é aprimorar e habilitar os administradores
técnicos da CONTRATANTE a configurar, operar, administrar e gerenciar
os todos os PRODUTOS especificados neste termo de referência anexo;

4.6.3.2

A CONTRATADA deverá fornecer treinamento aos participantes da
CONTRATANTE e para todos os produtos (hardware e software)
contemplados neste anexo, conforme descrito abaixo:

4.6.3.2.1

Lote 4 A Contratada deverá fornecer Treinamento Oficial para
o Storage Híbrido Unificado com carga horária mínima de 32
horas;

4.6.3.3

O Centro de Treinamento a ser designado pela CONTRATADA para a
realização de cursos deverá ser credenciado do fabricante dos produtos
fornecidos;

4.6.3.4

O local de treinamento deverá ser providenciado pela CONTRATADA, na
cidade de São Paulo;

4.6.3.5

A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência
técnica e didática para ministrar os treinamentos preferencialmente na
língua portuguesa. O instrutor deverá comprovar ter realizado
treinamento oficial do fabricante sobre os produtos para o qual seu nome
for proposto;

4.6.3.6

O curso deverá ser acompanhado de exercícios práticos em sala de aula,
realizados com os respectivos equipamentos e softwares a ser
disponibilizado pela CONTRATADA;

4.6.3.7

Deverá ser fornecido certificado de conclusão de curso para todos os
participantes;
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poderá ser realizado de forma remota, desde que em comum
acordo entre as partes;
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4.6.3.8

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.6.4.1

O prazo mínimo de garantia dos equipamentos especificados neste item é
de 60 meses a contar da data de emissão do termo de aceite de serviços
de implantação;
i.

A CONTRATADA deverá faturar a garantia e assistência técnica do
Hardware e Software em conjunto com seus respectivos e de acordo
com a planilha.

4.6.4.2

Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá garantir a
troca de todo e qualquer tipo de disco/módulo flash ofertado neste anexo,
seja por casos de desgastes ou fim de vida útil, sem ônus à CONTRATANTE;

4.6.4.3

A assistência técnica durante o período de garantia deverá ser onsite a ser
realizada nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços de
instalação dos PRODUTOS;

4.6.4.4

A garantia e assistência técnica de todos os PRODUTOS deverão abranger
correções com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado,
inclusive, não se restringindo a substituição de peças, partes, componentes
e acessórias;

4.6.4.5

O Período de Disponibilidade para execução, pela CONTRATADA, dos
serviços de assistência técnica on-site para todos os PRODUTOS fornecidos
é de 7 x 24, inclusive feriados;

4.6.4.6

Com o objetivo de manter os equipamentos fornecidos em boas condições
de funcionamento ou restabelecê-lo a tais condições, a CONTRATADA
prestará serviços de assistência técnica on site durante o Período de
Disponibilidade estabelecido neste lote;

4.6.4.7

A CONTRATADA deverá assegurar a assistência técnica necessária à
satisfatória utilização dos equipamentos, no que consiste à manutenção de
hardware, instalação, reinstalação e atualização de softwares, firmwares
internos dos equipamentos, durante o período de garantia;

4.6.4.8

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso automático às
documentações e às versões de manutenção e atualizações dos softwares,
firmwares dos PRODUTOS, via portal web Internet do fabricante, sob
demanda, sem ônus adicional à CONTRATANTE;
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4.6.4

A CONTRATADA deverá fornecer a relação dos treinamentos
contemplados neste certame, informando para cada um, o conteúdo
programático, carga horária, pré-requisitos e calendário de realização.
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4.6.4.9

A CONTRATADA deverá ter acesso direto ao suporte técnico especializado
do fabricante dos EQUIPAMENTOS (technical assistance center), 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano via telefone e e-mail,
para solução de problemas e encaminhamento de problemas ao setor
competente do fabricante dos PRODUTOS; deve também disponibilizar
uma senha de acesso para este serviço à equipe de suporte da
CONTRATANTE;

4.6.4.10

A CONTRATADA será responsável pela abertura e acompanhamento de
chamados técnicos junto aos centros de suporte técnico do fabricante, bem
como o acompanhamento da resolução desses chamados e implantação
das soluções sugeridas.

4.6.4.11

Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo
iniciada a contagem do tempo de atendimento a partir da hora de
acionamento.

4.6.4.12

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá assistir
remotamente na instalação e uso dos softwares ofertado, fornecendo
orientações para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de
traces, dumps e logs. Nos casos de defeitos não conhecidos, as
documentações enviadas pela CONTRATANTE (tais como: traces, dumps e
logs) deverão ser encaminhadas aos laboratórios dos produtos a fim de que
sejam fornecidas as devidas correções.

4.6.4.13

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer
informações sobre as correções a serem aplicadas ou a própria correção.

4.6.4.14

Os serviços de assistência técnica on site deverão ser executados por
técnicos treinados e certificados, com qualificação técnica para diagnóstico
e solução dos problemas, bem como para substituição das peças e
reconfiguração dos equipamentos.

4.6.4.15

O atendimento on-site para os chamados de severidade 1 e 2 deverão ser
efetuados por um especialista devidamente habilitado, que trabalhará o
tempo que for necessário para a solução do problema, sem ônus para a
CONTRATANTE e sem prejuízo para os demais prazos.

4.6.4.16

O atendimento não poderá ser interrompido até o completo
restabelecimento do produto envolvido, mesmo que se estenda em
períodos noturnos e dias não úteis.

4.6.4.17

A assistência técnica deve cobrir atendimento telefônico, sem limitação,
durante a vigência da garantia.
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Severida
de

O atendimento aos chamados deverá obedecer à seguinte classificação
quanto ao nível de severidade:
Descrição

Tipo de
Tempo de
Atendiment Atendimento
o

Tempo de
Solução

Observação

1
Crítica

Chamados
referentes à
situação de
emergência ou
problemas críticos,
caracterizados pela
existência de
sistema paralisado;

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 5
(cinco) horas
após o início
do
atendimento

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se estenda
por períodos noturnos
e dias não úteis.

2

Chamados
associados a
situações de alto
impacto,
incluindo os casos
de
degradação
severa
de
desempenho,

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 7
(sete) horas
após o início
do
atendimento.

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se
estenda por períodos
noturnos e dias não
úteis.

3
Média

Chamados
referentes a
situações de
baixo impacto ou
para aqueles
problemas que se
apresentem de
forma
intermitente,
incluindo os casos
em que haja a
necessidade de
substituição de
componente(s)
que possua(m)
redundância

Remoto,
com
exceção
das
situaçõe
s em
que seja
necessár
ia
interven
ção
física

No máximo 2
(duas) horas
após a
abertura do
chamado

No máximo 8
(oito) horas
após o início
do
atendimento.

Caso o problema não
possa ser resolvido
remotamente dentro
do prazo
estabelecido, a
CONTRATADA
deverá colocar à
disposição da
CONTRATANTE, um
especialista
devidamente
habilitado e
credenciado que
trabalhará o tempo
que for necessário
para a solução do
problema, sendo que
o ônus financeiro de
tal providência será
da CONTRATADA.

4
Baixa

Chamados com
objetivo de sanar
dúvidas quanto
ao uso ou à
implementação
do produto

Remoto

No máximo 4
(quatro)
horas após a
abertura do
chamado

No máximo

Alta

62 (sessenta e
duas) horas
após o início
do
atendimento.
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4.6.4.19

A CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica dos equipamentos
no local de instalação dos mesmos, e será responsável pela entrega e
instalação das peças de substituição, retirada das peças com defeitos e, se
necessário, deverá efetuar a reconfiguração do sistema operacional do
equipamento;

4.6.4.20

Todas as peças serão fornecidas à base de permuta, sendo que a reposição
deverá ser feita por peças novas homologadas pelo fabricante dos
equipamentos, de especificações idênticas ou superiores às substituídas,
como tipo, configuração e capacidade;

4.6.4.21

Caso o equipamento, no todo ou em parte, tenha que ser retirado do local
ou o tempo para reparo e solução, contado a partir do chamado e dentro
do Período de Disponibilidade especificado neste lote, seja superior a 16
(dezesseis) horas, a CONTRATADA deverá substituir, no ato, o equipamento
por outro equivalente (equipamento back-up), com a mesma configuração
ou superior, enquanto perdurar o conserto;

4.6.4.22

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, as responsabilidades
decorrentes pela retirada e devolução dos equipamentos, bem como todas
as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

4.6.4.23

Os equipamentos backup deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou
por ela locados, não cabendo à CONTRATANTE, nenhuma responsabilidade
na disponibilização dos mesmos;

4.6.4.24

A substituição temporária de equipamento original por equipamento
backup não caracterizará a conclusão de um chamado. Isto acontecerá
quando o equipamento original retornar em perfeito estado de
funcionamento à instalação de origem.

4.6.4.25

O equipamento original deve retornar à instalação de origem, em pleno
funcionamento, no prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar da data de
sua retirada para reparo.

4.6.4.26

A CONTRATADA prestará os serviços de garantia nos equipamentos,
independentemente dos acessórios ou outros equipamentos que estejam,
a estes, conectados;

4.6.4.27

A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de engenharia
que forem classificadas como mandatárias pelo fabricante dos
equipamentos, durante a vigência da garantia;
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4.6.5

FATURAMENTO
4.6.5.1 A CONTRATADA deverá faturar o Hardware em conjunto com sua respectiva
garantia e assistência técnica para o período de vigência especificado neste
termo;
4.6.5.2 A CONTRATADA deverá faturar o Software em conjunto com sua respectiva
garantia e assistência técnica para o período de vigência especificado neste
termo;
4.6.5.3 A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Implantação após seu término
e conforme condições especificadas neste termo;
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4.6.5.4 A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Treinamento após sua
conclusão, fornecimento do certificado de conclusão e conforme condições
especificadas neste termo.
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5.

EXPANSÃO DO OBJECT STORAGE HCP (LOTE 5)

5.1 QUANTIDADE
5.1.1

A quantidade estimada de Expansão do Object Storage, encontra-se no
ANEXO I-B deste edital.

5.1.2

Todos os Produtos que compõem a Expansão do Object Storage, deverão ser
novos e sem uso anterior.

5.1.3

O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

5.2 ESCOPO
5.2.1

Este item tem como objetivo, realizar a expansão do Object Storage da
CONTRATANTE para atender ambiente Open System, deverá ser compatível
com a plataforma Open System através da rede Ethernet 10 Gbps.

5.2.2

Deverão ser fornecidos os produtos especificados neste item, bem como todos
os Serviços com Garantia, Manutenção e Suporte pelo período de 60 meses,
conforme especificado neste termo de referência.

5.2.3

Todos os produtos deverão ser fornecidos e instalados, dentro dos prazos e
locais da CONTRATANTE, conforme endereços mencionados no ANEXO I-C.

5.2.4

Deverá contemplar em seu escopo todos os esforços necessários para o
funcionamento completo de todo o ambiente e solução atualizada.

5.3 REQUISITOS TÉCNICOS
5.3.1

A Expansão do Objeto Storage deverá contemplar:
5.3.1.1 Node de Processamento
5.3.1.2 Área de Armazenamento;
5.3.1.3 Software de Gerenciamento de Conteúdo;
5.3.1.4 Software de Gerenciamento da Solução;
A CONTRATADA deverá prover todos os componentes de software bem como
os componentes de hardware
armazenamento, processamento e
conectividade, necessários ao cumprimento dos requisitos técnicos.
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5.3.3

Deverá fazer parte da proposta da CONTRATADA a topologia e a descrição
detalhadas da arquitetura da Solução, incluindo a configuração dos
equipamentos/componentes que a constituem (tanto para hardware quanto
software), bem como os requisitos que deverão ser providos pela
CONTRATANTE para o funcionamento pleno e adequado da Solução.

5.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
5.4.1

Considerar 1 PByte (PB) igual a 1024 TBytes (TB).

5.4.2

Considerar 1 TByte (TB) igual a 1024 GBytes (GB).

5.4.3

Considerar 1 GByte (GB) igual a 1024 MBytes (MB).

5.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
EXPANSÃO DO CLUSTER HCP EM 2 NODES DE PROCESSAMENTO DA SOLUÇÃO
5.5.1.1

Para cada Cluster deverá ser entregue, no mínimo, 2 nodes de
processamento para a solução de armazenamento de objetos;

5.5.1.2

Cada node (nó) deverá ser fornecido com, no mínimo, 128GB de memória
interna.

5.5.1.3

Para área de Metadados da Solução, cada node (nó) deverá ser fornecido
com, no mínimo, 2 discos de 1.9TB em tecnologia de unidades Flash ou
SSD (solid state drive).

5.5.1.4

A conectividade de acesso aos nodes de processamento deverá ser
através de portas/protocolo IP 10Gbps;

5.5.1.5

Suportar escalabilidade de, no mínimo, 5 PB (cinco petabytes), sem a
necessidade de interrupção no acesso aos dados;

5.5.1.6

Ser dimensionada para comportar, no mínimo, 3.2 (três ponto dois)
bilhões de objetos. Para o cálculo de capacidade líquida de
endereçamento:
5.5.1.6.1

Subtrair todos os arquivos/objetos que sejam metadados;

5.5.1.6.2

Subtrair todos os arquivos/objetos relativos às políticas de
armazenamento;

5.5.1.6.3

Subtrair todos os arquivos/objetos que sejam cópias de um
objeto original;

5.5.1.6.4

Subtrair todos os arquivos/objetos que sejam fragmentos de
um objeto original.
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5.5.1.7

Suportar escalabilidade para endereçar, no mínimo, 32 (trinta e dois)
bilhões de objetos líquidos;
5.5.1.7.1 Para o cálculo da capacidade líquida de endereçamento,
considerar o descrito no item anterior e seus subitens.

5.5.1.8

Deverá garantir que os objetos armazenados continuem acessíveis em
caso de falha/perda de qualquer um dos componentes da Solução,
independentemente da funcionalidade de replicação.

5.5.1.9

Fatores de Desempenho:
5.5.1.9.1 Deverá possuir uma taxa de operações de leitura e gravação
simultâneas de, no mínimo, 1.000 (mil) objetos por segundo,
considerando um tamanho médio de 25 KB (vinte e cinco
kilobytes) e garantindo as seguintes taxas mínimas:
5.5.1.9.1.1. Ingestão de, no mínimo, 320 (Trezentos e vinte)
objetos por segundo;
5.5.1.9.1.2. Recuperação de, no mínimo, 1.000 (mil) objetos
por segundo.
5.5.1.9.2.

Suportar, inclusive, o armazenamento de objetos de 1 KB (um
kilobyte) até 100 GB (cem gigabytes) ou de tamanhos
superiores;

5.5.1.9.3.

Deverá garantir que haja replicação dos objetos entre, no
mínimo, dois conjuntos da Solução, em localidades distintas,
de forma automática e assíncrona, no tempo mínimo
permitido pela configuração proposta e não superior a 1
(uma) hora.
5.5.1.9.3.1. Para atendimento deste item, considerar um link
com velocidade de 1 Gbps (um Gigabit por
segundo) e com latência máxima de 100 ms (cem
milisegundos).

5.5.1.10.1

Deverá garantir que um objeto seja único no sistema;

5.5.1.10.2

Deverá implementar protocolos de acesso seguro;

5.5.1.10.3

Permitir que a aplicação efetue pesquisa de objetos através de
índices de pesquisa configurados pela própria aplicação,
definindo campos-chave de pesquisa e/ou através da
indexação completa dos metadados dos objetos;
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5.5.1.10.3.1 Permitir que os objetos armazenados, bem como
seus metadados, sejam exportados em formato
padrão aberto, de forma que possam ser
recuperados por outra solução/aplicação;
5.5.1.10.3.2 Permitir aplicações com as seguintes finalidades:
leitura, gravação, deleção, configuração de
retenção, busca e recuperação de objetos.
5.5.1.10.3.3 Possuir interface com as aplicações através dos
protocolos HTTP/HTTPS-RestAPI, S3, além de
suportar CIFS, NFS;
5.5.1.10.3.4 Possuir compatibilidade com os protocolos
HTTP/HTTPS-RestAPI, CIFS, NFS, S3, para
ingestão e recuperação de objetos.
5.5.1.10.3.5 Deverá contemplar o(s) Rack(s), bem como PDUs
(unidades de distribuição de energia)
necessário(s) para acomodação de todos os
componentes da Solução de Armazenamento de
Objetos;
5.5.1.11 Fatores de Compatibilidade da Solução:
5.5.1.11.1

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de
software:
5.5.1.11.1.1Websphere Application Server 8.0 e versão
superior;
Plataforma de Desenvolvimento de Aplicações: Microsoft
.NET, C+, Python;

5.5.1.11.3

Hadoop versão 2.6.0 e superior;

5.5.1.11.4

Cloudera versão 5.14.0 e superior.

EXPANSÃO DO NODE DE ARMAZENAMENTO COM 200TB ÚTEIS (BASE 2)
5.5.2.1

Expansão da capacidade líquida do Node de Armazenamento em, no
mínimo, 200 TB (duzentos terabytes) úteis base 2.

5.5.2.2

Todas as características de compatibilidade deverão ser mantidas para
essa expansão de área de armazenamento da solução.
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5.5.3

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO (EM TB ÚTEIS BASE 2)
5.5.3.1

Deverá prover acesso rápido aos objetos, garantindo autenticidade,
imutabilidade, unicidade e disponibilidade, durante o período de retenção
configurado, além de ser transparente quanto ao local de armazenamento
para aplicações e usuários.

5.5.3.2

Deverá possuir capacidade para armazenar dados não estruturados e seus
metadados, denominados objetos, conforme descrito abaixo:
5.5.3.2.1.

Dados não estruturados: Arquivos em geral, que podem ser
do tipo documento (XML, PDF, TXT, Microsoft Office,
OpenOffice, etc.), imagem, vídeo, médico (diagnósticos,
radiografias, exames, etc.);

5.5.3.2.2.

Metadados: Dados internos à Solução de Armazenamento de
Objetos que descrevem os objetos armazenados na Solução.

5.5.3.2.1.1 Cada metadado deve conter informações relativas a um
único objeto e com essas informações deve ser possível
recuperar: o objeto original, data e hora da criação,
referências ao conteúdo do objeto de forma a
possibilitar a implementação de mecanismo de busca
avançada, tamanho e suas políticas de autenticação,
retenção, proteção e segurança.
5.5.3.2.1.2 Cada metadado deverá possuir as mesmas políticas
(autenticação, retenção, proteção e segurança) do
objeto que descreve;
5.5.3.2.3.

Deverá possuir, de forma nativa, os seguintes algoritmos de autenticação:
SHA-1, SHA- 256, MD5. Usando um desses algoritmos de autenticação, a
Solução deverá ser capaz de:
5.5.3.3.1

Garantir que quando um objeto for inserido na Solução seja
gerada uma assinatura digital única, usando o próprio
conteúdo do objeto como base;

5.5.3.3.2

Garantir que dois objetos diferentes não tenham a mesma
assinatura digital;
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5.5.3.3

Metadados Customizados: Dados que podem ser inseridos
pela aplicação para descrever os objetos armazenados na
Solução de forma a possibilitar a implementação de
mecanismo de busca avançada mais refinada.
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5.5.3.3.3

5.5.3.4

Permitir a escolha do algoritmo de autenticação
exclusivamente para a área de armazenamento que está
sendo disponibilizada.

Deverá possuir, de forma nativa, as seguintes capacidades de proteção:
5.5.3.4.1 Permitir automaticamente que um objeto original possua
múltiplas cópias, de forma que cada cópia seja armazenada em
nodes e discos diferentes do objeto original;
5.5.3.4.2 Recuperar de forma automática um objeto original;
5.5.3.4.3 Fazer replicação e recuperação de forma automática de objetos
entre soluções geograficamente distantes, sem envolvimento
de aplicações e sem limites de distância.

5.5.3.5

Deverá possuir de forma nativa as seguintes capacidades de segurança:
5.5.3.5.1 Garantir de forma automática que um objeto original não seja
alterado ou corrompido durante o período de retenção
configurado, através de sua própria assinatura digital.
5.5.3.5.2 No caso de alteração do objeto original, a Solução deverá
recalcular a assinatura digital e tratá-lo como um novo objeto
no sistema, não alterando nenhuma referência ou política do
objeto original.
5.5.3.5.3 No caso de corrupção do objeto original, a Solução deverá
descartá-lo e fazer uma nova cópia a partir de uma cópia
autêntica do objeto original, gerada pela política de proteção;
5.5.3.5.4 Garantir que um objeto não seja acessado por usuário ou
aplicação não autorizados.

5.5.3.6

Deverá possuir de forma nativa os seguintes controles de retenção:
5.5.3.6.1 Após a configuração do período de retenção de um objeto, a
Solução não deverá permitir que este seja alterado ou apagado,
até que o tempo de retenção configurado tenha expirado;

5.5.3.6.3 O prazo de retenção deverá ser atribuído a cada objeto
armazenado, ou a uma classe de retenção ao qual o objeto
esteja associado. Não podendo ser atribuído a volumes, pastas
ou qualquer outro mecanismo de agrupamento de objetos;
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5.5.3.6.2 Uma vez configurado o tempo de retenção de um objeto, a
Solução não deverá permitir a reconfiguração do período de
retenção para menos, mas deverá permitir que o período de
retenção seja aumentado;
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5.5.3.6.4 Possuir funcionalidade que permita que os objetos sejam
mantidos mesmo após a expiração do seu prazo de retenção;
5.5.3.6.5 Possuir funcionalidade de deleção de objetos após a expiração
do prazo de retenção para aqueles objetos configurados com
essa opção.
5.5.3.6.6 Permitir definição do tempo de retenção de, no mínimo, 25
(vinte e cinco) anos.
5.5.3.7

Deverá prover de forma nativa as seguintes funcionalidades no momento
de deleção de um objeto:
5.5.3.7.1 Permitir que um objeto seja apagado somente após o tempo
de retenção ter expirado;
5.5.3.7.2 Permitir que um objeto seja apagado fisicamente após a
expiração do período de retenção.

Recursos de Infraestrutura (Espaço Físico, Energia, Cabos)
5.5.4.1

Os componentes da solução ofertada deverão ser montados em Racks,
que serão fornecidos pela CONTRATANTE;

5.5.4.2

A solução ofertada deverá possuir alimentação elétrica entre 200
(duzentos) e 230 (duzentos e trinta) Volts, frequência de 60 (sessenta)
Hertz, redundante e hot pluggable, por 2 (duas) ou mais fontes
independentes, necessário para o funcionamento do sistema de discos na
sua configuração máxima e que garanta em caso de falha de um dos
componentes, que a Solução continue a funcionar sem prejuízo às
aplicações. Caso a Solução ofertada opere em outra tensão, caberá ao
fornecedor adequar a instalação para o funcionamento solicitado, sem
ônus para a CONTRATANTE;

5.5.4.3

Deverão ser fornecidos todos os cabos de alimentação elétrica. É
obrigatório que seja fornecido para cada plug de alimentação elétrica do
equipamento, o plug correspondente para a instalação do equipamento
no ambiente da CONTRATANTE;

5.5.4.4

Deverão ser fornecidos todos os cabos, transceivers, e acessórios
pertinentes para conexão e funcionamento de cada produto que compõe
a solução. Durante o kickoff, caso seja necessário, a CONTRATANTE
poderá solicitar alteração da metragem para mais ou para menos;

5.5.4.5

A CONTRATADA deverá informar na reunião de kickoff, as especificações
de dimensão (altura, largura, profundidade, peso), bem como requisitos
mínimos de energia para alimentação elétrica e arrefecimento adequado
do equipamento.
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5.5.5

Documentação Técnica
5.5.5.1

Fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na
solução ofertada, a documentação técnica completa original do
fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou
como arquivo eletrônico, idioma Inglês ou Português, abordando os
seguintes tópicos:
i.

Especificações técnicas dos produtos (datasheet);

ii.

Instalação e configuração dos produtos;

iii.

Operação e administração dos produtos após a sua instalação e
configuração inicial;

iv.

Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas

5.6 SERVIÇOS
5.6.1

DISPOSIÇÕES GERAIS

5.6.1.1

Entende-se por PRODUTOS todos e qualquer hardware e software
compreendidos na solução ofertada, que serão fornecidos pela
CONTRATADA;

5.6.1.2

A execução dos SERVIÇOS é de responsabilidade da CONTRATADA;

5.6.1.3

Entende-se por SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO todas as atividades referentes
à PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO e PRÉ-OPERAÇÃO relativa
aos PRODUTOS fornecidos pela CONTRATADA;

5.6.1.4

Entende-se por:

5.6.1.4.1 PLANEJAMENTO: compreende o levantamento detalhado das
informações do ambiente da CONTRATANTE para definição dos
serviços de instalação, integração e pré-operação dos PRODUTOS
conforme requerimentos da CONTRATANTE e recomendações do
fabricante da solução ofertada;

5.6.1.4.3 INTEGRAÇÃO: compreende a configuração e customização dos
PRODUTOS ofertados para ser integrado aos PRODUTOS
previamente instalados no ambiente da CONTRATANTE de acordo
com as recomendações do fabricante e cenário definido no
RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO;
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5.6.1.4.2 INSTALAÇÃO: compreende a instalação básica dos hardwares e
softwares que compõem os PRODUTOS de acordo com as
especificações do fabricante;
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5.6.1.4.4 PRÉ-OPERAÇÃO: compreende a execução dos procedimentos de
validação definidos no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO,
compreendendo-se os testes de funcionalidade para constatar que
os produtos foram instalados e configurados de acordo com os
requisitos técnicos e parâmetros de configuração, com
acompanhamento dos técnicos da CONTRATANTE;
5.6.1.5

Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, a instalação, a
configuração, a integração, os testes e a compatibilidade dos PRODUTOS,
que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação
existente no local de instalação dos PRODUTOS;

5.6.1.6

Caberá à CONTRATADA, a obrigatoriedade de fornecer, instalar e configurar,
a critério exclusivo da CONTRATANTE, as atualizações e correções de todos
os softwares e firmwares fornecidos, sem ônus adicionais à CONTRATANTE,
durante o período de garantia e assistência técnica;

5.6.1.7

Para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ora especificados, a
CONTRATADA deverá apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo
Gestor do Projeto e sua Equipe Técnica, na data da 1ª reunião de
acompanhamento da execução do contrato (Kick off), a ser acordada entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA e no prazo máximo de 10 dias, após a
assinatura do Contrato;

5.6.1.7.1 O Gestor do Projeto deverá ser um profissional graduado de nível
superior (nível Sênior) com experiência em gerenciamento de
instalação de projetos de infraestrutura de Tecnologia da Informação
(TI).
5.6.1.7.2 A Equipe Técnica deverá ser composta por profissionais
especializados, graduados de nível superior com experiência em
consultoria de instalação da solução ofertada para com a
infraestrutura de LAN e SAN de sistemas de armazenamento, visando
assegurar a otimização de suas atividades e o fiel cumprimento de
suas obrigações decorrentes do contrato consequente da licitação, a
ser comprovado pelo vencedor da licitação através de atestados de
conclusão de cursos ou atestados de clientes onde tenha efetivado
implantação pertinente;

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

95

Assinado com senha por SUELI YOSHIKO KUROIVA DE SIQUEIRA - Analista Informática / CDCT - 05/08/2021 às 10:01:08.
Documento Nº: 22094771-3044 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22094771-3044

PDDCI202110522A

5.6.1.7.3 A Equipe Técnica deverá assumir um papel chave em prover
experiência para as iniciativas táticas e estratégicas da
CONTRATANTE. Este esforço deverá incluir as seguintes atividades:
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5.6.1.8

i.

Levantamento detalhado das informações da infraestrutura
de TI e definição das customizações da solução necessárias
à CONTRATANTE;

ii.

Avaliação de infraestrutura básica, conexões e comunicação
entre os componentes;

iii.

Planejamento da instalação necessárias para a adequada
implantação da solução;

iv.

Validação da Matriz de Compatibilidade para com o
Ambiente existente;

v.

Instalação dos PRODUTOS em sua totalidade e de acordo
com o Planejamento definido;

vi.

Proporcionar a passagem de conhecimentos e melhores
práticas ao grupo de Administradores Técnicos da
CONTRATANTE;

vii.

Suporte à operação da solução oferecida durante o período
de instalação, quando solicitado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá entregar, para validação da CONTRATANTE, pelo
menos, 02 (dois) RELATÓRIOS com conteúdo definidos a seguir:
i.

Contempla-se neste RELATÓRIO, a etapa de PLANEJAMENTO
para a implantação dos PRODUTOS especificados neste anexo;

ii.

Neste relatório deverá constar a relação completa dos
PRODUTOS a serem fornecidos, discriminando detalhadamente
a finalidade de cada um;

iii.

O relatório deverá contemplar e detalhar todas as etapas da
instalação, isto é, os serviços de planejamento, instalação,
integração e pré-operação;

iv.

O relatório deverá contemplar cronograma informando o prazo
para a execução de cada etapa do serviço contemplado neste
relatório;

v.

O relatório deverá contemplar a arquitetura desenhada pela
CONTRATADA para a integração dos PRODUTOS, na estrutura
existente na CONTRATANTE;
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vi.

O prazo máximo para a entrega do RELATÓRIO DE PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO pela CONTRADA à CONTRATANTE é de 15 dias
a contar da data da 1ª reunião de acompanhamento da
execução do contrato;

5.6.1.8.2 RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO

5.6.1.9

i.

Neste documento deverão constar todas as informações
geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da
arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao
ambiente da CONTRATANTE;

ii.

O RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO deverá ser fornecido
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de
conclusão e validação do SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
especificado.

efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela equipe
técnica da CONTRATANTE que se fará no prazo máximo de 10 dias a contar
da respectiva entrega;

5.6.1.10 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa e/ou meio digital;
5.6.1.11 O software empregado na confecção dos textos integrantes das
documentações deverá ser totalmente compatível com o MS Word em
versão mais recente;
5.6.1.12 Os relatórios deverão ser emitidos em papel timbrado da CONTRATADA e
deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da
CONTRATADA.

5.6.2.1

O prazo máximo para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO dos
PRODUTOS será de 60 (sessenta) dias a contar da data de aceite dos
Produtos.

5.6.2.2

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA no site da CONTRATANTE, conforme endereços
especificados no ANEXO I-C deste termo de referência, ou em caso
necessário, em outro endereço, desde que no âmbito do Estado de São
Paulo;
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No caso de eve
como por exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc,
impossibilitando que as atividades sejam executadas de
forma presencial, as mesmas poderão ser realizadas de
forma remota, desde que em comum acordo entre as partes;

5.6.2.3

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA durante o horário comercial compreendido das 8:00hs às
17:00hs, de segunda a sexta-feira, devendo eventualmente, atender à
CONTRATANTE em finais de semana e feriados para atendimento ou
acompanhamento de implementações que necessitem ser executados
nestes horários, cabendo à CONTRATANTE informar tais atendimentos à
CONTRATADA, antecipadamente, e de comum acordo entre as partes;

5.6.2.4

Caberá à CONTRATADA a integração dos PRODUTOS da solução ofertada
à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente no local de
instalação da CONTRATANTE, respeitando-se as compatibilidades;

5.6.2.5

Entende-se por instalação a montagem física dos equipamentos e
acessórios fornecidos, bem como a configuração lógica de todos os
equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário requerido
pela CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho.

5.6.2.6

Todos os instrumentos/equipamentos necessários para a execução dos
serviços e testes de aceitação do serviço serão fornecidos pela
CONTRATADA;

5.6.2.7

A Equipe Técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação deverá
trabalhar sob orientação e supervisão direta do profissional responsável
pela coordenação das atividades de instalação (Gestor do Projeto);

5.6.2.8

A CONTRATADA deverá manter, durante a fase de instalação, a equipe
técnica disponível para eventuais serviços executados fora do horário de
expediente sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quando necessário
para as atividades definidas no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
e solicitado pela equipe da CONTRATANTE;

5.6.2.9

A CONTRATADA deverá elaborar e manter, Relatório de Atividades (RA),
com anotações das atividades realizadas, irregularidades encontradas e
outras ocorrências relativas à execução do contrato, o qual será feito na
periodicidade definida pela fiscalização da CONTRATANTE, devendo ser
validado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela
fiscalização da CONTRATANTE;
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5.6.2.10

Quando aprovado o funcionamento de todos os PRODUTOS, tendo como
base os itens do RA para cada PRODUTO, esses PRODUTOS deverão ser
considerados instalados e aptos a serem utilizados. Isso deverá ser
confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do representante
técnico da CONTRATANTE no RA;

5.6.2.11

Quando não aprovado o funcionamento de qualquer PRODUTO ou
SERVIÇO sob responsabilidade da CONTRATADA, esta deverá anotar no RA
as ocorrências e suas origens, e tomar toda e qualquer providência
necessária para resolvê-las, sem gerar ônus à CONTRATANTE, dentro do
prazo acordado entre as partes, sem prejudicar o tempo previsto de
instalação;

5.6.2.12

O RA não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos PRODUTOS, o qual deverá ser estendido ao longo de
todo o período de garantia;

5.6.2.13

A falta da execução completa de um ou mais PRODUTOS e SERVIÇOS
constitui-se em motivo de suspensão do compromisso financeiro,
vinculados ao SERVIÇO correspondente, enquanto perdurar a ocorrência;

5.6.2.14

Toda informação manuseada pela CONTRATADA são de uso exclusivo e
restrito da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá assumir compromisso
de manter em sigilo, bem como não fazer uso indevido de qualquer
configuração do ambiente e informações prestadas por funcionários da
CONTRATANTE e quaisquer outras informações pertencentes à
CONTRATANTE;

5.6.2.15

A CONTRATADA, após concluído o serviço de instalação dos PRODUTOS
no site CONTRATANTE, deverá realizar, com o acompanhamento dos
técnicos da CONTRATANTE, testes de pré-operação para constatar que os
PRODUTOS foram instalados de acordo com o cenário requerido pela
CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho;

5.6.2.16

Escopo da instalação

5.6.2.16.1

Deverão ser instalados todos os produtos solicitados pela
CONTRATANTE neste termo de referência;

5.6.2.16.2

Integração dos subsistemas de armazenamento a rede da
CONTRATANTE;

5.6.2.16.3

Configuração dos produtos de acordo com os parâmetros técnicos
especificados pela CONTRATANTE;

5.6.2.16.4

Instalar, configurar e customizar o sistema de monitoria,
desempenho e análise e automação para a solução;
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Implementar a replicação entre
armazenamento, quando aplicável.

os

subsistemas

de

5.6.2.16.6

A CONTRATADA deve habilitar as licenças e os softwares
adquiridos;

5.6.2.16.7

A CONTRATADA deve realizar testes de validação da instalação
dos subsistemas de armazenamento;

5.6.2.16.8

A CONTRATADA deve elaborar e entregar para a equipe da
CONTRATANTE a documentação completa do ambiente
implementado (As Built);

5.6.2.16.9

Caso a CONTRATADA detecte durante a execução dos serviços
problemas de infraestrutura que impeçam a realização dos
mesmos, a equipe da CONTRATANTE deve ser comunicada para
que providencie as correções necessárias;

5.6.2.16.10

O fornecimento de sistemas operacionais de servidores e suas
respectivas licenças que se façam necessários é de reponsabilidade
da CONTRATANTE;

5.6.2.16.11

A instalação, configuração e/ou customização do sistema
operacional e seus aplicativos nos servidores que serão utilizados
durante a instalação ou que fazem parte da solução são de
responsabilidade da CONTRATANTE;

5.6.2.16.12

As ações corretivas na resolução de problemas que porventura
existam no sistema operacional ou no ambiente, são de
responsabilidade da CONTRATANTE.

5.6.2.16.13

A customização ou parametrização de qualquer componente da
infraestrutura que será utilizada ou faça parte do ambiente
instalado será realizada pela equipe da CONTRATANTE, como por
exemplo:
i.

Infraestrutura de rede local (LAN);

ii.

Infraestrutura de rede de armazenamento (SAN);

iii.

Parametrização de Sistema Operacional, seus aplicativos
ou banco de dados.

5.6.2.17 A CONTRATADA deverá prestar apoio à configuração dos equipamentos
que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no
desempenho, em termos de segurança, produtividade, contingência ou
outros benefícios. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes,
sempre com anuência da CONTRATANTE;
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5.6.2.18 A CONTRATADA deverá prestar apoio para reinstalação e/ou
reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

5.6.3.1

O prazo mínimo de garantia dos equipamentos especificados neste item é
de 60 meses a contar da data de emissão do termo de aceite de serviços
de implantação;
i.

A CONTRATADA deverá faturar a garantia e assistência técnica do
Hardware e Software em conjunto com seus respectivos e de acordo
com a planilha.

5.6.3.2

Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá garantir a
troca de todo e qualquer tipo de disco/módulo flash ofertado neste anexo,
seja por casos de desgastes ou fim de vida útil, sem ônus à CONTRATANTE;

5.6.3.3

A assistência técnica durante o período de garantia deverá ser onsite a ser
realizada nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços de
instalação dos PRODUTOS;

5.6.3.4

A garantia e assistência técnica de todos os PRODUTOS deverão abranger
correções com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado,
inclusive, não se restringindo a substituição de peças, partes, componentes
e acessórias;

5.6.3.5

O Período de Disponibilidade para execução, pela CONTRATADA, dos
serviços de assistência técnica on-site para todos os PRODUTOS fornecidos
é de 7 x 24, inclusive feriados;

5.6.3.6

Com o objetivo de manter os equipamentos fornecidos em boas condições
de funcionamento ou restabelecê-lo a tais condições, a CONTRATADA
prestará serviços de assistência técnica on site durante o Período de
Disponibilidade estabelecido neste lote;

5.6.3.7

A CONTRATADA deverá assegurar a assistência técnica necessária à
satisfatória utilização dos equipamentos, no que consiste à manutenção de
hardware, instalação, reinstalação e atualização de softwares, firmwares
internos dos equipamentos, durante o período de garantia;

5.6.3.8

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso automático às
documentações e às versões de manutenção e atualizações dos softwares,
firmwares dos PRODUTOS, via portal web Internet do fabricante, sob
demanda, sem ônus adicional à CONTRATANTE;
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5.6.3.9

A CONTRATADA deverá ter acesso direto ao suporte técnico especializado
do fabricante dos EQUIPAMENTOS (technical assistance center), 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano via telefone e e-mail,
para solução de problemas e encaminhamento de problemas ao setor
competente do fabricante dos PRODUTOS; deve também disponibilizar
uma senha de acesso para este serviço à equipe de suporte da
CONTRATANTE;

5.6.3.10

A CONTRATADA será responsável pela abertura e acompanhamento de
chamados técnicos junto aos centros de suporte técnico do fabricante, bem
como o acompanhamento da resolução desses chamados e implantação
das soluções sugeridas.

5.6.3.11

Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo
iniciada a contagem do tempo de atendimento a partir da hora de
acionamento.

5.6.3.12

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá assistir
remotamente na instalação e uso dos softwares ofertado, fornecendo
orientações para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de
traces, dumps e logs. Nos casos de defeitos não conhecidos, as
documentações enviadas pela CONTRATANTE (tais como: traces, dumps e
logs) deverão ser encaminhadas aos laboratórios dos produtos a fim de que
sejam fornecidas as devidas correções.

5.6.3.13

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer
informações sobre as correções a serem aplicadas ou a própria correção.

5.6.3.14

Os serviços de assistência técnica on site deverão ser executados por
técnicos treinados e certificados, com qualificação técnica para diagnóstico
e solução dos problemas, bem como para substituição das peças e
reconfiguração dos equipamentos.

5.6.3.15

O atendimento on-site para os chamados de severidade 1 e 2 deverão ser
efetuados por um especialista devidamente habilitado, que trabalhará o
tempo que for necessário para a solução do problema, sem ônus para a
CONTRATANTE e sem prejuízo para os demais prazos.

5.6.3.16

O atendimento não poderá ser interrompido até o completo
restabelecimento do produto envolvido, mesmo que se estenda em
períodos noturnos e dias não úteis.

5.6.3.17

A assistência técnica deve cobrir atendimento telefônico, sem limitação,
durante a vigência da garantia.
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Severida
de

O atendimento aos chamados deverá obedecer à seguinte classificação
quanto ao nível de severidade:
Descrição

Tipo de
Tempo de
Atendiment Atendimento
o

Tempo de
Solução

Observação

1
Crítica

Chamados
referentes à
situação de
emergência ou
problemas críticos,
caracterizados pela
existência de
sistema paralisado;

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 5
(cinco) horas
após o início
do
atendimento

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se estenda
por períodos noturnos
e dias não úteis.

2

Chamados
associados a
situações de alto
impacto,
incluindo os casos
de
degradação
severa
de
desempenho,

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 7
(sete) horas
após o início
do
atendimento.

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se
estenda por períodos
noturnos e dias não
úteis.

3
Média

Chamados
referentes a
situações de
baixo impacto ou
para aqueles
problemas que se
apresentem de
forma
intermitente,
incluindo os casos
em que haja a
necessidade de
substituição de
componente(s)
que possua(m)
redundância

Remoto,
com
exceção
das
situaçõe
s em
que seja
necessár
ia
interven
ção
física

No máximo 2
(duas) horas
após a
abertura do
chamado

No máximo 8
(oito) horas
após o início
do
atendimento.

Caso o problema não
possa ser resolvido
remotamente dentro
do prazo
estabelecido, a
CONTRATADA
deverá colocar à
disposição da
CONTRATANTE, um
especialista
devidamente
habilitado e
credenciado que
trabalhará o tempo
que for necessário
para a solução do
problema, sendo que
o ônus financeiro de
tal providência será
da CONTRATADA.

4
Baixa

Chamados com
objetivo de sanar
dúvidas quanto
ao uso ou à
implementação
do produto

Remoto

No máximo 4
(quatro)
horas após a
abertura do
chamado

No máximo

Alta

62 (sessenta e
duas) horas
após o início
do
atendimento.

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

103

Assinado com senha por SUELI YOSHIKO KUROIVA DE SIQUEIRA - Analista Informática / CDCT - 05/08/2021 às 10:01:08.
Documento Nº: 22094771-3044 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22094771-3044

PDDCI202110522A

5.6.3.18

2889

Termo de Referência
REL.CDEP.037/2020 v7.0

5.6.3.19

A CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica dos equipamentos
no local de instalação dos mesmos, e será responsável pela entrega e
instalação das peças de substituição, retirada das peças com defeitos e, se
necessário, deverá efetuar a reconfiguração do sistema operacional do
equipamento;

5.6.3.20

Todas as peças serão fornecidas à base de permuta, sendo que a reposição
deverá ser feita por peças novas homologadas pelo fabricante dos
equipamentos, de especificações idênticas ou superiores às substituídas,
como tipo, configuração e capacidade;

5.6.3.21

Caso o equipamento, no todo ou em parte, tenha que ser retirado do local
ou o tempo para reparo e solução, contado a partir do chamado e dentro
do Período de Disponibilidade especificado neste lote, seja superior a 16
(dezesseis) horas, a CONTRATADA deverá substituir, no ato, o equipamento
por outro equivalente (equipamento back-up), com a mesma configuração
ou superior, enquanto perdurar o conserto;

5.6.3.22

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, as responsabilidades
decorrentes pela retirada e devolução dos equipamentos, bem como todas
as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

5.6.3.23

Os equipamentos backup deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou
por ela locados, não cabendo à CONTRATANTE, nenhuma responsabilidade
na disponibilização dos mesmos;

5.6.3.24

A substituição temporária de equipamento original por equipamento
backup não caracterizará a conclusão de um chamado. Isto acontecerá
quando o equipamento original retornar em perfeito estado de
funcionamento à instalação de origem.

5.6.3.25

O equipamento original deve retornar à instalação de origem, em pleno
funcionamento, no prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar da data de
sua retirada para reparo.

5.6.3.26

A CONTRATADA prestará os serviços de garantia nos equipamentos,
independentemente dos acessórios ou outros equipamentos que estejam,
a estes, conectados;

5.6.3.27

A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de engenharia
que forem classificadas como mandatárias pelo fabricante dos
equipamentos, durante a vigência da garantia;
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5.6.3.28

A CONTRATADA prestará serviço de suporte técnico à configuração dos
equipamentos que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no
desempenho, em termos de segurança, produtividade, contingência ou
outros benefícios. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes,
sempre com anuência da CONTRATANTE;

5.6.3.29

A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico para reinstalação
e/ou reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.

FATURAMENTO
5.6.4.1 A CONTRATADA deverá faturar o Hardware em conjunto com sua
respectiva garantia e assistência técnica para o período de vigência
especificado neste termo;
5.6.4.2 A CONTRATADA deverá faturar o Software em conjunto com sua respectiva
garantia e assistência técnica para o período de vigência especificado neste
termo;
5.6.4.3 A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Implantação após seu término
e conforme condições especificadas neste termo;
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6.

OBJECT STORAGE (LOTE 6)

6.1 QUANTIDADE
6.1.1

A quantidade estimada de Object Storage, encontra-se no ANEXO I-B deste
edital.

6.1.2

Todos os Produtos que compõem o Object Storage, deverão ser novos e sem
uso anterior.

6.1.3

O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

6.2 ESCOPO
6.2.1

Este item tem como objetivo, realizar a contração do Object Storage da
CONTRATANTE para atender ambiente Open System, deverá ser compatível
com a plataforma Open System através da rede Ethernet 10 Gbps.

6.2.2

Deverão ser fornecidos os produtos especificados neste item, bem como todos
os Serviços com Garantia, Manutenção e Suporte pelo período de 60 meses,
conforme especificado neste termo de referência.

6.2.3

Todos os produtos deverão ser fornecidos e instalados, dentro dos prazos e
locais da CONTRATANTE, conforme endereços mencionados no ANEXO I-C.

6.2.4

Deverá contemplar em seu escopo todos os esforços necessários para o
funcionamento completo de todo o ambiente e solução atualizada.

6.3 REQUISITOS TÉCNICOS
O Objeto Storage deverá contemplar:
6.3.1.1

Node de Processamento

6.3.1.2

Área de Armazenamento;

i.

6.3.1.3

A área de Armazenamento pode estar contida nos nós/nodes de
processamento, onde os mesmos deverão possuir CPU para
processamento e discos para armazenamento.
Software de Gerenciamento de Conteúdo;

6.3.1.4

Software de Gerenciamento da Solução;
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6.3.2

A CONTRATADA deverá prover todos os componentes de software bem como
os componentes de hardware
armazenamento, processamento e
conectividade que constituem a Solução, necessários ao cumprimento dos
requisitos técnicos.

6.3.3

Deverá fazer parte da proposta da CONTRATADA a topologia e a descrição
detalhadas da arquitetura da Solução, incluindo a configuração dos
equipamentos/componentes que a constituem (tanto para hardware quanto
software), bem como os requisitos que deverão ser providos pela
CONTRATANTE para o funcionamento pleno e adequado da Solução.

6.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
6.4.1

Considerar 1 PByte (PB) igual a 1024 TBytes (TB).

6.4.2

Considerar 1 TByte (TB) igual a 1024 GBytes (GB).

6.4.3

Considerar 1 GByte (GB) igual a 1024 MBytes (MB).

6.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
6.5.1

CLUSTER DE 4 NODES DE PROCESSAMENTO DA SOLUÇÃO
6.5.1.1

Para cada Cluster deverá ser entregue, no mínimo, 4 nodes de
processamento para a solução de armazenamento de objetos;

6.5.1.2

Cada node (nó) deverá ser fornecido com, no mínimo, 64GB de memória
interna.

6.5.1.3

Para área de Metadados da Solução, cada node (nó) deverá ser fornecido
com, no mínimo, 1 disco de 960GB em tecnologia de unidades Flash ou
SSD (solid state drive).

6.5.1.4

A conectividade de acesso aos nodes de processamento deverá ser
através de portas/protocolo IP 10Gbps;

6.5.1.5

Suportar escalabilidade de, no mínimo, 5 PB (cinco petabytes), sem a
necessidade de interrupção no acesso aos dados;

6.5.1.6

Ser dimensionada para comportar, no mínimo, 3.2 (três ponto dois)
bilhões de objetos. Para o cálculo de capacidade líquida de
endereçamento:
6.5.1.6.2. Subtrair todos os arquivos/objetos relativos às políticas de
armazenamento;
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6.5.1.6.3. Subtrair todos os arquivos/objetos que sejam cópias de um
objeto original;
6.5.1.6.4. Subtrair todos os arquivos/objetos que sejam fragmentos de
um objeto original.
6.5.1.7

Suportar escalabilidade para endereçar, no mínimo, 32 (trinta e dois)
bilhões de objetos líquidos;
6.5.1.7.1. Para o cálculo da capacidade líquida de endereçamento,
considerar o descrito no item anterior e seus subitens.

6.5.1.8

Deverá garantir que os objetos armazenados continuem acessíveis em
caso de falha/perda de qualquer um dos componentes da Solução,
independentemente da funcionalidade de replicação.

6.5.1.9

Fatores de Desempenho:
6.5.1.9.1. Deverá possuir uma taxa de operações de leitura e gravação
simultâneas de, no mínimo, 1.000 (mil) objetos por segundo,
considerando um tamanho médio de 25 KB (vinte e cinco
kilobytes) e garantindo as seguintes taxas mínimas:
6.5.1.9.1.1. Ingestão de, no mínimo, 320 (Trezentos e vinte)
objetos por segundo;
6.5.1.9.1.2. Recuperação de, no mínimo, 1.000 (mil) objetos
por segundo.
6.5.1.9.2. Suportar, inclusive, o armazenamento de objetos de 1 KB (um
kilobyte) até 100 GB (cem gigabytes) ou de tamanhos
superiores;
6.5.1.9.3. Deverá garantir que haja replicação dos objetos entre, no
mínimo, dois conjuntos da Solução, em localidades distintas, de
forma automática e assíncrona.
6.5.1.9.3.1. Para atendimento deste item, considerar um link
com velocidade de 1 Gbps (um Gigabit por
segundo) e com latência máxima de 100 ms (cem
milisegundos).

6.5.1.10 Fatores de Qualidade:
6.5.1.10.1. Deverá garantir que um objeto seja único no sistema;
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6.5.1.10.3. Permitir que a aplicação efetue pesquisa de objetos através de
índices de pesquisa configurados pela própria aplicação,
definindo campos-chave de pesquisa e/ou através da
indexação completa dos metadados dos objetos;
6.5.1.10.4. Permitir que os objetos armazenados, bem como seus
metadados, sejam exportados em formato padrão aberto, de
forma
que
possam
ser
recuperados
por
outra
solução/aplicação;
6.5.1.10.5. Permitir aplicações com as seguintes finalidades: leitura,
gravação, deleção, configuração de retenção, busca e
recuperação de objetos.
6.5.1.10.6. Possuir interface com as aplicações através dos protocolos
HTTP/HTTPS-RestAPI, S3, além de suportar CIFS, NFS;
6.5.1.10.7. Possuir compatibilidade com os protocolos HTTP/HTTPSRestAPI, CIFS, NFS, S3, para ingestão e recuperação de objetos.
6.5.1.10.8. Deverá contemplar o(s) Rack(s), bem como PDUs (unidades de
distribuição de energia) necessário(s) para acomodação de
todos os componentes da Solução de Armazenamento de
Objetos;
6.5.1.11 Fatores de Compatibilidade da Solução:
6.5.1.11.1. Hadoop versão 2.6.0 e/ou superior;
6.5.1.11.2. Cloudera versão 5.14.0 e/ou superior.
NODE DE ARMAZENAMENTO DA SOLUÇÃO COM 200TB ÚTEIS (BASE 2)
6.5.2.1

Para soluções que utilizem categorias de nodes diferente para
armazenamento e processamento, o node de armazenamento deverá ser
interligado com os nodes de processamento da solução de
armazenamento de objetos via interface IP 10Gbps;

6.5.2.2

Em soluções onde todos os nodes contribuem para processamento e
armazenamento, todos os nodes devem se interconectar com rede
dedicada com interfaces IP de velocidade mínima de 10 ou 25 Gbps, com
toda a rede de comunicação interna dos nós devendo ser fornecida pelo
contratado da solução.

6.5.2.3

Possuir capacidade líquida de, no mínimo, 200 TB (duzentos terabytes)
úteis base 2 de armazenamento. Para o cálculo da capacidade líquida de
armazenamento:
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6.5.2.4

Utilizar arquitetura RAID (Redundant Array of Independent Disks), RAIN
(Redundant Array of Independent Nodes) ou similar, com seus respectivos
algoritmos de paridade, garantindo a disponibilidade dos dados mesmo
com a falha de até 2 discos simultaneamente
6.5.2.4.1 Subtrair as áreas utilizadas para algoritmos de paridade;
6.5.2.4.2 Subtrair as áreas utilizadas para dynamic-spare;
6.5.2.4.3 Subtrair as áreas utilizadas para nodes-spare;
6.5.2.4.4 Subtrair as áreas utilizadas para uso interno da Solução;
6.5.2.4.5 Subtrair as áreas utilizadas para metadados;
6.5.2.4.6 Desconsiderar qualquer tipo de compactação ou compressão
de dados;
6.5.2.4.7 Desconsiderar qualquer tipo de desduplicação;
6.5.2.4.8 Adotar para 01 TB (um terabyte) o valor de 2^40 (dois elevado
a potência de quarenta) bytes;

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO (EM TB ÚTEIS BASE 2)
6.5.3.1

Deverá prover acesso rápido aos objetos, garantindo autenticidade,
imutabilidade, unicidade e disponibilidade, durante o período de retenção
configurado, além de ser transparente quanto ao local de armazenamento
para aplicações e usuários.

6.5.3.2

Deverá possuir capacidade para armazenar dados não estruturados e seus
metadados, denominados objetos, conforme descrito abaixo:
6.5.3.2.1.

Dados não estruturados: Arquivos em geral, que podem ser
do tipo documento (XML, PDF, TXT, Microsoft Office,
OpenOffice, etc.), imagem, vídeo, médico (diagnósticos,
radiografias, exames, etc.);

6.5.3.2.2.

Metadados: Dados internos à Solução de Armazenamento
de Objetos que descrevem os objetos armazenados na
Solução.

6.5.3.2.1.1 Cada metadado deve conter informações relativas a um
único objeto e com essas informações deve ser possível
recuperar: o objeto original, data e hora da criação,
referências ao conteúdo do objeto de forma a
possibilitar a implementação de mecanismo de busca
avançada, tamanho e suas políticas de autenticação,
retenção, proteção e segurança.
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6.5.3.2.1.2 Cada metadado deverá possuir as mesmas políticas
(autenticação, retenção, proteção e segurança) do
objeto que descreve;
6.5.3.2.3.

6.5.3.3

Metadados Customizados: Dados que podem ser inseridos
pela aplicação para descrever os objetos armazenados na
Solução de forma a possibilitar a implementação de
mecanismo de busca avançada mais refinada.

Deverá possuir, de forma nativa, os seguintes algoritmos de autenticação:
SHA-1, SHA-256. Usando um desses algoritmos de autenticação, a
Solução deverá ser capaz de:
6.5.3.3.1. Garantir que quando um objeto for inserido na Solução seja
gerada uma assinatura digital única, usando o próprio
conteúdo do objeto como base;
6.5.3.3.2. Garantir que dois objetos diferentes não tenham a mesma
assinatura digital;
6.5.3.3.3. Permitir a escolha do algoritmo de autenticação exclusivamente
para a área de armazenamento que está sendo disponibilizada.

6.5.3.4

Deverá possuir, de forma nativa, as seguintes capacidades de proteção:
6.5.3.4.1. Permitir automaticamente que um objeto ou os fragmentos dos
objetos possuam possua múltiplas cópias, de forma que cada
cópia seja armazenada em nodes e discos diferentes do objeto
ou os fragmentos originais;
6.5.3.4.1.1. Recuperar de forma automática um objeto original;
6.5.3.4.1.2. Fazer replicação e recuperação de forma automática de
objetos entre soluções geograficamente distantes, sem
envolvimento de aplicações e sem limites de distância.

6.5.3.5

Deverá possuir de forma nativa as seguintes capacidades de segurança:
6.5.3.5.1. Garantir de forma automática que um objeto original não seja
alterado ou corrompido durante o período de retenção
configurado, através de sua própria assinatura digital.
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6.5.3.5.1.1. No caso de alteração do objeto original, a Solução
deverá recalcular a assinatura digital e tratá-lo como
um novo objeto no sistema, não alterando nenhuma
referência ou política do objeto original.
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6.5.3.5.1.2. No caso de corrupção do objeto original, a Solução
deverá descartá-lo e fazer uma nova cópia a partir de
uma cópia autêntica do objeto original, gerada pela
política de proteção;
6.5.3.5.1.3. Garantir que um objeto não seja acessado por usuário
ou aplicação não autorizados.
6.5.3.6

Deverá possuir de forma nativa os seguintes controles de retenção:
6.5.3.6.1.

Após a configuração do período de retenção de um objeto, a
Solução não deverá permitir que este seja alterado ou
apagado, até que o tempo de retenção configurado tenha
expirado;
6.5.3.6.1.1. Uma vez configurado o tempo de retenção de um
objeto, a Solução não deverá permitir a
reconfiguração do período de retenção para
menos, mas deverá permitir que o período de
retenção seja aumentado;
6.5.3.6.1.2. O prazo de retenção deverá ser atribuído a cada
objeto armazenado, ou a uma classe de retenção
ao qual o objeto esteja associado. Não podendo
ser atribuído a volumes, pastas ou qualquer outro
mecanismo de agrupamento de objetos;
6.5.3.6.1.3. Possuir funcionalidade que permita que os objetos
sejam mantidos mesmo após a expiração do seu
prazo de retenção;
6.5.3.6.1.4. Possuir funcionalidade de deleção de objetos após
a expiração do prazo de retenção para aqueles
objetos configurados com essa opção.
6.5.3.6.1.5. Permitir definição do tempo de retenção de, no
mínimo, 25 (vinte e cinco) anos.

6.5.3.7

Deverá prover de forma nativa as seguintes funcionalidades no momento
de deleção de um objeto:
6.5.3.7.1. Permitir que um objeto seja apagado somente após o tempo
de retenção ter expirado;
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6.5.4

SOFTWARE DE ANÁLISE DE PERFORMANCE DA SOLUÇÃO:
6.5.4.1

Deverá possuir funcionalidade de análise de performance e
gerenciamento de configuração que permita, no mínimo, executar as
seguintes funções, sem causar indisponibilidade do acesso aos dados
pelas aplicações:
6.5.4.1.1. Definição de servidores de aplicação e/ou de usuários para
acesso à Solução;
6.5.4.1.2. Provisionamento e liberação de área de armazenamento.

6.5.4.2

Deverá possuir funcionalidade para análise e gerenciamento de
desempenho, com tratamento de dados históricos, que permita, no
mínimo:
6.5.4.2.1. Monitoração automática de todos os seus componentes,
inclusive através de traps SNMP v3;
6.5.4.2.2. Definição de limites (thresholds) para geração de alertas;
6.5.4.2.3. Gerenciamento dos objetos armazenados (número de objetos,
espaço alocado, prazo de retenção, etc.);
6.5.4.2.4. Geração de relatórios e estatísticas de utilização dos recursos.
6.5.4.2.5. O gerenciamento da Solução, compreendendo configuração,
monitoramento,
gerenciamento
de
desempenho,
ativação/desativação e controle de funcionalidades da mesma,
deverá ser redundante, sem ponto único de falha.
6.5.4.2.6. A infraestrutura (física ou virutal) da console para instalação do
software de análise de performance da solução de
armazenamento de objetos será disponibilizada pela própria
CONTRATANTE.

SOFTWARE PARA BALANCEAMENTO DE TRÁFEGO
6.5.5.1

Deverá ser fornecida solução de software que efetue balanceamento de
tráfego entre sites (Global Load Balancing), em sua versão mais recente, a
ser implementada em nodes (físicos ou máquinas virtuais), que atuem de
forma redundante.
i.

A infraestrutura (física ou virtual) para instalação dos nodes de
balanceamento de carga será disponibilizada pela própria
CONTRATANTE.

ii.

Os nodes (nós) físicos ou virtuais deverão suportar, no mínimo:
5 (cinco) Gbps por node/nó,
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Load Balancing,
SSL/offload,
Global Load Balancing,
Open APIs;

6.5.7

Recursos de Infraestrutura (Espaço Físico, Energia, Cabos)
6.5.6.1

Os componentes da solução ofertada deverão ser montados em Racks,
com dimensão máxima de 42 U, que deverão ser fornecidos junto com a
solução;

6.5.6.2

A solução ofertada deverá possuir alimentação elétrica entre 200
(duzentos) e 230 (duzentos e trinta) Volts, frequência de 60 (sessenta)
Hertz, redundante e hot pluggable, por 2 (duas) ou mais fontes
independentes, necessário para o funcionamento do sistema de discos na
sua configuração máxima e que garanta em caso de falha de um dos
componentes, que a Solução continue a funcionar sem prejuízo às
aplicações. Caso a Solução ofertada opere em outra tensão, caberá ao
fornecedor adequar a instalação para o funcionamento solicitado, sem
ônus para a CONTRATANTE;

6.5.6.3

Deverão ser fornecidos todos os cabos de alimentação elétrica. É
obrigatório que seja fornecido para cada plug de alimentação elétrica do
equipamento, o plug correspondente para a instalação do equipamento
no ambiente da CONTRATANTE;

6.5.6.4

Deverão ser fornecidos todos os cabos, transceivers, e acessórios
pertinentes para conexão e funcionamento de cada produto que compõe
a solução. Durante o kickoff, caso seja necessário, a CONTRATANTE
poderá solicitar alteração da metragem para mais ou para menos;

6.5.6.5

A CONTRATADA deverá informar na reunião de kickoff, as especificações
de dimensão (altura, largura, profundidade, peso), bem como requisitos
mínimos de energia para alimentação elétrica e arrefecimento adequado
do equipamento.

Documentação Técnica
6.5.7.1

Fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na
solução ofertada, a documentação técnica completa original do
fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou
como arquivo eletrônico, idioma Inglês ou Português, abordando os
seguintes tópicos:
i.

Especificações técnicas dos produtos (datasheet);
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ii.

Instalação e configuração dos produtos;

iii.

Operação e administração dos produtos após a sua instalação e
configuração inicial;

iv.

Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas

6.6 SERVIÇOS
6.6.1

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.6.1.1

Entende-se por PRODUTOS todos e qualquer hardware e software
compreendidos na solução ofertada, que serão fornecidos pela
CONTRATADA;

6.6.1.2

A execução dos SERVIÇOS é de responsabilidade da CONTRATADA;

6.6.1.3

Entende-se por SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO todas as atividades referentes
à PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO e PRÉ-OPERAÇÃO relativa
aos PRODUTOS fornecidos pela CONTRATADA;

6.6.1.4

Entende-se por:

6.6.1.4.1 PLANEJAMENTO: compreende o levantamento detalhado das
informações do ambiente da CONTRATANTE para definição dos
serviços de instalação, integração e pré-operação dos PRODUTOS
conforme requerimentos da CONTRATANTE e recomendações do
fabricante da solução ofertada;
6.6.1.4.2 INSTALAÇÃO: compreende a instalação básica dos hardwares e
softwares que compõem os PRODUTOS de acordo com as
especificações do fabricante;
6.6.1.4.3 INTEGRAÇÃO: compreende a configuração e customização dos
PRODUTOS ofertados para ser integrado aos PRODUTOS
previamente instalados no ambiente da CONTRATANTE de acordo
com as recomendações do fabricante e cenário definido no
RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO;
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6.6.1.4.4 PRÉ-OPERAÇÃO: compreende a execução dos procedimentos de
validação definidos no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO,
compreendendo-se os testes de funcionalidade para constatar que
os produtos foram instalados e configurados de acordo com os
requisitos técnicos e parâmetros de configuração, com
acompanhamento dos técnicos da CONTRATANTE;
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6.6.1.5

Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, a instalação, a
configuração, a integração, os testes e a compatibilidade dos PRODUTOS,
que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação
existente no local de instalação dos PRODUTOS;

6.6.1.6

Caberá à CONTRATADA, a obrigatoriedade de fornecer, instalar e configurar,
a critério exclusivo da CONTRATANTE, as atualizações e correções de todos
os softwares e firmwares fornecidos, sem ônus adicionais à CONTRATANTE,
durante o período de garantia e assistência técnica;

6.6.1.7

Para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ora especificados, a
CONTRATADA deverá apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo
Gestor do Projeto e sua Equipe Técnica, na data da 1ª reunião de
acompanhamento da execução do contrato (Kick off), a ser acordada entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA e no prazo máximo de 10 dias, após a
assinatura do Contrato;

6.6.1.7.1 O Gestor do Projeto deverá ser um profissional graduado de nível
superior (nível Sênior) com experiência em gerenciamento de
instalação de projetos de infraestrutura de Tecnologia da Informação
(TI).
6.6.1.7.2 A Equipe Técnica deverá ser composta por profissionais
especializados, graduados de nível superior com experiência em
consultoria de instalação da solução ofertada para com a
infraestrutura de LAN e SAN de sistemas de armazenamento, visando
assegurar a otimização de suas atividades e o fiel cumprimento de
suas obrigações decorrentes do contrato consequente da licitação, a
ser comprovado pelo vencedor da licitação através de atestados de
conclusão de cursos ou atestados de clientes onde tenha efetivado
implantação pertinente;

i.

Levantamento detalhado das informações da infraestrutura
de TI e definição das customizações da solução necessárias
à CONTRATANTE;

ii.

Avaliação de infraestrutura básica, conexões e comunicação
entre os componentes;

iii.

Planejamento da instalação necessárias para a adequada
implantação da solução;
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6.6.1.7.3 A Equipe Técnica deverá assumir um papel chave em prover
experiência para as iniciativas táticas e estratégicas da
CONTRATANTE. Este esforço deverá incluir as seguintes atividades:
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6.6.1.8

iv.

Validação da Matriz de Compatibilidade para com o
Ambiente existente;

v.

Instalação dos PRODUTOS em sua totalidade e de acordo
com o Planejamento definido;

vi.

Proporcionar a passagem de conhecimentos e melhores
práticas ao grupo de Administradores Técnicos da
CONTRATANTE;

vii.

Suporte à operação da solução oferecida durante o período
de instalação, quando solicitado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá entregar, para validação da CONTRATANTE, pelo
menos, 02 (dois) RELATÓRIOS com conteúdo definidos a seguir:

6.6.1.8.1
i.

Contempla-se neste RELATÓRIO, a etapa de PLANEJAMENTO
para a implantação dos PRODUTOS especificados neste anexo;

ii.

Neste relatório deverá constar a relação completa dos
PRODUTOS a serem fornecidos, discriminando detalhadamente
a finalidade de cada um;

iii.

O relatório deverá contemplar e detalhar todas as etapas da
instalação, isto é, os serviços de planejamento, instalação,
integração e pré-operação;

iv.

O relatório deverá contemplar cronograma informando o prazo
para a execução de cada etapa do serviço contemplado neste
relatório;

v.

O relatório deverá contemplar a arquitetura desenhada pela
CONTRATADA para a integração dos PRODUTOS, na estrutura
existente na CONTRATANTE;

vi.

O prazo máximo para a entrega do RELATÓRIO DE PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO pela CONTRADA à CONTRATANTE é de 15 dias
a contar da data da 1ª reunião de acompanhamento da
execução do contrato;

i.

Neste documento deverão constar todas as informações
geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da
arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao
ambiente da CONTRATANTE;
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ii.

6.6.1.9

O RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO deverá ser fornecido
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de
conclusão e validação do SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
especificado.

efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela equipe
técnica da CONTRATANTE que se fará no prazo máximo de 10 dias a contar
da respectiva entrega;

6.6.1.10 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa e/ou meio digital;
6.6.1.11 O software empregado na confecção dos textos integrantes das
documentações deverá ser totalmente compatível com o MS Word em
versão mais recente;
6.6.1.12 Os relatórios deverão ser emitidos em papel timbrado da CONTRATADA e
deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da
CONTRATADA.
6.6.2 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
6.6.2.1

O prazo máximo para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO dos
PRODUTOS será de 60 (sessenta) dias a contar da data de aceite dos
Produtos.

6.6.2.2

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA no site da CONTRATANTE, conforme endereços
especificados no ANEXO I-C deste termo de referência, ou em caso
necessário, em outro endereço, desde que no âmbito do Estado de São
Paulo;

6.6.2.3

exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc, impossibilitando que as
atividades sejam executadas de forma presencial, as mesmas poderão
ser realizadas de forma remota, desde que em comum acordo entre
as partes;

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA durante o horário comercial compreendido das 8:00hs às
17:00hs, de segunda a sexta-feira, devendo eventualmente, atender à
CONTRATANTE em finais de semana e feriados para atendimento ou
acompanhamento de implementações que necessitem ser executados
nestes horários, cabendo à CONTRATANTE informar tais atendimentos à
CONTRATADA, antecipadamente, e de comum acordo entre as partes;
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6.6.2.4

Caberá à CONTRATADA a integração dos PRODUTOS da solução ofertada
à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente no local de
instalação da CONTRATANTE, respeitando-se as compatibilidades;

6.6.2.5

Entende-se por instalação a montagem física dos equipamentos e
acessórios fornecidos, bem como a configuração lógica de todos os
equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário requerido
pela CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho.

6.6.2.6

Todos os instrumentos/equipamentos necessários para a execução dos
serviços e testes de aceitação do serviço serão fornecidos pela
CONTRATADA;

6.6.2.7

A Equipe Técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação deverá
trabalhar sob orientação e supervisão direta do profissional responsável
pela coordenação das atividades de instalação (Gestor do Projeto);

6.6.2.8

A CONTRATADA deverá manter, durante a fase de instalação, a equipe
técnica disponível para eventuais serviços executados fora do horário de
expediente sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quando necessário
para as atividades definidas no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
e solicitado pela equipe da CONTRATANTE;

6.6.2.9

A CONTRATADA deverá elaborar e manter, Relatório de Atividades (RA),
com anotações das atividades realizadas, irregularidades encontradas e
outras ocorrências relativas à execução do contrato, o qual será feito na
periodicidade definida pela fiscalização da CONTRATANTE, devendo ser
validado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela
fiscalização da CONTRATANTE;

6.6.2.10

Quando aprovado o funcionamento de todos os PRODUTOS, tendo como
base os itens do RA para cada PRODUTO, esses PRODUTOS deverão ser
considerados instalados e aptos a serem utilizados. Isso deverá ser
confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do representante
técnico da CONTRATANTE no RA;

6.6.2.11

Quando não aprovado o funcionamento de qualquer PRODUTO ou
SERVIÇO sob responsabilidade da CONTRATADA, esta deverá anotar no RA
as ocorrências e suas origens, e tomar toda e qualquer providência
necessária para resolvê-las, sem gerar ônus à CONTRATANTE, dentro do
prazo acordado entre as partes, sem prejudicar o tempo previsto de
instalação;

6.6.2.12

O RA não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos PRODUTOS, o qual deverá ser estendido ao longo de
todo o período de garantia;
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6.6.2.13

A falta da execução completa de um ou mais PRODUTOS e SERVIÇOS
constitui-se em motivo de suspensão do compromisso financeiro,
vinculados ao SERVIÇO correspondente, enquanto perdurar a ocorrência;

6.6.2.14

Toda informação manuseada pela CONTRATADA são de uso exclusivo e
restrito da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá assumir compromisso
de manter em sigilo, bem como não fazer uso indevido de qualquer
configuração do ambiente e informações prestadas por funcionários da
CONTRATANTE e quaisquer outras informações pertencentes à
CONTRATANTE;

6.6.2.15

A CONTRATADA, após concluído o serviço de instalação dos PRODUTOS
no site CONTRATANTE, deverá realizar, com o acompanhamento dos
técnicos da CONTRATANTE, testes de pré-operação para constatar que os
PRODUTOS foram instalados de acordo com o cenário requerido pela
CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho;

6.6.2.16

Escopo da instalação

6.6.2.16.1

Deverão ser instalados todos os produtos solicitados pela
CONTRATANTE neste termo de referência;

6.6.2.16.2

Integração dos subsistemas de armazenamento a rede da
CONTRATANTE;

6.6.2.16.3

Configuração dos produtos de acordo com os parâmetros técnicos
especificados pela CONTRATANTE;

6.6.2.16.4

Instalar, configurar e customizar o sistema de monitoria,
desempenho e análise e automação para a solução;

6.6.2.16.5

Implementar a replicação entre
armazenamento, quando aplicável.

6.6.2.16.6

A CONTRATADA deve habilitar as licenças e os softwares
adquiridos;

6.6.2.16.7

A CONTRATADA deve realizar testes de validação da instalação
dos subsistemas de armazenamento;

6.6.2.16.8

A CONTRATADA deve elaborar e entregar para a equipe da
CONTRATANTE a documentação completa do ambiente
implementado (As Built);

6.6.2.16.9

Caso a CONTRATADA detecte durante a execução dos serviços
problemas de infraestrutura que impeçam a realização dos
mesmos, a equipe da CONTRATANTE deve ser comunicada para
que providencie as correções necessárias;

subsistemas

de
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6.6.2.16.10

O fornecimento de sistemas operacionais de servidores e suas
respectivas licenças que se façam necessários é de reponsabilidade
da CONTRATANTE;

6.6.2.16.11

A instalação, configuração e/ou customização do sistema
operacional e seus aplicativos nos servidores que serão utilizados
durante a instalação ou que fazem parte da solução são de
responsabilidade da CONTRATANTE;

6.6.2.16.12

As ações corretivas na resolução de problemas que porventura
existam no sistema operacional ou no ambiente, são de
responsabilidade da CONTRATANTE.

6.6.2.16.13

A customização ou parametrização de qualquer componente da
infraestrutura que será utilizada ou faça parte do ambiente
instalado será realizada pela equipe da CONTRATANTE, como por
exemplo:
i.

Infraestrutura de rede local (LAN);

ii.

Infraestrutura de rede de armazenamento (SAN);

iii.

Parametrização de Sistema Operacional, seus aplicativos
ou banco de dados.

6.6.2.17 A CONTRATADA deverá prestar apoio à configuração dos equipamentos
que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no
desempenho, em termos de segurança, produtividade, contingência ou
outros benefícios. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes,
sempre com anuência da CONTRATANTE;
6.6.2.18 A CONTRATADA deverá prestar apoio para reinstalação e/ou
reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.
TREINAMENTO

6.6.3.1

O objetivo do treinamento é aprimorar e habilitar os administradores
técnicos da CONTRATANTE a configurar, operar, administrar e gerenciar os
todos os PRODUTOS especificados neste termo de referência anexo;

6.6.3.2

A CONTRATADA deverá fornecer treinamento aos participantes da
CONTRATANTE e para todos os produtos (hardware e software)
contemplados neste anexo, conforme descrito abaixo:

6.6.3.2.1

Lote 6 A Contratada deverá fornecer Treinamento Oficial para o
Object Storage com carga horária mínima de 24 horas;
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6.6.3.3

O Centro de Treinamento a ser designado pela CONTRATADA para a
realização de cursos deverá ser credenciado do fabricante dos produtos
fornecidos;

6.6.3.4

O local de treinamento deverá ser providenciado pela CONTRATADA, na
cidade de São Paulo;

6.6.3.4.1

por exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc, impossibilitando
que o treinamento seja executado de forma presencial, o mesmo
poderá ser realizado de forma remota, desde que em comum
acordo entre as partes;

6.6.3.5

A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência
técnica e didática para ministrar os treinamentos preferencialmente na
língua portuguesa. O instrutor deverá comprovar ter realizado treinamento
oficial do fabricante sobre os produtos para o qual seu nome for proposto;

6.6.3.6

O curso deverá ser acompanhado de exercícios práticos em sala de aula,
realizados com os respectivos equipamentos e softwares a ser
disponibilizado pela CONTRATADA;

6.6.3.7

Deverá ser fornecido certificado de conclusão de curso para todos os
participantes;

6.6.3.8

A CONTRATADA deverá fornecer a relação dos treinamentos contemplados
neste certame, informando para cada um, o conteúdo programático, carga
horária, pré-requisitos e calendário de realização.

GARANTIA E ASISTÊNCIA TÉCNICA

6.6.4.1

O prazo mínimo de garantia dos equipamentos especificados neste item é
de 60 meses a contar da data de emissão do termo de aceite de serviços
de implantação;
i.

A CONTRATADA deverá faturar a garantia e assistência técnica do
Hardware e Software em conjunto com seus respectivos e de acordo
com a planilha.;

6.6.4.2

Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá garantir a
troca de todo e qualquer tipo de disco/módulo flash ofertado neste anexo,
seja por casos de desgastes ou fim de vida útil, sem ônus à CONTRATANTE;

6.6.4.3

A assistência técnica durante o período de garantia deverá ser onsite a ser
realizada nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços de
instalação dos PRODUTOS;
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6.6.4.4

A garantia e assistência técnica de todos os PRODUTOS deverão abranger
correções com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado,
inclusive, não se restringindo a substituição de peças, partes, componentes
e acessórias;

6.6.4.5

O Período de Disponibilidade para execução, pela CONTRATADA, dos
serviços de assistência técnica on-site para todos os PRODUTOS fornecidos
é de 7 x 24, inclusive feriados;

6.6.4.6

Com o objetivo de manter os equipamentos fornecidos em boas condições
de funcionamento ou restabelecê-lo a tais condições, a CONTRATADA
prestará serviços de assistência técnica on site durante o Período de
Disponibilidade estabelecido neste lote;

6.6.4.7

A CONTRATADA deverá assegurar a assistência técnica necessária à
satisfatória utilização dos equipamentos, no que consiste à manutenção de
hardware, instalação, reinstalação e atualização de softwares, firmwares
internos dos equipamentos, durante o período de garantia;

6.6.4.8

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso automático às
documentações e às versões de manutenção e atualizações dos softwares,
firmwares dos PRODUTOS, via portal web Internet do fabricante, sob
demanda, sem ônus adicional à CONTRATANTE;

6.6.4.9

A CONTRATADA deverá ter acesso direto ao suporte técnico especializado
do fabricante dos EQUIPAMENTOS (technical assistance center), 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano via telefone e e-mail,
para solução de problemas e encaminhamento de problemas ao setor
competente do fabricante dos PRODUTOS; deve também disponibilizar
uma senha de acesso para este serviço à equipe de suporte da
CONTRATANTE;

6.6.4.10

A CONTRATADA será responsável pela abertura e acompanhamento de
chamados técnicos junto aos centros de suporte técnico do fabricante, bem
como o acompanhamento da resolução desses chamados e implantação
das soluções sugeridas.

6.6.4.11

Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo
iniciada a contagem do tempo de atendimento a partir da hora de
acionamento.
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6.6.4.12

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá assistir
remotamente na instalação e uso dos softwares ofertado, fornecendo
orientações para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de
traces, dumps e logs. Nos casos de defeitos não conhecidos, as
documentações enviadas pela CONTRATANTE (tais como: traces, dumps e
logs) deverão ser encaminhadas aos laboratórios dos produtos a fim de que
sejam fornecidas as devidas correções.

6.6.4.13

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer
informações sobre as correções a serem aplicadas ou a própria correção.

6.6.4.14

Os serviços de assistência técnica on site deverão ser executados por
técnicos treinados e certificados, com qualificação técnica para diagnóstico
e solução dos problemas, bem como para substituição das peças e
reconfiguração dos equipamentos.

6.6.4.15

O atendimento on-site para os chamados de severidade 1 e 2 deverão ser
efetuados por um especialista devidamente habilitado, que trabalhará o
tempo que for necessário para a solução do problema, sem ônus para a
CONTRATANTE e sem prejuízo para os demais prazos.

6.6.4.16

O atendimento não poderá ser interrompido até o completo
restabelecimento do produto envolvido, mesmo que se estenda em
períodos noturnos e dias não úteis.

6.6.4.17

A assistência técnica deve cobrir atendimento telefônico, sem limitação,
durante a vigência da garantia.

6.6.4.18

O atendimento aos chamados deverá obedecer à seguinte classificação
quanto ao nível de severidade:
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Descrição

Tipo de
Tempo de
Atendiment Atendimento
o

Tempo de
Solução

Observação

1
Crítica

Chamados
referentes à
situação de
emergência ou
problemas críticos,
caracterizados pela
existência de
sistema paralisado;

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 5
(cinco) horas
após o início
do
atendimento

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se estenda
por períodos noturnos
e dias não úteis.

2

Chamados
associados a
situações de alto
impacto,
incluindo os casos
de
degradação
severa
de
desempenho,

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 7
(sete) horas
após o início
do
atendimento.

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se
estenda por períodos
noturnos e dias não
úteis.

3
Média

Chamados
referentes a
situações de
baixo impacto ou
para aqueles
problemas que se
apresentem de
forma
intermitente,
incluindo os casos
em que haja a
necessidade de
substituição de
componente(s)
que possua(m)
redundância

Remoto,
com
exceção
das
situaçõe
s em
que seja
necessár
ia
interven
ção
física

No máximo 2
(duas) horas
após a
abertura do
chamado

No máximo 8
(oito) horas
após o início
do
atendimento.

Caso o problema não
possa ser resolvido
remotamente dentro
do prazo
estabelecido, a
CONTRATADA
deverá colocar à
disposição da
CONTRATANTE, um
especialista
devidamente
habilitado e
credenciado que
trabalhará o tempo
que for necessário
para a solução do
problema, sendo que
o ônus financeiro de
tal providência será
da CONTRATADA.

4
Baixa

Chamados com
objetivo de sanar
dúvidas quanto
ao uso ou à
implementação
do produto

Remoto

No máximo 4
(quatro)
horas após a
abertura do
chamado

No máximo

Alta

62 (sessenta e
duas) horas
após o início
do
atendimento.

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

125

Assinado com senha por SUELI YOSHIKO KUROIVA DE SIQUEIRA - Analista Informática / CDCT - 05/08/2021 às 10:01:08.
Documento Nº: 22094771-3044 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22094771-3044

PDDCI202110522A

Severida
de

2911

Termo de Referência
REL.CDEP.037/2020 v7.0

6.6.4.19

A CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica dos equipamentos
no local de instalação dos mesmos, e será responsável pela entrega e
instalação das peças de substituição, retirada das peças com defeitos e, se
necessário, deverá efetuar a reconfiguração do sistema operacional do
equipamento;

6.6.4.20

Todas as peças serão fornecidas à base de permuta, sendo que a reposição
deverá ser feita por peças novas homologadas pelo fabricante dos
equipamentos, de especificações idênticas ou superiores às substituídas,
como tipo, configuração e capacidade;

6.6.4.21

Caso o equipamento, no todo ou em parte, tenha que ser retirado do local
ou o tempo para reparo e solução, contado a partir do chamado e dentro
do Período de Disponibilidade especificado neste lote, seja superior a 16
(dezesseis) horas, a CONTRATADA deverá substituir, no ato, o equipamento
por outro equivalente (equipamento back-up), com a mesma configuração
ou superior, enquanto perdurar o conserto;

6.6.4.22

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, as responsabilidades
decorrentes pela retirada e devolução dos equipamentos, bem como todas
as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

6.6.4.23

Os equipamentos backup deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou
por ela locados, não cabendo à CONTRATANTE, nenhuma responsabilidade
na disponibilização dos mesmos;

6.6.4.24

A substituição temporária de equipamento original por equipamento
backup não caracterizará a conclusão de um chamado. Isto acontecerá
quando o equipamento original retornar em perfeito estado de
funcionamento à instalação de origem.

6.6.4.25

O equipamento original deve retornar à instalação de origem, em pleno
funcionamento, no prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar da data de
sua retirada para reparo.

6.6.4.26

A CONTRATADA prestará os serviços de garantia nos equipamentos,
independentemente dos acessórios ou outros equipamentos que estejam,
a estes, conectados;

6.6.4.27

A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de engenharia
que forem classificadas como mandatárias pelo fabricante dos
equipamentos, durante a vigência da garantia;
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6.6.4.28

A CONTRATADA prestará serviço de suporte técnico à configuração dos
equipamentos que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no
desempenho, em termos de segurança, produtividade, contingência ou
outros benefícios. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes,
sempre com anuência da CONTRATANTE;

6.6.4.29

A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico para reinstalação
e/ou reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.

FATURAMENTO
6.6.5.1 A CONTRATADA deverá faturar o Hardware em conjunto com sua
respectiva garantia e assistência técnica para o período de vigência
especificado neste termo;
6.6.5.2 A CONTRATADA deverá faturar o Software em conjunto com sua respectiva
garantia e assistência técnica para o período de vigência especificado neste
termo;
6.6.5.3 A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Implantação após seu término
e conforme condições especificadas neste termo;
6.6.5.4 A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Treinamento após sua
conclusão, fornecimento do certificado de conclusão e conforme condições
especificadas neste termo.
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7.

STORAGE HÍBRIDO (LOTE 7)

7.1 QUANTIDADE
7.1.1

A quantidade estimada de Storage Híbrido, encontra-se no ANEXO I-B deste
edital.

7.1.2

Todos os Produtos que compõem o Storage Híbrido, deverão ser novos e sem
uso anterior.

7.1.3

O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

7.2 ESCOPO
7.2.1

Este item tem como objetivo, realizar a contratação do Storage Híbrido para
atender ambiente Open System.

7.2.2

Deverão ser fornecidos os produtos especificados neste item, bem como todos
os Serviços com Garantia, Manutenção e Suporte pelo período de 60 meses,
conforme especificado neste termo de referência.

7.2.3

Todos os produtos deverão ser fornecidos e instalados, dentro dos prazos e
locais da CONTRATANTE, conforme endereços mencionados no ANEXO I-C.

7.2.4

Deverá contemplar em seu escopo todos os esforços necessários para o
funcionamento completo de todo o ambiente e solução atualizada.

7.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS
7.3.1

Considerar 1 PByte (PB) igual a 1024 TBytes (TB).

7.3.2

Considerar 1 TByte (TB) igual a 1024 GBytes (GB).

7.3.3

Considerar 1 GByte (GB) igual a 1024 MBytes (MB).

7.4 REQUISITOS TÉCNICOS
7.4.1

Definições
7.4.1.1 A solução deverá ser composta por 02 (dois) sistema de
armazenamento;
7.4.1.2 Aquisição de solução de armazenamento de dados, a qual poder
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7.4.1.3 As unidades de armazenamento deverão ser novas, da mesma
marca e modelo, com garantia do fornecedor, estar atualmente em
linha de produção e constar no catálogo mais recente do fabricante
até a data de licitação. Não serão aceitos equipamentos usados, de
demonstração, gateways, versões anteriores aos modelos mais
recentes ou composições feitas única e exclusivamente para o
presente certame;
7.4.1.4 Todos os softwares envolvidos deverão ser fornecidos na
modalidade de licenciamento perpétuo;
7.4.1.5 Todos as funcionalidades e recursos dos itens abaixo devem estar
licenciados para toda a capacidade fornecida;
7.4.1.6 Cada equipamento ofertado deve ser composto pelos itens descritos
abaixo.
7.4.2

Arquitetura
7.4.2.1 A solução de armazenamento deverá ter no mínimo 2 (duas)
controladoras redundantes;
7.4.2.2 A solução de armazenamento deverá utilizar interconexões de alta
velocidade entre as controladoras;
7.4.2.3 A solução de armazenamento deverá fornecer configuração de
memória cache de no mínimo 24 GB. Não poderão ser utilizados
discos SSD/FLASH para atender essa capacidade de memória
cache;
7.4.2.4 A solução de armazenamento deverá suportar upgrade de firmware,
de forma não disruptiva, ou seja, sem nenhuma parada do sistema;
7.4.2.5 Fornecer mecanismo de proteção de conteúdo da memória em caso
de falta de energia;
7.4.2.6 A solução ofertada dever contemplar o hardware e o(s) software(s)
descritos neste certame, sua instalação física e lógica, sua ativação,
configuração e testes para garantir o pleno funcionamento de toda
solução;
Volumetria

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

129

Assinado com senha por SUELI YOSHIKO KUROIVA DE SIQUEIRA - Analista Informática / CDCT - 05/08/2021 às 10:01:08.
Documento Nº: 22094771-3044 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22094771-3044

PDDCI202110522A

7.4.3

2915

Termo de Referência
REL.CDEP.037/2020 v7.0
Rev. 23/06/2021

7.4.3.1 A solução de armazenamento deverá fornecer no mínimo 40 TB de
capacidade útil em RAID 6 ou similar em base 2, já descontadas
todas as áreas necessárias para o funcionamento do mesmo, tais
como: áreas para formatação, garbage collection, desfragmentação,
recuperação de espaços não utilizados, proteção de dados (RAID e
Hot Spare), administração do storage e outras reservas utilizadas
pelo sistema e que não possam ser disponibilizadas aos servidores.
A CONTRATADA deverá fornecer a combinação de discos para o
RAID 6 que melhor atenda aos requisitos de performance do
equipamento ofertado conforme as recomendações do fabricante.
7.4.3.2 A solução de armazenamento deverá ser composta pelos tipos de
discos:
i.

Discos do tipo SSD, devem ser dimensionados para
acomodar volumetria total líquida de no mínimo 10TB de
cada sistema em RAID 6 ou dupla paridade em discos de
no máximo 4TB, sem considerar qualquer tipo de
otimização da capacidade, conforme item 7.3.3.1 do
memorial descritivo;

ii.

Discos do tipo NL-SAS 7.2k, devem ser dimensionados
para acomodar no mínimo a volumetria total líquida de no
mínimo 30TB de cada sistema em RAID-6 ou dupla
paridade, em discos de no máximo 6 TB, sem considerar
qualquer tipo de otimização da capacidade, conforme item
7.3.3.1 do memorial descritivo;

7.4.3.3 Suportar a configuração de proteção dos dados RAID 10, 5 e 6, no
mínimo, ou

qualquer outro tipo de RAID que implemente

mecanismos de proteção, possibilitando a perda de um ou mais
discos simultaneamente em um mesmo RAID Group, sem perda de
dados;
7.4.3.4 Permitir a troca de disco avariado de forma online, sem nenhuma
dados;
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7.4.4

Alta Disponibilidade
7.4.4.1 O equipamento ofertado deverá ter redundância para permitir que,
em caso de falha de qualquer componente, os servidores tenham
pelo menos um caminho ativo via SAN com acesso aos respectivos
volumes;
7.4.4.2 O sistema de armazenamento deverá possuir a funcionalidade de
uso de discos sobressalentes ("spare disks") para fins da
reconstrução automática dos blocos de dados. Alternativamente, o
sistema de armazenamento deverá possuir uma área reservada e
distribuída entre todos os discos para fins de utilização como área de
spare;
7.4.4.3 Deve permitir manutenção, reparo, substituição e acréscimo de
componentes incluindo discos, fontes e ventiladores com o sistema
em operação, ou seja, os
7.4.4.4 Caberá à contratada o dimensionamento da quantidade de área
reservada ou discos sobressalentes ("hot-spare") para o sistema
ofertado, considerando que tal quantitativo deverá atender ao
conjunto de boas práticas recomendado pelo respectivo fabricante;
7.4.4.5 A solução de armazenamento deverá suportar uma arquitetura
redundante para fins de alta disponibilidade, sem ponto único de
falha;
7.4.4.6 A solução de armazenamento deverá suportar o uso de software
dedicado multipathing ou software nativo de multipathing de sistema
operacional, dentre eles, MPIO e DM-Multipath;
7.4.4.7 Possuir fontes redundantes de alimentação elétrica em 220 Volts e
frequência de 60Hz. As fontes serão conectadas em 2 (dois) circuitos
elétricos externos independentes;
7.4.4.8 Todos os discos, ventiladores e fontes de alimentação deverão ser
"hot swappable" e, portanto, ser intercambiáveis durante o
funcionamento normal.
Escalabilidade
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7.4.5.1 A solução de armazenamento deverá suportar pelo menos 180
discos SFF;
7.4.5.2 A solução de armazenamento deverá suportar a expansão de
espaço de

armazenamento útil, considerando cada tipo de

disco para pelo menos o três vezes da capacidade total ofertada.
7.4.6

Funcionalidades
7.4.6.1 Todas as funcionalidades exigidas e entregues no equipamento
devem estar licenciadas;
7.4.6.2
para LUNs, permitindo que apenas um espaço mínimo seja utilizado
no momento da criação da LUN. À medida que for requisitado mais
espaço, a funcionalidade deverá aumentar o tamanho da LUN até o
máximo do tamanho definido previamente;
7.4.6.3
100% das LUNs;
7.4.6.4 Deverá incluir mecanismo de LUN Masking, permitindo que volumes
lógicos sejam acessados somente pelos hosts para os quais estejam
destinados;
7.4.6.5 Suportar o uso de Zoning configurado no switch, quando estiver
conectado à rede SAN (Storage Area Network);
7.4.6.6 Possuir tecnologia e licença para a expansão de uma LUN sem que
os dados sejam perdidos ou que haja perda de acesso por parte do
servidor;
7.4.6.7 Permitir a criação de, no mínimo, 512 (quinhentos e doze) volumes
por storage para acesso aos dados (sistemas de arquivos e/ou
LUNs);
7.4.6.8 Permitir, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) snapshots por storage
para as áreas de SAN. A área de snapshot deverá ser configurável
dinamicamente, permitindo aumentar ou diminuir esta área, sem
necessidade de parada do equipamento. Neste caso, a cópia deverá
dados (criação do snapshot não ocupa espaço);
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7.4.6.9
arquivos, isto é, permitir ao administrador do sistema, a possibilidade
de restaurar um volume ou arquivo utilizando como base de
os pontos de consistência (point-in-time backup ou
snapshots) previamente gerados;
7.4.6.10 A solução deverá suportar a funcionalidade de QoS (Quality of
Service);
7.4.6.11 A solução de armazenamento deverá possuir a funcionalidade de
clone, criando uma cópia de uma LUN de origem para uma LUN de
destino local, sem interrupção de acesso à LUN de origem;
7.4.6.12 A solução deverá suportar a utilização imediata de cópias após a sua
criação;
7.4.7

Gerenciamento/Monitoramento
7.4.7.1 O software de gerenciamento poderá ser acessado localmente,
através da console de gestão, ou remotamente, através da interface
Web ou aplicação instalada no cliente;
7.4.7.2 A solução deverá suportar no mínimo gerenciamento via protocolo
SNMP v2 e/ou v3;
7.4.7.3 A solução deverá fornecer software de gerenciamento gráfico com
funções abrangentes, incluindo falhas críticas de discos e do
sistema, análise de performance do sistema, gerenciamento de Raid
Group e LUNs e notificação de falhas via email;
7.4.7.4 Coletar e visualizar as métricas de desempenho de LUN
disponibilizada aos servidores;
7.4.7.5 O software de monitoramento deve ser multiplataforma, executar em
ambiente Windows e Linux;
7.4.7.6 O software de gerenciamento deve gerar diversos tipos de relatórios:
a)

Relatórios

detalhados

de

desempenho,

exibindo

as

informações inclusive em gráficos;
b)

O relatório deve ser gerado em tempo real, de forma que os
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c)

Relatório ou inventário das falhas que ocorreram no
equipamento;

d)

Relatório que possibilita a verificação dos mecanismos de
alta disponibilidade do equipamento ofertado;

e)

Relatório dos volumes armazenados, considerando a
capacidade ocupada e livre das unidades lógicas dos hosts
conectados;

f)

Deve possibilitar a extração e visualização dos dados
conforme segue abaixo:
Sumários

das

configurações

do

sistema

de

armazenamento ofertado;
LUNs;
Servidores conectados;
Grupos de servidores conectados;
Snapshots;
Clones;
Replicação assíncrona;
QoS (Quality of Service).
g)

Acessar em tempo real as estatísticas dos mecanismos de
hardware e software que indicar a falha;

h)

Apresentar alertas indicando:
Causa da falha;
Severidade;
Hora da ocorrência;
Descrição do dispositivo.

7.4.8

Replicação
7.4.8.1 A solução deverá possuir a funcionalidade de replicação de dados
do data center primário (LOCAL) para outro data center de dados de
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7.4.8.2 A solução deverá suportar replicação assíncrona do tipo bidirecional, ou seja, do site primário para o secundário e do site
secundário para o site primário;
7.4.8.3 A funcionalidade de replicação deverá estar licenciada para 100% da
capacidade disponível da solução;
7.4.8.4 A solução deverá suportar replicação através das interfaces IP;
7.4.9

Compatibilidade
7.4.9.1 A solução deverá suportar no mínimo os sistemas operacionais
Windows Server 2016 ou superior, VMware ESXi 6.x ou superior,
Oracle Linux e RedHat;
7.4.9.2 Deverá ser compatível com as APIs de virtualização VMware
vSphere Storage APIs Array Integration (VAAI ) e vSphere Storage
APIs for Storage Awareness (VASA);
7.4.9.3 A solução de armazenamento deverá suportar no mínimo o protocolo
SAS 3.0 no backend;
7.4.9.4 Interoperabilidade, conexão e configuração com os equipamentos já
existentes na CONTRATANTE:
7.4.9.4.1. 02 (dois) switches FC HP B-series 8/24c SAN
BladeSystem c-Class:
7.4.9.4.1.1

SN: CN8421B027

PN: AJ821B;

7.4.9.4.1.2

SN: CN8421B03C

PN: AJ821B;

7.4.9.4.2. 1 (um) Switch FC Brocade 4/24 SAN Switch for HP
BladeSystem c-Class:
7.4.9.4.2.1. SN: CN884270A8

PN: AE372A;

7.4.10 Conectividade
7.4.10.1 Cada equipamento dever acompanhar todos os cabos, transceivers,
trilhos e outros acessórios necessários para implementação e
funcionamento do Storage ofertado;
7.4.10.2

Todas as funcionalidades acima descritas devem ser fornecidas e
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7.4.10.3

Fornecer no mínimo 8 cabos de fibra ótica de 5 metros de
comprimento, sendo que os conectores dos cabos de fibra ótica
deverão ser entregues na modalidade LC/LC multimodo;

7.4.10.4

Deverá conter pelo menos 4 (quatro) interfaces Fibre Channel
16Gbps, compatível com 8Gbps e 4Gbps;

7.4.10.5

Deverá conter pelo menos 2 (duas) interfaces Ethernet de 1Gbps
para replicação;

7.4.10.6

Possuir no mínimo uma interface 1GbE (1 Gigabit Ethernet) para
conexão com a rede de gerenciamento da CONTRATANTE;

7.4.10.7

Caso o equipamento ofertado necessite de conectividade entre os
nós de armazenamento, deverão ser fornecidos os switches, cabos,
conectores e outros necessários conforme as recomendações do
fabricante para o perfeito funcionamento da solução;

7.4.10.8

Todas as funcionalidades acima descritas devem ser fornecidas e
licenciadas para a capacidade total da solução de armazenamento;

7.4.10.9

Todas as interfaces descritas neste item, devem ser compatíveis com
o item 7.4.9.4 do memorial.

7.5 SERVIÇOS
DISPOSIÇÕES GERAIS

7.5.1.1

Entende-se por PRODUTOS todos e qualquer hardware e software
compreendidos na solução ofertada, que serão fornecidos pela
CONTRATADA;

7.5.1.2

A execução dos SERVIÇOS é de responsabilidade da CONTRATADA;

7.5.1.3

Entende-se por SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO todas as atividades referentes
à PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO e PRÉ-OPERAÇÃO relativa
aos PRODUTOS fornecidos pela CONTRATADA;

7.5.1.4

Entende-se por:
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7.5.1.4.1 PLANEJAMENTO: compreende o levantamento detalhado das
informações do ambiente da CONTRATANTE para definição dos
serviços de instalação, integração e pré-operação dos PRODUTOS
conforme requerimentos da CONTRATANTE e recomendações do
fabricante da solução ofertada;
7.5.1.4.2 INSTALAÇÃO: compreende a instalação básica dos hardwares e
softwares que compõem os PRODUTOS de acordo com as
especificações do fabricante;
7.5.1.4.3 INTEGRAÇÃO: compreende a configuração e customização dos
PRODUTOS ofertados para ser integrado aos PRODUTOS
previamente instalados no ambiente da CONTRATANTE de acordo
com as recomendações do fabricante e cenário definido no
RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO;
7.5.1.4.4 PRÉ-OPERAÇÃO: compreende a execução dos procedimentos de
validação definidos no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO,
compreendendo-se os testes de funcionalidade para constatar que
os produtos foram instalados e configurados de acordo com os
requisitos técnicos e parâmetros de configuração, com
acompanhamento dos técnicos da CONTRATANTE;
7.5.1.5

Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, a instalação, a
configuração, a integração, os testes e a compatibilidade dos PRODUTOS,
que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação
existente no local de instalação dos PRODUTOS;

7.5.1.6

Caberá à CONTRATADA, a obrigatoriedade de fornecer, instalar e configurar,
a critério exclusivo da CONTRATANTE, as atualizações e correções de todos
os softwares e firmwares fornecidos, sem ônus adicionais à CONTRATANTE,
durante o período de garantia e assistência técnica;

7.5.1.7

Para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ora especificados, a
CONTRATADA deverá apresentar sua equipe de trabalho, composta pelo
Gestor do Projeto e sua Equipe Técnica, na data da 1ª reunião de
acompanhamento da execução do contrato (Kick off), a ser acordada entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA e no prazo máximo de 10 dias, após a
assinatura do Contrato;
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7.5.1.7.2 A Equipe Técnica deverá ser composta por profissionais
especializados, graduados de nível superior com experiência em
consultoria de instalação da solução ofertada para com a
infraestrutura de LAN e SAN de sistemas de armazenamento, visando
assegurar a otimização de suas atividades e o fiel cumprimento de
suas obrigações decorrentes do contrato consequente da licitação, a
ser comprovado pelo vencedor da licitação através de atestados de
conclusão de cursos ou atestados de clientes onde tenha efetivado
implantação pertinente;
7.5.1.7.3 A Equipe Técnica deverá assumir um papel chave em prover
experiência para as iniciativas táticas e estratégicas da
CONTRATANTE. Este esforço deverá incluir as seguintes atividades:

7.5.1.8

i.

Levantamento detalhado das informações da infraestrutura
de TI e definição das customizações da solução necessárias
à CONTRATANTE;

ii.

Avaliação de infraestrutura básica, conexões e comunicação
entre os componentes;

iii.

Planejamento da instalação necessárias para a adequada
implantação da solução;

iv.

Validação da Matriz de Compatibilidade para com o
Ambiente existente;

v.

Instalação dos PRODUTOS em sua totalidade e de acordo
com o Planejamento definido;

vi.

Proporcionar a passagem de conhecimentos e melhores
práticas ao grupo de Administradores Técnicos da
CONTRATANTE;

vii.

Suporte à operação da solução oferecida durante o período
de instalação, quando solicitado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá entregar, para validação da CONTRATANTE, pelo
menos, 02 (dois) RELATÓRIOS com conteúdo definidos a seguir:
i.

Contempla-se neste RELATÓRIO, a etapa de PLANEJAMENTO
para a implantação dos PRODUTOS especificados neste anexo;

ii.

Neste relatório deverá constar a relação completa dos
PRODUTOS a serem fornecidos, discriminando detalhadamente
a finalidade de cada um;
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iii.

O relatório deverá contemplar e detalhar todas as etapas da
instalação, isto é, os serviços de planejamento, instalação,
integração e pré-operação;

iv.

O relatório deverá contemplar cronograma informando o prazo
para a execução de cada etapa do serviço contemplado neste
relatório;

v.

O relatório deverá contemplar a arquitetura desenhada pela
CONTRATADA para a integração dos PRODUTOS, na estrutura
existente na CONTRATANTE;

vi.

O prazo máximo para a entrega do RELATÓRIO DE PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO pela CONTRADA à CONTRATANTE é de 15 dias
a contar da data da 1ª reunião de acompanhamento da
execução do contrato;

7.5.1.8.2 RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO

7.5.1.9

i.

Neste documento deverão constar todas as informações
geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da
arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao
ambiente da CONTRATANTE;

ii.

O RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO deverá ser fornecido
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de
conclusão e validação do SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
especificado.

efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela equipe
técnica da CONTRATANTE que se fará no prazo máximo de 10 dias a contar
da respectiva entrega;

7.5.1.10 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa e/ou meio digital;
7.5.1.11 O software empregado na confecção dos textos integrantes das
documentações deverá ser totalmente compatível com o MS Word em
versão mais recente;
7.5.1.12 Os relatórios deverão ser emitidos em papel timbrado da CONTRATADA e
deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da
CONTRATADA.
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7.5.2.1

O prazo máximo para a execução dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO dos
PRODUTOS será de 60 (sessenta) dias a contar da data de aceite dos
Produtos.

7.5.2.2

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA no site da CONTRATANTE, conforme endereços
especificados no ANEXO I-C deste termo de referência, ou em caso
necessário, em outro endereço, desde que no âmbito do Estado de São
Paulo;
exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc, impossibilitando que as
atividades sejam executadas de forma presencial, as mesmas poderão
ser realizadas de forma remota, desde que em comum acordo entre
as partes;

7.5.2.3

Os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO deverão ser executados pela
CONTRATADA durante o horário comercial compreendido das 8:00hs às
17:00hs, de segunda a sexta-feira, devendo eventualmente, atender à
CONTRATANTE em finais de semana e feriados para atendimento ou
acompanhamento de implementações que necessitem ser executados
nestes horários, cabendo à CONTRATANTE informar tais atendimentos à
CONTRATADA, antecipadamente, e de comum acordo entre as partes;

7.5.2.4

Caberá à CONTRATADA a integração dos PRODUTOS da solução ofertada
à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente no local de
instalação da CONTRATANTE, respeitando-se as compatibilidades;

7.5.2.5

Entende-se por instalação a montagem física dos equipamentos e
acessórios fornecidos, bem como a configuração lógica de todos os
equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário requerido
pela CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho.

7.5.2.6

Todos os instrumentos/equipamentos necessários para a execução dos
serviços e testes de aceitação do serviço serão fornecidos pela
CONTRATADA;

7.5.2.7

A Equipe Técnica da CONTRATADA que irá executar a instalação deverá
trabalhar sob orientação e supervisão direta do profissional responsável
pela coordenação das atividades de instalação (Gestor do Projeto);

7.5.2.8

A CONTRATADA deverá manter, durante a fase de instalação, a equipe
técnica disponível para eventuais serviços executados fora do horário de
expediente sem ônus adicional para a CONTRATANTE, quando necessário
para as atividades definidas no RELATÓRIO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
e solicitado pela equipe da CONTRATANTE;
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7.5.2.9

A CONTRATADA deverá elaborar e manter, Relatório de Atividades (RA),
com anotações das atividades realizadas, irregularidades encontradas e
outras ocorrências relativas à execução do contrato, o qual será feito na
periodicidade definida pela fiscalização da CONTRATANTE, devendo ser
validado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela
fiscalização da CONTRATANTE;

7.5.2.10

Quando aprovado o funcionamento de todos os PRODUTOS, tendo como
base os itens do RA para cada PRODUTO, esses PRODUTOS deverão ser
considerados instalados e aptos a serem utilizados. Isso deverá ser
confirmado pelo nome, matrícula, data e assinatura do representante
técnico da CONTRATANTE no RA;

7.5.2.11

Quando não aprovado o funcionamento de qualquer PRODUTO ou
SERVIÇO sob responsabilidade da CONTRATADA, esta deverá anotar no RA
as ocorrências e suas origens, e tomar toda e qualquer providência
necessária para resolvê-las, sem gerar ônus à CONTRATANTE, dentro do
prazo acordado entre as partes, sem prejudicar o tempo previsto de
instalação;

7.5.2.12

O RA não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos PRODUTOS, o qual deverá ser estendido ao longo de
todo o período de garantia;

7.5.2.13

A falta da execução completa de um ou mais PRODUTOS e SERVIÇOS
constitui-se em motivo de suspensão do compromisso financeiro,
vinculados ao SERVIÇO correspondente, enquanto perdurar a ocorrência;

7.5.2.14

Toda informação manuseada pela CONTRATADA são de uso exclusivo e
restrito da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá assumir compromisso
de manter em sigilo, bem como não fazer uso indevido de qualquer
configuração do ambiente e informações prestadas por funcionários da
CONTRATANTE e quaisquer outras informações pertencentes à
CONTRATANTE;

7.5.2.15

A CONTRATADA, após concluído o serviço de instalação dos PRODUTOS
no site CONTRATANTE, deverá realizar, com o acompanhamento dos
técnicos da CONTRATANTE, testes de pré-operação para constatar que os
PRODUTOS foram instalados de acordo com o cenário requerido pela
CONTRATANTE e conforme definido no Plano de Trabalho;

7.5.2.16

Escopo da instalação:

7.5.2.16.1

Deverão ser instalados todos os produtos solicitados pela
CONTRATANTE neste termo de referência;
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7.5.2.16.2

Executar os serviços de implantação dos produtos ofertados,
equipamentos e softwares, bem como a interoperabilidade com os
equipamentos já existentes na CONTRATANTE e site remoto;

7.5.2.16.3

Os equipamentos e softwares ofertados, bem como a
interoperabilidade com os equipamentos já existentes da
CONTRATANTE, devem ser instalados nas seguintes localidades:

i.

Site Primário: IMESP-Imprensa Oficial do Estado - Rua da Mooca,
1921 Mooca, São Paulo SP;

ii.

Site Secundário: PRODESP - Rua Agueda Gonçalves, 240 - Jardim
Pedro Goncalves, Taboão da Serra SP;

7.5.2.16.4

Integração dos subsistemas de armazenamento a rede da
CONTRATANTE;

7.5.2.16.5

Configuração dos produtos de acordo com os parâmetros técnicos
especificados pela CONTRATANTE;

7.5.2.16.6

Realizar as configurações de zoning e lun masking nos switches das
blades da CONTRATANTE no site primário e secundário, conforme
item 7.4.9.4 do memorial, de forma que os volumes de
armazenamento dos equipamentos ofertados estejam visíveis aos
hosts

7.5.2.17

Instalar, configurar e customizar o sistema de monitoria, desempenho e
análise para a solução;

7.5.2.18

Implementar a replicação entre os subsistemas de armazenamento,
quando aplicável.

7.5.2.19

A CONTRATADA deve habilitar as licenças e os softwares adquiridos;

7.5.2.20

A CONTRATADA deve realizar testes de validação da instalação dos
subsistemas de armazenamento;

7.5.2.21

A CONTRATADA deve elaborar e entregar para a equipe da
CONTRATANTE a documentação completa do ambiente implementado
(As Built);

7.5.2.22

Caso a CONTRATADA detecte durante a execução dos serviços
problemas de infraestrutura que impeçam a realização dos mesmos, a
equipe da CONTRATANTE deve ser comunicada para que providencie as
correções necessárias;

7.5.2.23

O fornecimento de sistemas operacionais de servidores e suas
respectivas licenças que se façam necessários é de reponsabilidade da
CONTRATANTE;
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7.5.2.24

A instalação, configuração e/ou customização do sistema operacional e
seus aplicativos nos servidores que serão utilizados durante a instalação
ou que fazem parte da solução são de responsabilidade da
CONTRATANTE;

7.5.2.25

As ações corretivas na resolução de problemas que porventura existam
no sistema operacional ou no ambiente, são de responsabilidade da
CONTRATANTE.

7.5.2.26

A customização ou parametrização de qualquer componente da
infraestrutura que será utilizada ou faça parte do ambiente instalado será
realizada pela equipe da CONTRATANTE, como por exemplo:
i.

Infraestrutura de rede local (LAN);

ii.

Infraestrutura de rede de armazenamento (SAN);

7.5.2.27

Parametrização de Sistema Operacional, seus aplicativos ou banco de
dados

7.5.2.28

A CONTRATADA deverá prestar apoio à configuração dos equipamentos
que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no desempenho,
em termos de segurança, produtividade, contingência ou outros benefícios.
Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes, sempre com anuência
da CONTRATANTE;

7.5.2.29

A CONTRATADA deverá prestar apoio para reinstalação e/ou
reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.

7.5.3

TREINAMENTO

7.5.3.1

O objetivo do treinamento é aprimorar e habilitar os administradores
técnicos da CONTRATANTE a configurar, operar, administrar e gerenciar os
todos os PRODUTOS especificados neste termo de referência anexo;

7.5.3.2

A CONTRATADA deverá fornecer treinamento aos participantes da
CONTRATANTE e para todos os produtos (hardware e software)
contemplados neste anexo, conforme descrito abaixo:

7.5.3.3

O Centro de Treinamento a ser designado pela CONTRATADA para a
realização de cursos deverá ser credenciado do fabricante dos produtos
fornecidos;
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7.5.3.4

O local de treinamento deverá ser providenciado pela CONTRATADA, na
cidade de São Paulo;

7.5.3.2.2

por exemplo, Epidemia/Pandemia, greves e etc, impossibilitando
que o treinamento seja executado de forma presencial, o mesmo
poderá ser realizado de forma remota, desde que em comum
acordo entre as partes;

7.5.3.5

A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência
técnica e didática para ministrar os treinamentos preferencialmente na
língua portuguesa. O instrutor deverá comprovar ter realizado treinamento
oficial do fabricante sobre os produtos para o qual seu nome for proposto;

7.5.3.6

O curso deverá ser acompanhado de exercícios práticos em sala de aula,
realizados com os respectivos equipamentos e softwares a ser
disponibilizado pela CONTRATADA;

7.5.3.7

Deverá ser fornecido certificado de conclusão de curso para todos os
participantes;

7.5.3.8

A CONTRATADA deverá fornecer a relação dos treinamentos contemplados
neste certame, informando para cada um, o conteúdo programático, carga
horária, pré-requisitos e calendário de realização.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.5.4.1

O prazo mínimo de garantia dos equipamentos especificados neste item é
de 60 meses a contar da data de emissão do termo de aceite de serviços
de implantação;
i.

A CONTRATADA deverá faturar a garantia e assistência técnica do
Hardware e Software em conjunto com seus respectivos e de acordo
com a planilha.;

7.5.4.2

Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá garantir a
troca de todo e qualquer tipo de disco/módulo flash ofertado neste anexo,
seja por casos de desgastes ou fim de vida útil, sem ônus à CONTRATANTE;

7.5.4.3

A assistência técnica durante o período de garantia deverá ser onsite a ser
realizada nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços de
instalação dos PRODUTOS;
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7.5.4.4

A garantia e assistência técnica de todos os PRODUTOS deverão abranger
correções com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado,
inclusive, não se restringindo a substituição de peças, partes, componentes
e acessórias;

7.5.4.5

O Período de Disponibilidade para execução, pela CONTRATADA, dos
serviços de assistência técnica on-site para todos os PRODUTOS fornecidos
é de 7 x 24, inclusive feriados;

7.5.4.6

Com o objetivo de manter os equipamentos fornecidos em boas condições
de funcionamento ou restabelecê-lo a tais condições, a CONTRATADA
prestará serviços de assistência técnica on site durante o Período de
Disponibilidade estabelecido neste lote;

7.5.4.7

A CONTRATADA deverá assegurar a assistência técnica necessária à
satisfatória utilização dos equipamentos, no que consiste à manutenção de
hardware, instalação, reinstalação e atualização de softwares, firmwares
internos dos equipamentos, durante o período de garantia;

7.5.4.8

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso automático às
documentações e às versões de manutenção e atualizações dos softwares,
firmwares dos PRODUTOS, via portal web Internet do fabricante, sob
demanda, sem ônus adicional à CONTRATANTE;

7.5.4.9

A CONTRATADA deverá ter acesso direto ao suporte técnico especializado
do fabricante dos EQUIPAMENTOS (technical assistance center), 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano via telefone e e-mail,
para solução de problemas e encaminhamento de problemas ao setor
competente do fabricante dos PRODUTOS; deve também disponibilizar
uma senha de acesso para este serviço à equipe de suporte da
CONTRATANTE;

7.5.4.10

A CONTRATADA será responsável pela abertura e acompanhamento de
chamados técnicos junto aos centros de suporte técnico do fabricante, bem
como o acompanhamento da resolução desses chamados e implantação
das soluções sugeridas.

7.5.4.11

Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo
iniciada a contagem do tempo de atendimento a partir da hora de
acionamento.
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7.5.4.12

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá assistir
remotamente na instalação e uso dos softwares ofertado, fornecendo
orientações para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de
traces, dumps e logs. Nos casos de defeitos não conhecidos, as
documentações enviadas pela CONTRATANTE (tais como: traces, dumps e
logs) deverão ser encaminhadas aos laboratórios dos produtos a fim de que
sejam fornecidas as devidas correções.

7.5.4.13

Em quaisquer casos e quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer
informações sobre as correções a serem aplicadas ou a própria correção.

7.5.4.14

Os serviços de assistência técnica on site deverão ser executados por
técnicos treinados e certificados, com qualificação técnica para diagnóstico
e solução dos problemas, bem como para substituição das peças e
reconfiguração dos equipamentos.

7.5.4.15

O atendimento on-site para os chamados de severidade 1 e 2 deverão ser
efetuados por um especialista devidamente habilitado, que trabalhará o
tempo que for necessário para a solução do problema, sem ônus para a
CONTRATANTE e sem prejuízo para os demais prazos.

7.5.4.16

O atendimento não poderá ser interrompido até o completo
restabelecimento do produto envolvido, mesmo que se estenda em
períodos noturnos e dias não úteis.

7.5.4.17

A assistência técnica deve cobrir atendimento telefônico, sem limitação,
durante a vigência da garantia.

7.5.4.18

O atendimento aos chamados deverá obedecer à seguinte classificação
quanto ao nível de severidade:
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Descrição

Tipo de
Tempo de
Atendiment Atendimento
o

Tempo de
Solução

Observação

1
Crítica

Chamados
referentes à
situação de
emergência ou
problemas críticos,
caracterizados pela
existência de
sistema paralisado;

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 5
(cinco) horas
após o início
do
atendimento

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se estenda
por períodos noturnos
e dias não úteis.

2

Chamados
associados a
situações de alto
impacto,
incluindo os casos
de
degradação
severa
de
desempenho,

On-site

No máximo 1
(uma) hora
após a
abertura do
chamado.

No máximo 7
(sete) horas
após o início
do
atendimento.

O atendimento não
poderá ser
interrompido até o
completo
restabelecimento do
produto envolvido,
mesmo que se
estenda por períodos
noturnos e dias não
úteis.

3
Média

Chamados
referentes a
situações de
baixo impacto ou
para aqueles
problemas que se
apresentem de
forma
intermitente,
incluindo os casos
em que haja a
necessidade de
substituição de
componente(s)
que possua(m)
redundância

Remoto,
com
exceção
das
situaçõe
s em
que seja
necessár
ia
interven
ção
física

No máximo 2
(duas) horas
após a
abertura do
chamado

No máximo 8
(oito) horas
após o início
do
atendimento.

Caso o problema não
possa ser resolvido
remotamente dentro
do prazo
estabelecido, a
CONTRATADA
deverá colocar à
disposição da
CONTRATANTE, um
especialista
devidamente
habilitado e
credenciado que
trabalhará o tempo
que for necessário
para a solução do
problema, sendo que
o ônus financeiro de
tal providência será
da CONTRATADA.

4
Baixa

Chamados com
objetivo de sanar
dúvidas quanto
ao uso ou à
implementação
do produto

Remoto

No máximo 4
(quatro)
horas após a
abertura do
chamado

No máximo

Alta

62 (sessenta e
duas) horas
após o início
do
atendimento.
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7.5.4.19

A CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica dos equipamentos
no local de instalação dos mesmos, e será responsável pela entrega e
instalação das peças de substituição, retirada das peças com defeitos e, se
necessário, deverá efetuar a reconfiguração do sistema operacional do
equipamento;

7.5.4.20

Todas as peças serão fornecidas à base de permuta, sendo que a reposição
deverá ser feita por peças novas homologadas pelo fabricante dos
equipamentos, de especificações idênticas ou superiores às substituídas,
como tipo, configuração e capacidade;

7.5.4.21

Caso o equipamento, no todo ou em parte, tenha que ser retirado do local
ou o tempo para reparo e solução, contado a partir do chamado e dentro
do Período de Disponibilidade especificado neste lote, seja superior a 16
(dezesseis) horas, a CONTRATADA deverá substituir, no ato, o equipamento
por outro equivalente (equipamento back-up), com a mesma configuração
ou superior, enquanto perdurar o conserto;

7.5.4.22

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, as responsabilidades
decorrentes pela retirada e devolução dos equipamentos, bem como todas
as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes;

7.5.4.23

Os equipamentos backup deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou
por ela locados, não cabendo à CONTRATANTE, nenhuma responsabilidade
na disponibilização dos mesmos;

7.5.4.24

A substituição temporária de equipamento original por equipamento
backup não caracterizará a conclusão de um chamado. Isto acontecerá
quando o equipamento original retornar em perfeito estado de
funcionamento à instalação de origem.

7.5.4.25

O equipamento original deve retornar à instalação de origem, em pleno
funcionamento, no prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar da data de
sua retirada para reparo.

7.5.4.26

A CONTRATADA prestará os serviços de garantia nos equipamentos,
independentemente dos acessórios ou outros equipamentos que estejam,
a estes, conectados;

7.5.4.27

A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de engenharia
que forem classificadas como mandatárias pelo fabricante dos
equipamentos, durante a vigência da garantia;
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7.5.4.28

A CONTRATADA prestará serviço de suporte técnico à configuração dos
equipamentos que caracterizem adequação das instalações ou melhoria no
desempenho, em termos de segurança, produtividade, contingência ou
outros benefícios. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes,
sempre com anuência da CONTRATANTE;

7.5.4.29

A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico para reinstalação
e/ou reconfiguração dos equipamentos em ocorrências de problemas dos
recursos cobertos por garantia.

FATURAMENTO
7.5.5.1 A CONTRATADA deverá faturar o Hardware em conjunto com sua
respectiva garantia e assistência técnica para o período de vigência
especificado neste termo;
7.5.5.2 A CONTRATADA deverá faturar o Software em conjunto com sua respectiva
garantia e assistência técnica para o período de vigência especificado neste
termo;
7.5.5.3 A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Implantação após seu término
e conforme condições especificadas neste termo;
7.5.5.4 A CONTRATADA deverá faturar o Serviço de Treinamento após sua
conclusão, fornecimento do certificado de conclusão e conforme condições
especificadas neste termo.
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8.
8.1.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS
ENTREGA E SERVIÇOS
8.1.1. Os PRODUTOS especificados neste termo de referência deverão ser
entregues nas dependências da CONTRATANTE, conforme endereços
especificados no ANEXO I-C deste termo de referência;
8.1.2. O prazo máximo de entrega dos PRODUTOS e MANUAIS TÉCNICOS,
especificados neste anexo, é de 60 (sessenta) dias a contar da data de
assinatura do Contrato.

8.2.

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E ACEITE DEFINITIVO
8.2.1. A CONTRATANTE realizará o recebimento provisório dos produtos, no ato
da entrega, nos locais e endereços indicados e acompanhados da sua
respectiva nota fiscal/fatura.
8.2.2. A CONTRATANTE emitirá o termo de aceite definitivo, após a constatação de
que a marca, o modelo e o part number dos PRODUTOS ofertados
correspondem aos propostos e da respectiva conclusão dos serviços, ou seja,
que estejam de acordo com o Termo de Referência do edital de licitação e
informadas no ANEXO I-A e que se encontram em perfeitas condições de
funcionamento;
8.2.3. O prazo máximo para emissão do termo de aceite definitivo neste anexo é
de 15 dias a contar da data de entrega destes. Caso os produtos ou serviços
apresentem defeito ou não atendam às especificações técnicas básicas
requeridas, o prazo de aceite será reiniciado após a solução dos problemas
detectados;
8.2.4. O prazo máximo para a CONTRATADA solucionar os problemas reportados
é de 15 dias a contar do comunicado da CONTRATANTE;
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8.2.5. Caso haja reincidência dos problemas reportados o aceite será novamente
interrompido e a CONTRATADA será comunicada para substituir os produtos
com defeito por outros novos, no prazo máximo de 15 dias.
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ANEXO I-A
DECLARAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS

............................................, ........ de ..................... de 2021

À Cia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

PRODESP

Ref.: Pregão Eletrônico Nº. ______/2021
Declaro (amos), sob as penas da lei, que, o(s) equipamento(s)/produto(s)/modelo(s)
ofertado(s) a seguir, para participação nesta licitação, são novos, sem utilização anterior e
atende(m) a todas e a cada uma das especificações do Anexo I

REL.CDCT.037/2020

v.7.0; declaro(amos) também que estou(amos) ciente(s) e concordo(amos) que, a falta de
veracidade e a inconformidade do(s) bem(ns) ora ofertado(s) neste Anexo I-A com o bem
licitado, detalhadamente, especificado no Anexo I, acarretará a aplicação das penalidades
cabíveis, previstas neste Edital/Contrato em especial, multa prevista e suspensão da minha
empresa que ficará proibida de participar de licitações/contratações da PRODESP, pelo
prazo da lei.

______________________________________________________________________
EMPRESA LICITANTE

______________________________________________________________________
CNPJ/MF

______________________________________________________________________
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1

ATUALIZAÇÃO DO STORAGE HIGH END MULTIPLATAFORMA

1.1.

Quanto a Atualização do Storage High End proposto em atendimento ao item 1 do Anexo I,
informar:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Obs

a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Administração e Gerenciamento proposto em atendimento ao item 1 do
Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Provisionamento Dinâmico em atendimento ao item 1 do Anexo I,
informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Replicação Remota em atendimento ao item 1 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Virtualização de Volumes em atendimento ao item 1 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
NOME, CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
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1.6.

1.7.

1.8.

Obs

Quanto ao Software para Replicação Local em atendimento ao item 1 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Análise de Desempenho em atendimento ao item 1 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume_________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para acesso paralelo ao Mainframe IBM em atendimento ao item 1 do Anexo
I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume_________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
NOME, CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
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2

STORAGE HIGH END MULTIPLATAFORMA

2.1.

Quanto ao Storage High End proposto em atendimento ao item 2 do Anexo I, informar:

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Obs

a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Administração e Gerenciamento proposto em atendimento ao item 2 do
Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Provisionamento Dinâmico em atendimento ao item 2 do Anexo I,
informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Replicação Remota em atendimento ao item 2 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Virtualização de Volumes em atendimento ao item 2 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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2.6.

2.7.

2.8.

Obs

Quanto ao Software para Replicação Local em atendimento ao item 2 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Análise de Desempenho em atendimento ao item 2 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume_________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para acesso paralelo ao Mainframe IBM em atendimento ao item 2 do Anexo
I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume_________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
NOME, CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
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3

STORAGE DE BLOCO OPEN

3.1.

Quanto ao Storage proposto em atendimento ao item 3 do Anexo I, informar:

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Obs

a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Administração e Gerenciamento proposto em atendimento ao item 3 do
Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Provisionamento Dinâmico em atendimento ao item 3 do Anexo I,
informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Replicação Local em atendimento ao item 3 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Análise de Desempenho em atendimento ao item 3 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume_________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
NOME, CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
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4

STORAGE HÍBRIDO UNIFICADO

4.1.

Quanto ao Storage proposto em atendimento ao item 4 do Anexo I, informar:

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Obs

a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Administração e Gerenciamento proposto em atendimento ao item 4 do
Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Provisionamento Dinâmico em atendimento ao item 4 do Anexo I,
informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Replicação Local em atendimento ao item 4 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Análise de Desempenho em atendimento ao item 4 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume_________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5

EXPANSÃO DO OBJECT STORAGE HCP

5.1.

Quanto ao Cluster de Nodes de Processamento proposto em atendimento ao item 5 do Anexo I,
informar:

5.2.

5.3

5.4

5.5

Obs

d)

Nome do fabricante ________________________________________________________

e)

Modelo _________________________________________________________________

f)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Node de Armazenamento proposto em atendimento ao item 5 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo, tipo de disco, Capacidade Útil (TB) ____ _________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Gerenciamento da Solução proposto em atendimento ao item 5 do Anexo
I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo, Versão ___________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Análise de Performance proposto em atendimento ao item 5 do Anexo I,
informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo, Versão e Capacidade licenciada (TB) ____ ______________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Balanceamento de Tráfego proposto em atendimento ao item 5 do Anexo
I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo, Versão e Capacidade licenciada (TB) ____ ______________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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6
6.1.

6.2.

6.3

6.4

6.5

Obs

OBJECT STORAGE
Quanto ao Cluster de Nodes de Processamento proposto em atendimento ao item 6 do Anexo I,
informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Node de Armazenamento proposto em atendimento ao item 6 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo, tipo de disco, Capacidade Útil (TB) ____ _________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Gerenciamento da Solução proposto em atendimento ao item 6 do Anexo
I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo, Versão ___________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Análise de Performance proposto em atendimento ao item 6 do Anexo I,
informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo, Versão e Capacidade licenciada (TB) ____ ______________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Balanceamento de Tráfego proposto em atendimento ao item 6 do
Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo, Versão e Capacidade licenciada (TB) ____ ______________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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7

STORAGE HÍBRIDO

7.1.

Quanto ao Storage proposto em atendimento ao item 7 do Anexo I, informar:

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Obs

a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software de Administração e Gerenciamento proposto em atendimento ao item 7 do
Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Provisionamento Dinâmico em atendimento ao item 7 do Anexo I,
informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume____________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Replicação Local em atendimento ao item 7 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume _________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

Quanto ao Software para Replicação Remota em atendimento ao item 7 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume_________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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7.6.

Obs

Quanto ao Software de Gerenciamento em atendimento ao item 7 do Anexo I, informar:
a)

Nome do fabricante ________________________________________________________

b)

Modelo e Volume_________________________________________________________________

c)

Nº de Referência (Part Number) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
NOME, CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
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ANEXO I-B
RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES
arquivo excel anexo
ANEXO I-B Planilha Qde e Participantes.xlsx>
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE STORAGE
LOTE 1 - ATUALIZAÇÃO DO STORAGE HIGH END MULTIPLATAFORMA
Item

1.1

1.2
1.3

Produto/Serviço

Atualização do Storage High
End Multiplataforma

Serviço de Implantação
Serviços de Treinamento

Descrição

Hardware da Atualização Tecnológica do Storage High End Hitachi
Vantara VSP para storage High End multiplataforma compatível
com Mainframe IBM e Opensystem, 2 Gabinetes com 8
controladoras, 4TB memória cache, 96 portas de comunicação FC
32Gbps, 16 portas de comunicação 16Gbps long wave, 1142TB
úteis em base2 RAID 6 (14D+2P), 38TB úteis em base2 RAID 6
(6+2), , com garantia 5 anos on-site 24x7
Software da Atualização Tecnológica do Storage High End Hitachi
Vantara VSP para storage High End multiplataforma compatível
com Mainframe IBM e Opensystem- Licença de uso do sistema
operacional para ativação, gerenciamento, monitoramento,
virtualização de storage Hitachi, replicação local, replicação
remota, deduplicação e compressão de dado da Atualização
Tecnológica, com garantia 5 anos on-site 24x7
Serviços de instalação e configuração
Serviços de Treinamento
Subtotal Item 1 - Qde Storage

Unidade
Medida

Participante

Qde

Prodesp

1

Prodesp

1

Prodesp
Prodesp

1
6

UN

UM
UN
PART

1

LOTE 2 - STORAGE HIGH END MULTIPLATAFORMA
Item

Produto/Serviço

Descrição

Hardware do Storage High End multiplataforma compatível com
Mainframe IBM e Opensystem, Gabinete com 8 controladoras,
4TB memória cache, com compatibilidade com o Lote 1, com
garantia 5 anos on-site 24x7
Storage High End

Unidade
Medida

Participante

Qde

Prodesp

1

SSP
FURP

1
1

UN
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2.1

2.2

Storage High End
Multiplataforma All Flash

Módulos de Comunicacão
FICON

Software do Storage High End multiplataforma compatível com
Mainframe IBM e Opensystem, licença de uso do sistema
operacional para ativação, gerenciamento, monitoramento,
virtualização de storage Hitachi, replicação local, replicação
remota, deduplicação, compressão e compatibilidade com o Lote
1, com garantia 5 anos on-site 24x7

Módulos de comunicação FICON 16Gbps com 8 portas, com
garantia 5 anos on-site 24x7

Módulos de comunicação FC 32Gbps com 16 portas, com
Módulos de Comunicacão FC garantia 5 anos on-site 24x7
UN

2.4

Hardware da Capacidade de Armazenamento em Raidgroups de
discos (6D+2P), RAID 6, em SSD de 3.8TB e discos de spare
compatíveis (aproximadamente 19TB úteis em base2 por
Raidgroup) com garantia de 5 anos on-site 24x7. Deverá ser
fornecido gaveta de discos necessárias para acomodação dos
discos, com suporte a 96 discos SSD por gaveta, com garantia 5
Armazenamento - Raidgroup anos on-site 24x7
de discos MF IBM
Software para Capacidade de Armazenamento em Raidgroups de
discos (6D+2P), RAID 6, em SSD de 3.8TB, com licença para
habilitação, gerenciamento, monitoramento, para MF IBM e
Discos de Spare compatíveis (aproximadamente 19TB úteis em
base2 por Raidgroup) com garantia de 5 anos on-site 24x7.

1

SSP
FURP

1
1

Prodesp

2

FURP

2

Prodesp

6

SSP
FURP

1
1

Prodesp

2

FURP

1

Prodesp

2

FURP

1

UN

UN
2.3

Prodesp

UN

UN
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2.5

Armazenamento - Raidgroup
de discos Open

Hardware da Capacidade de Armazenamento em Raidgroups de
discos , RAID 6, em SSD de 15TB, para Open e Discos de Spare
compatíveis (aproximadamente 190TB úteis em base2 por
Raidgroup) com garantia de 5 anos on-site 24x7. Deverá ser
fornecido gaveta de discos necessárias para acomodação dos
discos, com suporte a 96 discos SSD por gaveta, com garantia 5
anos on-site 24x7

Software da Capacidade de Armazenamento em Raidgroups de
discos (14D+2P), RAID 6, em SSD de 15TB, com licença de uso
para habilitação, gerenciamento, monitoramento, para Open e
Discos de Spare compatíveis (aproximadamente 190TB úteis em
base2 por Raidgroup) com garantia de 5 anos on-site 24x7.
UN
2.6

Serviço de Implantação

Serviços de instalação e configuração
UN

2.7

Serviços de Treinamento

Prodesp

6

SSP
FURP

2
1

Prodesp

6

SSP
FURP
Prodesp
SSP
FURP

2
1

UN

Serviços de Treinamento
PART

1

1
1

Prodesp

6

SSP
FURP

6
3
3

Subtotal Item 2 - Qde Storage

LOTE 3 - STORAGE DE BLOCOS (BLOCK STORAGE)
Item

Produto/Serviço

Descrição

Hardware do Storage de Bloco com Gabinete com 2
controladoras ativo-ativo, memória cache, conjunto de módulos
de comunicação FC 16Gbps totalizando 16 portas redundantes
por storage, com garantia 5 anos on-site 24x7

Unidade
Medida

Participante

Qde

CPTM

3

IAMSPE
DAEE

2
1

UN
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3.1

Storage de Bloco All Flash
Software do Storage de Bloco com Gabinete com licença de uso
do sistema operacional para ativação, gerenciamento,
monitoramento, replicação local, deduplicação e compressão de
dados, com garantia 5 anos on-site 24x7

Hardware da Capacidade Armazenamento em Raidgroups de
discos (14D+2P), RAID 6, em SSD de no máximo 15,36TB, e Discos
de Spare compatíveis (aproximadamente 160TB úteis em base2
por Raidgroup) com garantia 5 anos on-site 24x7. Deverá ser
fornecido gaveta de discos necessárias para acomodação dos
discos, com garantia 5 anos on-site 24x7

3.2

Armazenamento - Raidgroup
de discos

SSP (COI)
Prodesp
SES
SAP
CDHU
CETESB

1
2
1
1
1
1

CPTM

3

IAMSPE
DAEE
SSP (COI)
Prodesp
SES
SAP
CDHU
CETESB

2
1
1
2
1
1
1
1

CPTM

3

IAMSPE
DAEE
SSP (COI)
Prodesp
SES
SAP
CDHU
CETESB

4
6
6
4
10
1
1
2

UN

UN
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Software da Capacidade Armazenamento em Raidgroups de
discos (14D+2P), RAID 6, em SSD de no máximo 15,36TB, com
licença para habilitação de todos os softwares descritos no item
3.1, com garantia 5 anos on-site 24x7

3.3

Serviço de Implantação

Serviços de instalação e configuração

3.4

Serviços de Treinamento

Serviços de Treinamento

UN

PART

Subtotal Item 3 - Qde Storage

CPTM

3

IAMSPE
DAEE
SSP (COI)
Prodesp
SES
SAP
CDHU
CETESB
CPTM
IAMSPE
DAEE
SSP (COI)
Prodesp
SES
SAP
CDHU
CETESB
CPTM
IAMSPE
DAEE
SSP (COI)
Prodesp
SES
SAP
CDHU
CETESB

4
6
6
4
10
1
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
3
2
4
3
5
4
5
2
6
13

UN

LOTE 4 - STORAGE HÍBRIDO UNIFICADO
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Item

Produto/Serviço

Descrição

Hardware do Storage NAS com Gabinete com 2 controladoras
ativo-ativo, memória cache, Módulo de comunicação Ethernet
(iSCSI) disponibilizando 4 portas IP 10Gbps e 16 Canais Fibre
Channel (FC),com garantia 5 anos on-site 24x7

4.1

Unidade
Medida

Participante

Prodesp

Qde

3

UN
CPTM
4
IAMSPE
2
DAEE
1
SSP
1
SES
1
SAP
1
Fundação Oncocentro
1
de São Paulo
DesenvolveSP 1
CDHU
1
Fundação Florestal
1
CETESB
1

Storage NAS
Software do Storage NAS com licença de uso do sistema
operacional para ativação, gerenciamento, monitoramento e
replicação local, com garantia 5 anos on-site 24x7

Prodesp

3

UN
CPTM
4
IAMSPE
2
DAEE
1
SSP
1
SES
1
SAP
1
Fundação Oncocentro
1
de São Paulo
DesenvolveSP 1
CDHU
1
Fundação Florestal
1
CETESB
1
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Hardware da Capacidade de Armazenamento em Raidgroups de
discos (14D+2P), RAID 6, em NL_SAS de 6TB e Discos de Spare
compatíveis (aproximadamente 74TB úteis em base2 por
Raidgroup),e área de metadado em Raidgroups de discos SSD de
no mínimo 800GB e no máximo 1.9TB Read Intensive (3D+1P) e
discos spare compatíveis (aproximadamente 5TB úteis em base2
por Raidgroup) com 5 anos de garantia 24x7. Deverá ser
fornecido gaveta de discos necessárias para acomodação dos
discos, com garantia 5 anos on-site 24x7

4.2

Prodesp

20

UN
CPTM
4
IAMSPE
2
DAEE
12
SSP
4
SES
5
SAP
1
Fundação Oncocentro
2
de São Paulo
DesenvolveSP 1
CDHU
2
Fundação Florestal
1
CETESB
3

Armazenamento - Raidgroup
de discos
Software da Capacidade de Armazenamento em Raidgroups de
discos (14D+2P), RAID 6, em NL_SAS de 6TB, com licença para
habilitação de todos os softwares descritos no item 4.1 , com
garantia 5 anos on-site 24x7

Prodesp

20

UN
CPTM
4
IAMSPE
2
DAEE
12
SSP
4
SES
5
SAP
1
Fundação Oncocentro
2
de São Paulo
DesenvolveSP 1
CDHU
2
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4.3

Serviço de Implantação

Serviços de instalação e configuração

4.4

Serviços de Treinamento

Serviços de Treinamento

UN

PART

Subtotal Item 4 - Qde Storage

Fundação Florestal
1
CETESB
3
Prodesp
3
CPTM
4
IAMSPE
2
DAEE
1
SSP
1
SES
1
SAP
1
Fundação Oncocentro
1
de São Paulo
DesenvolveSP 1
CDHU
1
Fundação Florestal
1
CETESB
1
Prodesp
9
CPTM
4
IAMSPE
2
DAEE
4
SSP
3
SES
4
SAP
5
Fundação Oncocentro
2
de São Paulo
DesenvolveSP 2
Fundação Florestal
4
CETESB
6
18

LOTE 5 - EXPANSÃO DO OBJECT STORAGE COMPATÍVEL COM HCP HITACHI VANTARA
Item

5.1

Produto/Serviço

Descrição

Node de Processamento do
Storage de Objetos Hitachi
Vantara HCP

Node de Processamento do Storage de Objetos com no mínimo 2
nodes (par), composto por processadores, 256GB memória
cache, portas Eth para FrontEnd e BackEnd, com garantia 5 anos
on-site 24x7

Unidade
Medida

Participante

Prodesp

Qde

4

UN

Assinado com senha por SUELI YOSHIKO KUROIVA DE SIQUEIRA - Analista Informática / CDCT - 05/08/2021 às 10:06:00.
Documento Nº: 22095692-1240 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22095692-1240

2958
o

5.2
5.3
5.4

Expansão do Node de Armazenamento com 200TB úteis (base 2),
discos de spare compatíveis, gavetas de discos, com garantia 5
anos on-site 24x7
Software de Gerenciamento da Solução (em TB úteis Base2), com
Software de Gerenciamento garantia 5 anos on-site 24x7
Serviço de Implementação
Serviços de instalação e configuração
Subtotal Item 5 - Qde Storage
Capacidade para o Node de
armazenamento

Prodesp

4

Prodesp

800

Prodesp

4
4

UN
TB
UN

LOTE 6 - SOLUÇÃO DE OBJECT STORAGE
Item

6.1

Produto/Serviço

Descrição

Solução de Object Storage
(nodes de processamento e
armazenamento)

Solução de Object Storage com no mínimo 04 (quatro) nodes e
escalabilidade de até 5PB de capacidade, suporte aos protocolos
S3, CIFS e NFS, sem ponto único de falha, composto por
processadores, memória cache, portas Eth para FrontEnd, com
garantia 5 anos on-site 24x7

Unidade
Medida

Participante

Qde

CPTM

4

SAP
IPT

1
1

UN

Fundação Florestal
1

6.2

Capacidade de
armazenamento

Mínimo 200TB de capacidade úteis base 2, considerando RAID 6,
erasure coding ou similar, discos de spare compatíveis, gavetas
de discos, com garantia 5 anos on-site 24x7

CETESB

1

CPTM

4

UN
SAP
1
IPT
1
Fundação Florestal
1
CETESB
1

6.3

Software de Gerenciamento da Solução (em TB úteis Base2), com
Software de Gerenciamento garantia 5 anos on-site 24x7

TB

CPTM

800

SAP
200
IPT
200
Fundação Florestal
200
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CETESB

6.3

Software de licenciamento para toda capacidade ofertada
ativando todas as features (Administração, Análise de
Licenciamento de software performance, etc) suportadas pelo equipamento, com garantia 5
para administração e gestão anos on-site 24x7

6.4

Serviço de Implantação

Serviços de instalação e configuração

6.5

Serviços de Treinamento

Serviços de Treinamento

CPTM

200
4

UN

UN

PART

Subtotal Item 6 - Qde Storage

SAP
1
IPT
1
Fundação Florestal
1
CETESB
1
CPTM
4
SAP
1
IPT
1
Fundação Florestal
1
CETESB
1
CPTM
4
SAP
5
IPT
2
Fundação Florestal
4
CETESB
6
4

SOLUÇÃO DE STORAGE
LOTE 7 -HÍBRIDO
Item

7.1

Produto/Serviço

Descrição

Hardware da Solução de Armazenamento de Dados Híbrido,
composto por 2 storages de arquitetura redundante e em alta
disponibilidade, portas de comunicação Ethernet 10Gbps e
FC16Gbps, capacidade de armazenamento mínima de 40TB úteis
Solução de Storage Híbrido em base2, com garantia 5 anos on-site 24x7

Unidade
Medida

UN

Participante

Prodesp

Qde

1
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7.2
7.3

Serviço de Implantação
Serviços de Treinamento

Software da Solução de Armazenamento de Dados Híbrido, com
licença de uso do sistema operacional para ativação,
gerenciamento, monitoramento, replicação de dados assíncrona,
com garantia 5 anos on-site 24x7
Serviços de instalação e configuração
Serviços de Treinamento
Subtotal Item 7 - Qde Storage

TOTAL GERAL - QDE STORAGE

UN

Prodesp

1

UN
PART

Prodesp
Prodesp

1
1
1

44
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Termo de Referência
REL.CDEP.037/2020 v7.0
Rev. 23/06/2021

ANEXO I-C
LOCAIS DE ENTREGA

Solicitante

Órgão

Endereço / Entrega

CDHU

Companhia de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista, 170 - São Paulo

CETESB

Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo

Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 Alto de
Pinheiros, São Paulo SP CEP 05459 900

CPTM

Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos

Rua Zuma de Sá Fernandes, 360, Bairro Presidente
Altino

DAEE

Secretaria Saneamento e
Recursos Hídricos

Rua Boa Vista, 170 - 10ºA - São Paulo/SP

DESENVOLVE SP

Desenvolve SP o Banco do R. da Consolação, 371 - Consolação, São Paulo - SP,
Empreendedor
01301-000

FUND.
FLORESTA

Fundação Florestal

Avenida Professor Frederico Hermann Junior, 345 Alto de Pinheiros CEP 05459-900 - São Paulo/SP

FOSP

Fundação Oncocentro de
São Paulo

Rua Oscar Freire nº 2396 Pinheiros São Paulo/SP
CEP: 05409-012

FURP

Fundação para o Remédio
Popular

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 560 - Jardim
America, São Paulo - SP, 05403-000

IAMSPE

Instituto de Assistência
Médica Servidor Público
Estadual

Rua Pedro de Toledo, 1800 - 3º andar sala 306

IPT

Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de
São Paulo

Avenida Professor Almeida Prado, 523 - Prédio 39,
Sala 38. São Paulo/SP

PRODESP

Prodesp - Corporativo,
Datacenter, PoupaTempo,
Site Móoca

SAÚDE

Secretaria da Saúde do
Estado de SP

Rua Agueda Gonçalves, 240 - 06760-900 - Taboão
da Serra SP CEP 06760-900
Rua da Moóca, 1921 - Móoca - São Paulo - SP CEP
03103-902

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br
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Av. Dr. Arnaldo, 351 - CEP: 01246-000
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Termo de Referência
REL.CDEP.037/2020 v7.0
Rev. 23/06/2021

Rua Boa Vista, 170

5º andar Bl1

SP

SSP - GABINETE

Secretaria de Segurança
Pública SP - Gabinete

Rua Libero Badaró, 140 2º Andar GTI
01009-000 Centro São Paulo SP

CEP

SAP

Secretaria de Administração Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - São
Penitenciaria
Paulo.

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br
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SECRETARIA DA Secretaria da Habitação do
HABITAÇÃO
Estado de SP

ANEXO II
MINUTA DO PEDIDO DE COMPRA

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

2962

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
DE STORAGE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
............................................................................................
..............................................................., INTEGRANTES
DO(S)
LOTE(S)
................................................................................................., FIRMADO
ENTRE
A
CONTRATANTE
E
A
________________________.
PRO.00.MINUTA

Pelo presente contrato, de um lado, a ..................................................................................,
com sede no município de .............................................................., estado de São Paulo,
na Rua ........................................, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............................................,
doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro, a empresa
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF
sob n.º __________/_____-_____, com sede na __________________ n° ___
___________ __________ - __, doravante designada simplesmente CONTRATADA,
representadas neste ato por seus representantes legais ao final designados e assinados,
têm entre si justo e acertado o contrato de fornecimento de equipamentos de Storage,
prestação de serviços de ..................................................................................................,
integrantes do(s) lote(s) ..................................................................................................,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

1.1.

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de equipamentos de Storage,
todos os seus componentes e acessórios, ora denominados PRODUTOS, prestação
de serviços de ...................................................................................................,
integrantes do(s) lote(s) ............................................................................., detalhado
no Termo de Referência - Anexo I do Edital, e demais condições estabelecidas neste
contrato.

1.2.

A forma de fornecimento do objeto contratado é integral por local.

1.3.

A presente contratação, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n.° ____/______, através da Ata de Registro de Preços n.º _____/_____, foi
homologada, assim como autorizada a previsão de despesa orçamentária no
Documento de Comprovação Orçamentária DCO n.º _____/_____, nos termos do
Decreto Estadual n.º 33.144, de 20/3/91, conforme documentos anexados no
Processo PRODESP n.º PD-PRC- _________.
1/12
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I - OBJETO

2963

PRO.00.MINUTA
II

Todos os PRODUTOS deverão ser novos, sem uso anterior e deverão estar em linha
de produção, sem previsão de encerramento na data de entrega da proposta,
conforme estabelecido no Termo de Referência - Anexo I.
III

ENTREGA

3.1.

Os PRODUTOS e manuais técnicos, deverão ser entregues no endereço da
CONTRATANTE, de acordo com os locais de entrega previsto no Anexo I-C do
Termo
de
Referência
Anexo
I,
na
Rua
.................................................................................. , de segunda-feira a sexta-feira,
das h às h.

3.2.

A CONTRATADA deverá entregar os PRODUTOS, de acordo com a quantidade de
cada lote contratado, indicados no Anexo II, em conformidade com o respectivo
prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência - Anexo I, contados da data
de assinatura deste contrato.
IV

4.1.

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de implantação, instalação e
configuração, em conformidade com o(s) respectivo(s) lote(s), contratado(s),
cumprindo rigorosamente todas as condições e prazos estabelecidos no Termo de
Referência - Anexo I.
V

5.1.

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de treinamento, em conformidade com
o(s) respectivo(s) lote(s), contratado(s), cumprindo rigorosamente todas as
condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I.
VI

6.1.

SERVIÇOS DE TREINAMENTO

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO

O objeto contratado será recebido e aceito em conformidade com as condições e
prazos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I.
2/12
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2.1.

PRODUTOS
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PRO.00.MINUTA
VII

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1.

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de garantia e assistência técnica para
os PRODUTOS, contratados, cumprindo rigorosamente todas as condições e prazos
de cobertura estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I.

7.2.

O prazo mínimo de garantia e assistência técnica dos PRODUTOS, contratados, é
de 60 (sessenta) meses, a contar da data de emissão do Termo de Aceite dos
serviços de implantação, conforme estabelecido no Termo de Referência - Anexo I.

8.1.

Cumprir todas as condições estabelecidas neste contrato e no Anexo I - Termo de
Referência.

8.2.

Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

8.3.

Não emitir e/ou fazer circular duplicatas ou saque de letras de câmbio contra a
CONTRATANTE, relativamente a todo e qualquer crédito decorrente deste contrato,
exceto em se tratando a contratada de microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4.

Responsabilizar-se pela entrega dos PRODUTOS contratados, bem como todas as
despesas de transportes, fretes e seguros correspondentes.

8.5.

Arcar com todas as despesas de reparos e/ou substituição dos produtos, contra
defeitos de fabricação apresentados, durante o período de garantia.

8.6.

Providenciar, concomitante à assinatura do contrato, seu cadastro na Unidade
Cadastradora do Estado de São Paulo - CAUFESP, caso não esteja cadastrada ou
sua renovação, caso esteja com o cadastro vencido, bem como mantê-lo válido
durante toda a vigência contratual.

8.7.

Obriga-se, por seus administradores, sócios e gerentes, por seus funcionários ou
terceiros contratados e/ou subcontratados, credenciados e representantes, a manter
e guardar o mais expresso, estrito e absoluto sigilo sobre dados, informações,
conteúdo, especificações técnicas, características de ambientes, relações ou
informações de caráter comercial com clientes da CONTRATANTE, a que tenham
acesso ou conhecimento, sob qualquer forma, em decorrência da prestação dos
serviços e/ou fornecimento de bem, objeto deste contrato, no decorrer da sua
execução ou cumprimento, sob pena de responder civil e criminalmente pelo seu
descumprimento, ficando responsável pela reparação por prejuízos materiais,
morais, perdas e danos e lucros cessantes decorrentes.
3/12
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VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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PRO.00.MINUTA
8.7.1.

A obrigação de sigilo prevista no item 8.7., aplica-se não só pelo prazo de
vigência ou de execução dos serviços/fornecimento previstos neste
contrato como se estende também após seu encerramento pelo prazo de
20 (vinte) anos.

8.8.

Observada a natureza do objeto contratado, responsabilizar-se exclusivamente, pela
retirada e descarte do material até o destino final, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, obrigando-se a apresentar a documentação comprobatória de sua
qualificação para tanto, de conformidade com a legislação pertinente, sob pena de
rescisão do ajuste, bem como da imposição das penalidades nele previstas.

8.9.

Como condição para assinatura do presente contrato, caso a CONTRATADA, esteja
em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou
documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial
for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que
está cumprindo o plano de recuperação judicial e, caso a CONTRATADA esteja na
situação de recuperação extrajudicial, deverá apresentar comprovação documental
de que está cumprindo o plano de recuperação extrajudicial.

8.10. Assinar o "Termo de Ciência e de Notificação Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo" - Anexo III deste contrato, dando ciência da remessa da documentação do
procedimento licitatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
8.10.1.

Ficará a critério da CONTRATADA o acompanhamento do processo junto
àquela corte, cabendo-lhe as diligências para juntada da procuração
nomeando seus representantes legais/procuradores e demais atos que se
fizerem necessários.

8.11. Assinar ao término da vigência do presente contrato, o Termo de Encerramento e
Outras Avenças, conforme modelo Anexo IV deste contrato.

9.1.

Indicar o gestor do contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente
contrato.

9.2.

Efetuar os pagamentos conforme disposto na Cláusula XI
FATURAMENTO E PAGAMENTO.

CONDIÇÕES DE

9.3.

Emitir Termos de Aceite, conforme disposto na Cláusula VI
RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO.

CONDIÇÕES DE
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IX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2966

PRO.00.MINUTA
9.4.

Comunicar à CONTRATADA as ocorrências técnicas que demandem assistência
técnica, para a adequada abertura de chamada técnica e consequente mobilização
do seu pessoal técnico.

9.5.

Assinar ao término da vigência do presente contrato o Termo de Encerramento e
Outras Avenças, conforme modelo Anexo IV deste contrato.
X - PREÇO

10.1. O valor total do presente contrato, fixo e irreajustável, é de R$ __________
(______________________ _______________________), base _____/___/___,
conforme ANEXO II deste contrato.
10.2. No valor total estabelecido no item 10.1. acima, estão incluídos todos os tributos,
sejam eles federal, estadual ou municipal, sob qualquer título, que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente sobre este contrato, inclusive, as despesas
com seguros, pedágios, viagens, salários, diárias, estadias, alimentação,
deslocamento de seus profissionais, encargos sociais de seus profissionais, bem
como os serviços de assistência técnica para o reparo dos mesmos, reinstalação em
caso de substituição dos PRODUTOS, despesas de embalagens, fretes, substituição
de todas as peças e componentes que forem avariados durante o período de
garantia, todas as documentações, inclusive, manuais do usuário.
XI - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO
11.1. O faturamento do objeto do presente contrato deverá ser feito no CNPJ da
CONTRATANTE, correspondente ao local de entrega e/ou da prestação dos
serviços. Para tanto, a CONTRATADA deverá consultar os dados cadastrais
correspondentes, no endereço eletrônico: ...............................................................
11.2. Quando da emissão da nota fiscal, caso a CONTRATADA esteja em situação de
recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento
equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa
jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está
cumprindo o plano de recuperação judicial e, caso a CONTRATADA esteja em
situação de recuperação extrajudicial, deverá apresentar comprovação documental
de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
A não apresentação do documento requerido no item 11.2. acarretará
aplicação de multa prevista na cláusula XIII - Rescisão e Penalidades.
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11.2.1.

2967

PRO.00.MINUTA
11.3. As Notas Fiscais/Faturas representativas de cada um dos pagamentos, deverão ser
entregues pela CONTRATADA na Sede da CONTRATANTE, na
.........................................................................................................., de segundafeira a sexta-feira, das 8h às 17h, ou enviadas eletronicamente para e-mail:
.................................................................................
11.3.1.

O endereço eletrônico informado no item acima destina-se exclusivamente
ao recebimento de Nota Fiscal Eletrônica. A entrega de quaisquer outros
documentos exigidos deverá seguir o estabelecido com o CONTRATANTE.

11.3.2.

Na hipótese de divergência entre os valores constantes da Nota
Fiscal/Fatura com os estipulados em contrato, a CONTRATANTE poderá
glosar a diferença, mediante a respectiva demonstração. Em caso de
devolução de nota fiscal/fatura, a reapresentação será considerada como
nova solicitação e será paga em 30 (trinta) dias contados do seu
recebimento.

11.4. Os pagamentos, relativos ao objeto deste contrato, conforme ANEXO II, serão
efetuados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA no prazo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento pela CONTRATANTE das Notas Fiscais/Faturas e da(s)
respectiva(s) atestação(ões) do(s) produto(s) ou serviço(s) executado(s),
considerando-se a emissão do Termo de Aceite previsto na Cláusula VI
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO.
11.5. Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido
na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5 % (meio
por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.
11.6. A PRODESP poderá efetuar, nos termos do artigo 267 do seu Regulamento Interno
de Licitações e Contratos, a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das
sanções cabíveis, quando a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas;
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;
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c) estiver sendo processado judicialmente pelo descumprimento de obrigações
trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados, decorrentes da execução
do contrato, em tendo sido o CONTRATANTE incluída no polo passivo da ação.

2968

PRO.00.MINUTA
11.7. A importância a ser paga será depositada em conta corrente da CONTRATADA no
Banco do Brasil S.A.
11.7.1.

Para tanto a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE dentro do
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da assinatura do presente
contrato, o número de sua conta corrente e o da agência.

11.8. A CONTRATANTE efetuará a retenção/recolhimento referente ao INSS, conforme
previsto na Lei Federal n.º 8.212/91, com a redação dada pela Lei Federal n.º
9.711/98, e do percentual relativo ao ISSQN nos termos da Lei Complementar n.º
116/2003, se aplicáveis.
11.9. Constitui condição para a realização pela CONTRATANTE dos pagamentos a
inexistência de registros em nome da CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN ESTADUAL", o
qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONTRATADA,
de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n°
12.799/2008.
11.10. A CONTRATADA, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições (SIMPLES) junto à Secretaria da Receita Federal (SRF), nos termos
da Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar
a cada pagamento, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa n.º 791 de 10 de
dezembro de 2007 da Secretaria da Receita Federal (SRF), DECLARAÇÃO, emitida
em duas vias e devidamente assinadas pelo representante legal da CONTRATADA.
A não apresentação da respectiva declaração, ensejará a retenção na fonte dos
tributos e contribuições devidos.
11.10.1. A CONTRATANTE arquivará a primeira via da declaração a que se refere
o item acima, que ficará à disposição da Secretaria da Receita Federal
(SRF), devendo a segunda via ser devolvida à CONTRATADA, como
recibo.
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11.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente à contratação, perca as condições de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de
beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das
vedações previstas na Lei Complementar Federal n.º 123/2006, não poderá deixar
de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o
reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua proposta
levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.

2969

PRO.00.MINUTA
XII - VIGÊNCIA DO CONTRATO
12.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, respeitadas as determinações do artigo 71 da Lei federal
nº 13.303/2016, ou outras disposições legais, se aplicável.
XIII - RESCISÃO E PENALIDADES
13.1. O contrato poderá ser rescindido na forma, com as consequências e pelos motivos
previstos nos artigos 273 a 275 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da PRODESP ou outras disposições legais do CONTRATANTE, sujeitando-se a
CONTRATADA às penalidades previstas no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/2002
e multas previstas no presente contrato.
13.2. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo
da aplicação das demais cominações legais.
13.3. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste
contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
13.4. O presente contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes, pelo não
cumprimento de quaisquer condições ou cláusulas estabelecidas neste instrumento,
ficando a parte infratora sujeita, a favor da parte inocente, às perdas e danos
correspondentes.
13.5. Os casos fortuitos e/ou motivos de força maior serão excludentes da
responsabilidade das partes contratantes de acordo com o disposto no artigo 393
do Código Civil Brasileiro.
13.6. Pela inexecução total ou parcial de qualquer cláusula e/ou condição do contrato a
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
Multa equivalente a 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do
contrato, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da
CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da
CONTRATANTE.
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13.6.1.

2970

PRO.00.MINUTA
13.6.2.

Em caso de atraso na entrega dos produtos e/ou na prestação de serviços,
conforme previsto neste contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar multa
sobre o valor da obrigação não cumprida, considerando-se os seguintes
critérios:
a) Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (zero vírgula três por cento)
por dia;
b) Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 10% (dez por cento)
desconsiderando o previsto no inciso anterior;
c) Atraso superior a 60 (sessenta) dias, multa de 15% (quinze por cento)
do valor da obrigação não cumprida, cumulativa com o previsto no
inciso b, sem prejuízo das demais sanções administrativas cabíveis.

13.6.3.

Em caso de atraso nos prazos de atendimento, relativos à GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA dos PRODUTOS, a CONTRATANTE poderá
aplicar multa sobre o valor do produto que deu causa ao atraso,
considerando-se os seguintes critérios:
a) Atraso de até 24 (vinte e quatro) horas, multa de 0,1% (zero vírgula um
por cento) por hora de atraso;
b) Da 25ª (vigésima quinta) até a 48ª (quadragésima oitava) hora de
atraso, multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso,
cumulada com o previsto no inciso anterior;
c) Após 48 (quarenta e oito) horas de atraso, a CONTRATADA ficará
sujeita unicamente à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
produto.

13.6.4.

Multa equivalente a 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor do
faturamento do mês da ocorrência, por infringência de qualquer cláusula,
condições ou obrigações pactuadas neste contrato e não abrangidas nas
alíneas anteriores. Não havendo faturamento no mês da ocorrência a multa
será de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total do contrato.
13.6.4.1. Em caso de reincidência do descumprimento contratual, a multa
estabelecida terá seu percentual acrescido em 50% (cinquenta
por cento).
Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
de acordo com o artigo 7º da Lei federal nº 10.520/2002 e Súmula nº 51 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

13.7. Ficará a critério da CONTRATANTE a aplicação cumulativa ou não das sanções
acima.
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13.6.5.
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PRO.00.MINUTA
13.8. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das multas previstas no ato
convocatório, após ter sido garantido o exercício do direito de defesa e registradas
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP.
13.9. As multas previstas neste contrato poderão ser descontadas dos pagamentos
devidos ou cobrados da CONTRATADA, através de cobrança direta e autônoma,
pela via administrativa ou judicial.
13.10. No caso de não existirem pagamentos pendentes, a CONTRATADA deverá efetuar
a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do
documento de cobrança respectivo, por meio de depósito bancário, sob pena de, em
não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.
13.11. Os valores referentes às multas, indenizações e demais importâncias quando não
ressarcidos pela CONTRATADA, serão atualizados pelo IPC-FIPE, calculado pro rata
dia e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano.
13.12. Sem prejuízo da aplicação de penalidades, a CONTRATADA é responsável pelos
danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, na forma disposta no artigo 76
da Lei federal nº 13.303/2016, ou outras disposições legais, se aplicável, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento
pelo órgão interessado.
13.13. As partes poderão rescindir o presente contrato, mediante acordo, desde que
notifique a outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O presente contrato é regido pelas suas cláusulas, pelo disposto na Lei federal nº
13.303/2016, se aplicável, pela Lei federal nº 10.520/2002, pelo disposto no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODESP ou outras disposições
legais do CONTRATANTE, das Leis Federais nº 9.609 (Lei do Software) e 9.610 (Lei
de Direitos Autorais) de 19/02/1998, e pelas demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie e pelos preceitos de direito privado.
14.2. O presente contrato, a execução de seu objeto, produtos e/ou serviços não poderão
ser cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pela CONTRATADA, a terceiros
estranhos a esta contratação.
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14.3. A CONTRATADA, mediante acordo, poderá anuir na cessão ou transferência total
ou parcial deste contrato da CONTRATANTE para qualquer de seus clientes e/ou
entes em geral, mantidas as mesmas condições nele estabelecidas.

2972

PRO.00.MINUTA
14.4. O cumprimento, durante a execução dos serviços, das leis federais, estaduais e
municipais vigentes, correrão por conta da CONTRATADA, sendo esta a única e
exclusiva responsável pelas infrações que houver.
14.5. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento das
cláusulas e condições deste contrato ou no exercer uma prerrogativa dele
decorrente, não constituirá renúncia e nem afetará o direito da parte contratante em
exercê-lo a qualquer tempo.
14.6. As relações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, serão sempre por escrito,
ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência dos serviços, que,
entretanto, deverão ser, com a maior brevidade, confirmados por escrito.
14.7. As cláusulas deste contrato prevalecerão sempre em relação a qualquer acordo
verbal ou escrito, ajustado anterior ou posteriormente à data de sua assinatura, bem
como em relação às disposições eventualmente conflitantes com o edital da licitação
que o originou, a menos que sejam expressamente revogadas pelas partes, através
de termo de retificação a este contrato.
14.8. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, salvo
por meio de Termo Aditivo.
14.9. A CONTRATADA ficará sujeita à instauração de processo administrativo de
responsabilização, nos termos da Lei federal nº 12.846/2013 e do Decreto estadual
nº 60.106/2014, sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 83
e 84 da Lei federal nº 13.303/2016, ou outras disposições legais, se aplicável, caso
incorra na prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou que de qualquer forma
venham a construir fraude ou corrupção ao longo da execução deste contrato.
XV

ANEXOS

15.1. Integram o presente contrato os seguintes anexos:
Anexo I

- Termo de Referência;

Anexo II

- Descrição dos Produtos/Serviços;

Anexo III

- Termo de Ciência e de Notificação - Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo;

Anexo IV

- Termo de Encerramento e Outras Avenças
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Modelo.

2973

PRO.00.MINUTA
XVI - FORO
16.1. As partes contratantes elegem como foro competente o da comarca de
..................................................................(CONTRATANTE), estado de São Paulo,
com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as
questões porventura decorrentes da execução deste contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, o presente instrumento é assinado pelas partes,
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo.
...........................,

de

de..........

______________________________________________
CONTRATANTE

______________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________

_____________________________
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Fornecimento de equipamentos de storage Processo n.º 2020/02874
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PRO.00.MINUTA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
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(ANEXO I DO EDITAL)

2975

PRO.00.MINUTA
ANEXO II
DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS

LOTE ___ - ____________________________________________________________
Item

Produto/Serviço

Descrição

Unidade

Qtde.

Valor
Unitário
R$

Subtotal
R$
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TOTAL R$

2976

PRO.00.MINUTA
ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N.º
OBJETO:

PRO.00.MINUTA
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE STORAGE, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
.............................................................................................................................,
INTEGRANTES DO(S) LOTE(S) .............................................................

Advogado (S)/ nº OAB/email: (*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá
pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;
d)
Corporativo TCESP
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.
Taboão da Serra,

de

de

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
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Nome: ___________________________________________
Cargo: ___________________________________________
CPF:
___________________________
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PRO.00.MINUTA
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
Nome:
Cargo:
CPF:
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Assinatura: _____________________________
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PRO.00.MINUTA
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome: __________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________
CPF: ______________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Nome: __________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________
CPF: ______________________________
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Assinatura: ______________________________________________________

2979

PRO.00.MINUTA
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATADA:

Nome: __________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________
CPF: ______________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Nome: __________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________
CPF: ______________________________
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Assinatura: ______________________________________________________

2980

PRO.00.MINUTA

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: ______________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
Nota: Modelo publicado pelo TCESP no DOE de 22/09/2020
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PRO.00.MINUTA
ANEXO IV - MODELO
TERMO DE ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS DO CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE STORAGE, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
...................................................................................,
INTEGRANTES
DO(S)
LOTE(S)
................................................................................................, FIRMADO ENTRE A
CONTRATANTE E A ________________________________.
PRO.00.MINUTA
Pelo presente termo, de um lado, a CONTRATANTE, com sede no município de ................., estado de São
Paulo, na Rua ................................, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............................, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a __________________________., com sede na
________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF.
sob
n.º
__________________, doravante designada simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por
seus representantes legais ao final designados e assinados, resolvem encerrar o contrato de fornecimento de
equipamentos de storage, prestação de serviços de .................................................................................,
integrantes do(s) lote(s)............................................................,
PRO.00.MINUTA, mediante a seguinte
cláusula e condições:
I - ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
1.1.

As partes, de comum acordo, consideram concluído o objeto do contrato PRO.00.MINUTA em .__.de
___________________de 20XX, permanecendo em plena vigência todas as obrigações
eventualmente remanescentes.

1.2.

Em decorrência do encerramento do contrato mencionado no item 1.1. acima, as partes dão-se plena,
rasa, mútua, recíproca, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação dos serviços e valores referentes
ao objeto do contrato PRO.00.MINUTA, para nada mais reclamar a qualquer título.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença de 2 (duas) testemunhas.
.........................................,

de

de 20XX.

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
______________________________
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO .......................................... n.° ...............................
PREGÃO ELETRÔNICO .............................................. n.° XX/20XX
CONTRATO............................................ n.° .......................................

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTREClique

aqui

para

digitar

texto.,POR MEIO DO(A)

_____________ E Clique aqui para digitar texto.,
TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE Clique aqui

para digitar texto., COM ENTREGA PARCELADA.
O(A)......................................................................................................................., por intermédio
do(a).......................................................
representada(o) pelo(a) Senhor(a) ............................................, RG nº ................................e CPF
nº ............................................., no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº
233, de 28 de abril de 1970, e ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº
.................................,

com

sede.............................................................,

a

seguir

denominada

(a) Senhor(a) .........................................., portador
do RG nº ............................................ e CPF nº ...................................................,em face da
adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO
DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no
Decreto Estadual n° 49.722/2005 e no regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10,
de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento ........................................, conforme detalhamento e
especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e
demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente ajuste será de ___________ (por extenso) meses, com início
em ___/___/___ e término em ___/___/___, podendo ser prorrogado mediante a celebração
de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993,
mediante justificativa prévia e por escrito nos autos do processo administrativo,

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui
Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:
I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessários;
II - designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos
contatos com o CONTRATANTE;
III - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei
Federal n° 8.666/1993;
IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada
no preâmbulo deste termo;

verificar na execução do contrato;

2
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VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender
prontamente as reclamações sobre a execução do contrato;
VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato;
VIII -manter seus empregados identificados por meio de crachás, com fotografia recente;
IX - prestar a garantia técnica para o objeto deste contrato, nos termos do Termo de
Referência;
X - obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem
respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à
integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas,
utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas,
eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira
deste Contrato, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados, caso permitida a subcontratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira,
abstendo-se de práticas como as seguintes:
prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II

comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar

a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
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comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV

no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou

prorrogações

de

contratos celebrados com a administração pública, sem

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública;
V

dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta
Cláusula Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério
da CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e,
também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei
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Ao CONTRATANTE cabe:
I

indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da

execução do ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;
II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto
do contrato;
III - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;
IV - permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas
envolvidas na execução deste contrato, observadas as normas de segurança;
V - observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução
do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e
regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018,
com suas alterações subsequentes.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O CONTRATANTE exercerá a fiscalização contratual por intermédio do gestor do contrato, de
modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto
contratado, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do
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PARAGRAFO SEGUNDO
A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas,
não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato
e no Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até __ (____) dias
úteis, contados da data da entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANTE responsável
pelo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
I. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese
de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de __ (____) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
II. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de
complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de __ (____) dias, contados da notificação por escrito,
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PARAGRAFO TERCEIRO
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de __ (____) dias úteis após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
do
pelo servidor responsável.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS PREÇOS

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço total de R$
________________(__________________________________), mediante os seguintes valores unitários:

LOTE ___ - ___________________________________________
Item

Produto/Serviço

Descrição

Unidade

Qtde.

Valor
Unitário R$

Subtotal R$

TOTAL R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornecimento, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com
transporte.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à
contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário
diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal nº

tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua
proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.
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PARAGRAFO TERCEIRO
Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis.

CLAUSULA OITAVA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito
orçamentário ___________, de classificação funcional programática _________ e categoria
econômica ___________.

CLÁUSULA NONA

DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada
nota fiscal/fatura no protocolo da CONTRATANTE
em conformidade com a Cláusula Sexta deste
instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em ____ (_______) dias após a data de sua apresentação válida.

PARAGRAFO SEGUNDO
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da

Estaduais

o de cada

pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela contratada,
de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

PARAGRAFO TERCEIRO

contratada no Banco do Brasil S/A.
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PARAGRAFO QUARTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma
da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO QUINTO
O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ISSQN deverá ser

feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal
nº 116/2003, e respeitando as seguintes determinações:
I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação
municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, pelo
tomador dos serviços;
II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo
tomador dos serviços:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança
equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da
CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal.
b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de

cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedução.
III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos
serviços:
a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente
com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição
de isenção;

do ISSQN por meio de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço
executado e deverá estar referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou
documento de cobrança equivalente;
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c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,
poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação
devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito
de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo
ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
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administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta
do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas no Anexo ......... (Resolução de sanções aplicável à Pasta ou autarquia), garantido o

de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas

e-

www.esancoes.sp.gov.br

dôneas e Suspensas

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes
às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais,
ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO
A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração
de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/ 2013 e

previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

11

Autenticado com senha por ELISEU VENTURA LAIA - 20/05/2021 às 16:03:49.
Documento Nº: 17868483-9329 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17868483-9329

PDCAP202111366A

do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
A garantia de execução contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorrência
da celebração do contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no
preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:
I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;
c. a Resolução de Sanções (aplicável à Pasta ou autarquia).
II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 e
disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, da Lei Federal nº 8.078/1990

Código de Defesa do Consumidor

e princípios

gerais dos contratos.
III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na
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esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
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E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em ____
(_____) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela
CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na
presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, ____ de __________de20XX.

__________________________
CONTRATANTE

__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________
(nome, RG e CPF)
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__________________________
(nome, RG e CPF)

ANEXO V
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: ___________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º
das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: ______________________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
CPF: ____________________________

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 – Tel.: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 25901 - CEP 05513-970 - SÃO PAULO - SP
www.prodesp.sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
Nome: ______________________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: ______________________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________

Nome: ______________________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________
Pela contratada:
Nome: ______________________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________

Nome: ______________________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: ______________________________________________________________________
Cargo:______________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
Nota: Modelo publicado pelo TCESP no DOE de 22/09/2020

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 – Tel.: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 25901 - CEP 05513-970 - SÃO PAULO - SP
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ANEXO VI
TERMO DE ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /20___ FIRMADA ENTRE A
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO E ..........................
Pelo presente termo, de um lado a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Rua
Agueda Gonçalves n.º 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 62.577.929/0001-35, doravante designada
simplesmente PRODESP, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e, de outro, a empresa
......................., com sede na........................ – SP - CEP.: ...................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º
......................, doravante designada simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por seus
representantes legais ao final designados e assinados, resolvem encerrar a presente Ata de Registro de
Preços, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I – ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
1.1.

As partes, de comum acordo, consideram concluído o objeto da Ata de Registro de Preços nº
.../2021 em .... de ....................... de 2.0....., permanecendo em plena vigência todas as obrigações
eventualmente remanescentes.

1.2.

Em decorrência do encerramento da Ata mencionada no item 1.1. acima, as partes dão-se plena,
rasa, mútua, recíproca, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação dos fornecimentos e valores
referentes ao objeto da Ata de Registro de Preços nº.../2021, para nada mais reclamar a qualquer
título.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Taboão da Serra,

de

de 20____ .

__________________________________________
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

__________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________

________________________

