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ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LOTE 1 

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO – STORAGE ALL FLASH 
 

1. Quantidade mínima de bens ou serviços 

1.1. Storage All Flash com Garantia e Suporte Técnico: 
1.1.1. Estimativa: 1 (um) equipamento com 60 (sessenta) meses de garantia 

e suporte técnico. Estimativa e necessidades de contratação realizada pela 
equipe de planejamento, considerando-se o documento ETP. 

1.2. Instalação e Configuração: 
1.2.1. Estimativa: 1 (uma). Estimativa e necessidades de contratação 

realizada pela equipe de planejamento, considerando-se o documento ETP. 
1.3. Transferência de conhecimento: 

1.3.1. Estimativa: 6 (seis) servidores da Telebras em turma fechada, com 
material e técnico oficial do fabricante. 

 
2. Características Gerais: 
 
2.1. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, estar em linha 

de produção e fabricação, constar do anúncio mais recente do fabricante, ter 

iniciado comercialização em data inferior a 24 meses, com a embalagem original 

de fábrica lacrada, sendo que, em hipótese alguma, serão aceitos equipamentos 

recondicionados ou já utilizados anteriormente; 

2.2. Todas as capacidades e medidas de desempenho foram especificadas em seu 

requisito mínimo, sendo permitida a entrega de capacidade superior; 

2.3. Para efeito de comprovação de características técnicas, deverão ser fornecidos 
os endereços de sítios Internet que contenham as informações solicitadas, ou 
anexar a respectiva documentação técnica do produto, fazendo constar de sua 
proposta técnica à identificação do item e página do documento ou endereço 
eletrônico, onde se encontra descrita cada uma das características, as quais 
serão consultadas no momento da validação das propostas; 

2.4. Deverá possuir garantia não inferior a 60 (sessenta) meses a partir da emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo (TRD); 

2.5. Deve incluir garantia oficial do fabricante por todo período contratado com 
cobertura inclusive para exaustão de drives SSD ou tipos de discos superiores; 
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2.6. All Flash Array é uma solução de armazenamento de dados que foi projetado 
para trabalhar única e exclusivamente com dispositivos de memória flash e/ou 
dispositivos de armazenamento de estado sólido (SSD ou FMD). Onde se 
referencia SSD nas especificações, será aceito o formato FMD. 

2.7. Na hipótese de o fabricante possuir linhas alternativas de equipamentos, All-
Flash e Híbrida, somente serão aceitos equipamentos da linha All-Flash que 
foram exclusivamente projetados e desenvolvidos para esse modelo de 
armazenamento, não podendo ser ofertado equipamentos da linha híbrida em 
configurações customizadas ou que foram redefinidas como All-Flash; 

2.8. Deverá executar firmware especializado para Storage All Flash, o que significa 
que o equipamento não deve permitir a adição de discos HDD; 

2.9. Deverá prover acesso multiprotocolo com suporte a Fibre Channel e iSCSI por 
suas controladoras para que qualquer um destes protocolos sejam suportados; 

2.10. Deverá suportar a atualização de hardware e software (firmware) sem 
interrupção de serviço (“non-disruptive”); 

2.11. Deverá ser compatível com o ambiente de SAN-FC já existente na Telebras,  
composto de 2 (dois) switches MDS 9148S-12 de 48 portas de 16 Gbps; 

2.12. Deverá ser compatível com os sistemas operacionais em uso na Telebras, 
utilizando drivers nativos ou disponibilizados sem custo adicional: 

2.12.1. Windows Server 2008 e 2012; 
2.12.2. Versões Linux: Ubuntu 16.04, 18.04 e 20.04, CentOS 6 e 7, Oracle 

Linux, 6 e 7, SUSE Enterprise Linux 12; 
2.12.3. VMware ESXi 6.0 e 6.5; 

2.13. Acessórios do Sistema: 

2.13.1. Deverá ser fornecido com todos os elementos necessários para sua 
correta fixação em rack existente, padrão 19’’. 

2.13.2. A solução não deverá ocupar no rack, espaço superior a 10 (dez)  
U’s; 

2.13.3. A contratada deverá disponibilizar PDU´s, sem custo adicional a 
Telebras, em caso de incompatibilidade com as PDU´s do Datacenter da 
Telebras 

2.13.4. A solução deve ser entregue com os cabos de energia necessários 
para o seu pleno funcionamento, compatíveis com as tomadas das PDUs 
e com os conectores das fontes, em quantidade suficiente; 

A Contratada disponibilizará todos os cabos, conectores, tomadas e demais 

elementos necessários ao perfeito acondicionamento, interligação, 

comunicação e alimentação elétrica de seus componentes no datacenter da 

Telebras; 
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2.13.5. A Contratada deverá fornecer os módulos transceivers (GBIC’s) 
necessários ao funcionamento do sistema SFP+/QSFP+. Suportar o 
conector do tipo LC; 
 

2.14. Todas as licenças de software que compõem a solução entregue deverão ser 
ofertadas na modalidade licença de uso perpétuo, ou seja, à Telebras reserva-se 
o direito de continuar utilizando o software indefinidamente, independente do 
tempo de garantia contratado, permitindo a utilização de, no mínimo, a seguintes 
características: 

2.14.1. Análise e monitoramento do desempenho de seus componentes 
como discos, interfaces de rede (SAN e NAS), processador, tanto em 
tempo real como embasada por dados históricos. 

2.14.2. Análise e monitoramento do uso e desempenho dos sistemas de 
entrada/saída e utilização dos demais recursos da solução, tanto em 
tempo real como embasada por dados históricos. 

2.14.3. Portal de gerenciamento contendo Dashboard com informações de 
configuração, desempenho, health-check, capacidade e eficiência. 

2.14.4. Demonstrativo da eficiência de utilização de sua capacidade de 
armazenamento. 

2.14.5. Deverá possuir sensores (hardware) de temperatura e de fonte de 
energia e estar em condições de exercer monitoramento ativo dessas 
variáveis. 

2.14.6. Suportar o envio automático de alertas/notificações (e-mails e 
outros) em caso de falhas. 

2.14.7. Suportar o ajuste de níveis de alertas do crescimento de volumes. 
2.14.8. Permitir monitoramento através de SNMP versão 2c e/ou 3, 

possibilitando que sistema de monitoramento SNMP externo consiga 
consultar o status de, no mínimo, os seguintes componentes do Storage: 
tamanho e utilização de volumes e/ou luns, aggregates/raid pools e/ou 
raid groups e utilização de CPU.  
 

2.15. Possuir mecanismos de eficiência: “thin provisioning”; 
2.16. Possuir protocolo FCP através de rede SAN; 
2.17. Todas as funcionalidades solicitadas deverão estar licenciadas e disponíveis 

para uso simultâneo e em toda capacidade contratada, inclusive expansões, no 
momento da contratação destas; 

2.18. Deverão ser fornecidas, sem ônus adicional, todas as atualizações, upgrades e 
correções de software durante o período de garantia dos produtos; 

2.19. Todas as funcionalidades futuras incluídas na solução devem ser incorporadas 
e fornecidas sem custo adicional, durante a vigência do contrato; 

2.20. Possuir mecanismo de alerta de eventos através de e-mail; 
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2.21. Possuir mecanismo de auto-chamado (“call-home”, “auto-suporte” ou similar) 
que permita ao sistema enviar ao fabricante por meio eletrônico sem 
interferência humana alertas de eventos permitindo a abertura de chamados 
sem intervenção da equipe técnica da Telebras. 

 
3. Volumetria – Capacidades 

3.1. Definições: 

3.1.1. Capacidade Bruta: Soma da capacidade bruta individual de todos os 
dispositivos de memória flash fornecida. 

3.1.2. Capacidade Líquida: Soma dos dispositivos de memória flash, 
deduzidas as reservas de hot-spare, agrupamento em RAID com dupla 
paridade (no máximo 8+2), área destinada ao sistema operacional, 
metadados, formatação e demais overheads (demais áreas dedicadas 
para o completo funcionamento da solução). 

3.1.3. Capacidade Utilizável: para formar a capacidade utilizável, os ganhos 
de capacidade referentes às tecnologias de redução de dados, de 
desduplicação e compressão são considerados. Não serão considerados 
como capacidade utilizável os ganhos com provisionamento virtual dos 
volumes (LUNS), snapshots e clones. 

3.1.4. Modo de operação in-line (em linha): Entende-se que os blocos de 
dados são reduzidos pelas tecnologias de desduplicação e compressão 
antes da gravação e escrita nos dispositivos flash. Não se enquadra 
nesse modo qualquer tipo de tecnologia que realize a 
compressão/desduplicação por “postprocessing”. 

3.1.5. Deve-se considerar 1Gb (Gigabyte) igual a 1024Mb (Megabytes), ou 
seja, deve adotar notação binária para os cálculos de capacidade de 
armazenamento como TiB (Tebibytes). 

3.2. Deverá possuir reserva de hot-spare global ou por agrupamento/área/pool de 
mídias. 

3.3. Redistribuir automaticamente os dados nas áreas ou dispositivos reservados 
para esse fim, em caso de falhas. 

3.4. Suportar duas ou três falhas de dispositivos flash, sem comprometer a 
integridade dos dados armazenados no equipamento. Serão aceitas soluções 
com suporte RAID 6 com dupla paridade (no máximo 8+2), tripla paridade (no 
máximo 21+3) ou similar, desde que configuradas com hot spare dinâmico 
distribuído e fast rebuild. 

3.5. Implementar a funcionalidade “hot-spare” com alocação dinâmica e automática, 
no caso de defeito ou remoção de qualquer dispositivo flash, independente da 
gaveta, slot, ou localização física no equipamento. 

3.6. Deverá ter índice de disponibilidade igual a 99,9999%;  
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3.7. O Storage All-Flash Array ofertado deve possuir a capacidade utilizável de no 
mínimo 900 TiB (Novecentos Tebibytes) considerando as funcionalidades de 
compressão e desduplicação habilitadas. 

3.8. Para o fornecimento da capacidade utilizável é facultada a utilização da taxa de 
redução de dados, ou seja, não é definida a taxa de redução de dados máxima, 
mas sim, a taxa de redução de dados mínima, sendo a mesma limitada ao valor 
de 2 (dois). O valor da taxa de redução utilizado para formar a capacidade 
utilizável é de obrigação do fornecedor, o que significa que, caso valores 
inferiores forem medidos, haverá responsabilidade deste. 

3.9. A contratada deverá garantir e assegurar a taxa de redução de dados utilizada 
para formar a capacidade utilizável. 

3.10. A aferição da volumetria utilizável será feita pela CONTRATANTE através da 
análise dos relatórios disponíveis para este fim na ferramenta de gerenciamento 
do storage e irá considerar: 

3.10.1. Uso exclusivo e simultâneo das tecnologias de compressão e 
desduplicação. 

3.10.2. A funcionalidade de call-home ativa e operacional. 
 

3.11. Eventual adequação para atendimento da volumetria contratada: 
3.11.1. A contratada deverá empreender todos os esforços para eventual 

adequação caso a aferição demonstre inaptidão ao atendimento da área 
utilizável total contratada. 

3.11.2. Tal adequação deve ser realizada sem custos para a contratante. 
3.11.3. O prazo máximo para finalização da adequação e atendimento da 

área utilizável contratada é de 90 (noventa) dias a contar da data de 
notificação formal da contratada pela contratante sob pena de multa. 

3.11.4. Serão aceitos como esforço para adequação: 
3.11.4.1. Ajuste de configurações do subsistema de armazenamento. 
3.11.4.2. Atualização de versão de sistema operacional do subsistema. 
3.11.4.3. Fornecimento de discos adicionais. 

3.11.5. Deve ser descrita, na proposta apresentada, qual a taxa de redução 
de dados utilizada para formar a capacidade utilizável do storage 
ofertado. 

3.11.6. Caso a aferição da taxa de redução da capacidade utilizável, indique 
taxa inferior à informada na proposta comercial, a contratada deverá 
adicionar todos os componentes necessários, como controladoras, 
dispositivos flash e demais componentes necessários, visando atingir a 
capacidade utilizável de 900 TiB, calculados com taxa de redução de 2:1 
(450 TiB líquidos). 

T
LB

A
U

T
20

21
63

76
2

Autenticado com senha por DIOGENES COSTA FERNANDES.
Documento Nº: 229678-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



 

Termo de Referência 
ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

NÚMERO/ORIGEM: 

014/2014-3700/3000 

DATA: 

27/10/2014 

Aquisição de sistemas de armazenamento de dados – Storage All Flash e Rede SAN para a TELEBRAS, 
incluindo serviços de garantia e treinamento, observadas as especificações técnicas mínimas e os 

quantitativos constantes deste Termo de Referência. 

 

3.11.7. A aferição da taxa de redução da capacidade utilizável será 
realizada a cada 6 (seis meses), contados do recebimento definitivo da 
solução, durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses do contrato. 

3.11.8. Será resgatada a garantia de execução do contrato, no valor 
equivalente ao de aquisição do volume de dispositivos flash necessários 
para atingir a Capacidade Utilizável estipulado na cláusula anterior. 

3.11.9.  A licitante deve indicar, o valor correspondente a essa capacidade 
adicional (discos, gavetas, licenças, etc.), para fins de subsidiar a 
Telebras na execução da garantia contratual. 

3.11.10. O dimensionamento do storage deverá levar em consideração a 
distribuição de dados da tabela abaixo: 

 

Aplicação Modelo de Dados Ocupação 

Banco de Dados Texto, Binário, Imagens, XML 40% 

Arquivos c/ baixa redução 
Documentos PDF, DOCX, XLSX, 
PPTX, imagens, vídeos e outros 

30% 

Virtualização de Servidores 
(VSI) 

Máquinas Virtuais 30% 

 
4. Desempenho 

4.1. Possuir duas controladoras de processamento de I/O (entrada/saída) totalmente 
redundantes que: 

4.1.1. Suportem mecanismo de multipath dinâmico; 
4.1.2. Operem em modo ativo/ativo, com balanceamento de carga. Ou seja, 

todos os volumes devem ser acessados por todas as controladoras de 
processamento de I/O que compõem a solução; 

4.1.3.  As controladoras deverão ser conectadas entre si por meio de 
conexões dedicadas (ou rede exclusiva e dedicada para este fim); 

4.1.4. Todos os componentes necessários para essa conexão devem estar 
inclusos e não será permitido o compartilhamento de recursos da rede de 
armazenamento de dados (SAN) ou da rede ethernet. 

4.2. Deverá ser fornecida a quantidade de memória cache nos storages capaz de 
garantir os requisitos de desempenho solicitados neste Termo de referência, 
seguindo as melhores práticas do fabricante. 
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4.2.1. A memória cache dimensionada pela licitante para o storage fornecido 
deverá ser distribuída em número de placas que garantam máximo 
bandwidth interno possível para a configuração do storage ofertada. Não 
serão aceitos dispositivos de memória flash ou NVME para realizar a 
função de cache. 

4.3. O storage deverá possuir mecanismos de tolerância a falhas da memória cache 
implementados por códigos de correção de erro (ECC) ou similar. 

4.4. O storage deverá possuir mecanismo integrado de destaging que garanta a 
integridade dos dados de escrita armazenados na memória cache em caso de 
falta de alimentação da rede elétrica. A CONTRATADA deverá fornecer todos os 
recursos necessários para implementar tal mecanismo. 

4.5. O storage deverá ser constituído de somente 1 (um) único equipamento, 
produzido e comercializado por um único fabricante. Não serão aceitos 
conjuntos ou combinações de equipamentos para atingir os parâmetros de 
capacidade e/ou desempenho exigidos neste Termo de Referência. 

4.6. O storage deverá ser fornecido com todos os componentes internos redundantes 
e distribuídos, de forma a proporcionar maior desempenho. 

4.7. O storage deverá ter as gavetas de dispositivos Flash ou NVME conectadas às 
controladoras por meio de caminhos redundantes de acesso. 

4.8. O Storage, na sua configuração de controladoras ofertada, deverá ser capaz de 
alcançar uma taxa de 250.000 IOPs (Duzentos e cinquenta mil Inputs/Outputs 
por segundo), com tempo de resposta não superior a 1 ms (1 milissegundo) 
comprovado pelos relatórios obtidos através de ferramentas de 
modelagem/simuladores do próprio fabricante. Este relatório deve fazer parte da 
proposta apresentada pela Licitante, contendo todo o detalhamento dos 
parâmetros utilizados, para análise da Equipe Técnica da Telebras. 

4.9. Para comprovação do cálculo de desempenho: 
4.9.1. Deve ser considerado o perfil de 80% de leitura e 20% de escrita; 
4.9.2. Blocos de dados de 16KB, em carga de trabalho 100% randômica; 
4.9.3. Percentual de acertos em Cache de leitura (cache hit) = 0; 
4.9.4. O tipo de workload a ser considerado no cálculo de desempenho é 

OLTP. 
4.9.5. A taxa de redução de dados utilizada para compor a capacidade 

utilizável, fornecida pelas tecnologias de compressão e desduplicação, 
devem ser consideradas habilitadas e operando de forma in-line (em 
linha) para o dimensionamento do desempenho. 

4.9.6. Para o desempenho especificado, cada controladora não poderá 
exceder 60% de média de uso de CPU. 

4.10. Os dispositivos flash deverão ser 100% (cem por cento) baseadas em 
tecnologia flash SSD, NAND ou superior, independente e substituível em caso 
de falhas ou avarias, por meio de troca física não disruptiva. 
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4.10.1. Os dispositivos flash devem ser hot-plug e hot-swap; 
4.10.2. Os dispositivos flash deverão ser do tipo eMLC, 3D TLC ou NVMe. 

4.11. A capacidade de armazenamento deverá ser composta de arranjos do tipo 
RAID conforme esquema de proteção descrito a seguir: 

4.11.1. Dupla paridade: suportar o agrupamento dos dispositivos flash 
NAND ou SSD (Solid State Drive) de modo que a falha simultânea de até 
dois dispositivos flash NAND ou SSD (Solid State Drive) dentro do 
agrupamento não comprometa a integridade dos dados armazenados, 
nem cause a indisponibilidade e/ou degradação da performance no 
acesso a estes dados. 

4.11.2. Tripla Paridade: suportar o agrupamento dos dispositivos flash 
NAND ou SSD (Solid State Drive) de modo que a falha simultânea de até 
três dispositivos flash NAND ou SSD (Solid State Drive) dentro do 
agrupamento não comprometa a integridade dos dados armazenados, 
nem cause a indisponibilidade e/ou degradação da performance no 
acesso a estes dados; 

4.11.3. Permite o agrupamento, num mesmo RAID, de mídias 
acondicionadas em gavetas de expansão distintas, sem perda de 
desempenho. 
 

4.12. Características das unidades controladoras – As unidades controladoras do 
sistema deverão atender às seguintes características: 

4.12.1. Deverá possuir no mínimo 02 (duas) unidades controladoras por 
solução, funcionando em modo “ativo-ativo”, com mecanismo que 
garanta o pleno funcionamento do sistema em caso de falha de metade 
das unidades controladoras do sistema e mecanismo de proteção de 
cache em caso de falha de energia; 

4.12.2. Deverá possuir no mínimo 1024 GB (mil e vinte e quatro gigabytes) 
de memória cache DRAM, do tipo DDR4 ou superior, igualmente 
distribuído em no mínimo duas controladoras de processamento; 

4.12.3. Deverá possuir mecanismos de tolerância a falhas da memória 
cache implementados por códigos de correção de erro (ECC) ou similar. 

4.12.4. Possuir duas controladoras de processamento de I/O (entrada/saída) 
totalmente redundantes que: 

4.12.4.1. Suportem mecanismo de multipath dinâmico do fabricante do 
storage ou nativo do sistema operacional. 

4.12.4.2. Operem em modo ativo/ativo simétrico, com balanceamento de 
carga, ou seja, todos os volumes devem ser acessados por todas as 
controladoras de processamento de I/O que compõem a solução;  

4.12.4.3. As controladoras deverão ser conectadas entre si por meio de 
conexões dedicadas internamente ou switches de backend do 
mesmo fabricante da solução ofertada, dedicado para tal. Neste 
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caso, deve-se levar em consideração a premissa de espaço 
ocupado pela solução. 

4.12.4.4. As portas Fibre Channel deverão: 
4.12.4.4.1. A quantidade de interfaces FC, de todas as controladoras 

oferecidas no equipamento não pode ser inferior a 8 (oito), com 
suporte a mecanismo de chaveamento em caso de falha em 
qualquer porta (“failover”), distribuído em, no mínimo, duas 
controladoras, sendo cada porta exclusivamente para conexão 
na rede SAN de acesso pelos servidores. 

4.12.4.4.2. Ser igualmente distribuídas nas controladoras de 
processamento; 

4.12.4.4.3. Aceitar conexões à rede SAN na velocidade de 32Gbps, 
com condições de funcionar em 16Gbps, caso seja necessário, 
com suporte à negociação automática de velocidade; 

4.12.4.4.4. Estar equipadas com transceivers ópticos (GBICs), 
Suportar o conector do tipo LC. 

4.12.4.4.5. Deve permitir que no mínimo 02 (duas) portas FC sejam 
utilizadas para replicação, em caso de necessidade; 

4.12.4.4.6. Todas as 8 (oito) interfaces FC dos switches SAN deverão 
ser conectadas ao storage. 

4.12.4.5. As portas Ethernet de 10Gbps deverão: 
4.12.4.5.1. A quantidade de interfaces de rede, de todas as 

controladoras oferecidas no equipamento não pode ser inferior 
a 8 (oito) interfaces de 10Gb, que utilize transceiver padrão de 
SFP-10G-SR (SFP+, dez-Gigabit Ethernet, Short Range). 

4.12.4.5.2. Ser igualmente distribuídas nas controladoras de 
processamento; 

4.12.4.5.3. Suportar o conector do tipo LC; 
4.12.4.5.4. Possuir suporte de agregação (bond port) LACP que 

atenda no mínimo 04 (quatro) interfaces de cada switch, para 
os protocolos NFS v3 ou superior, SMB v3 ou superior. 

4.12.4.6. A Contratada deve fornecer o transceiver correspondente de 
todas as portas exigidas para o equipamento de maneira a permitir 
seu funcionamento na velocidade máxima suportada ou de acordo 
com a especificada pela Telebras no momento do pedido. Os 
seguintes transceivers poderão ser solicitados: de 32 Gbps SR e/ou 
de 16 Gbps SR, caso seja necessário, para rede SAN e de 10Gb 
Ethernet SFP+ SR. 
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5. Instalação e Configuração 

5.1. A Contratada deverá executar os serviços de implantação dos produtos 

ofertados, equipamentos e softwares, que compreende o seguinte: 

5.1.1. Gerência de Projeto: 

5.1.1.1. Planejamento geral do projeto de forma compartilhada com a 

equipe do Contratante, por meio da preparação e manutenção de 

um Plano de Projeto de Implantação de Infraestrutura, contendo 

cronograma detalhado de implantação de hardware, dos softwares e 

dos serviços, mapa de recursos a serem alocados e coordenação de 

atividades do dia-a-dia durante a implantação, visando cumprimento 

dos prazos estabelecidos; 

5.1.1.2. Comparecimento a reuniões de revisão de status semanal para 

acompanhamento do cronograma, antecipação e comunicação a 

equipe do Contratante de quaisquer desvios no cronograma e 

adoção de medidas corretivas, durante o fornecimento e 

implantação pela Contratada do hardware, dos softwares e serviços; 

5.1.1.3. Apresentar formalmente, no início dos serviços, ponto único de 

contato para a equipe do Contratante, para todas as atividades da 

Contratada; 

5.1.1.4. Gerenciar o projeto como um todo, podendo ser solicitado 

informações sobre o andamento do projeto, dificuldades 

encontradas, ações a serem tomadas, participar de reuniões de 

definição de informações necessárias e acionar atendimento técnico 

dos fabricantes de hardware e software envolvidos quando 

necessário durante a implantação do hardware, dos softwares e 

serviços. 

5.1.1.5. Instalação elétrica: Caso as instalações elétricas e/ou lógicas do 

Contratante não forem adequadas, a Contratada deverá apresentar 

projeto de adequação das instalações, para que sejam executadas 

pelo Contratante; 

5.1.1.6. Instalação física dos produtos na infraestrutura do Contratante; 

5.1.1.7. Instalação do software de gerenciamento dos produtos. 

5.2. Deverão ser configuradas todas as funcionalidades disponíveis nos produtos 

fornecidos e solicitadas pelo Contratante. 

5.3. Deverão ser observados os padrões estabelecidos pelo Contratante. 
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5.4. Local de prestação dos serviços de instalação e configuração: 

5.4.1. Datacenter da Telebras: SHIS, QI 05, Área Especial 12, Bairro Lago 

Sul, em terreno da Organização Militar do Comando Geral de Operações 

Aéreas - VI COMAR  - CEP: 71.615-600, UF: Brasília/DF 

5.4.2. Prazo para entrega e aceitação do projeto de instalação e 

configuração: 20 (vinte) dias corridos contados da data do recebimento 

provisório; 

5.4.3. Prazo para execução dos serviços de instalação e configuração: 30 

(trinta) dias corridos contados da data da aceitação do projeto de 

instalação. 

 

6. Treinamento equipe Telebras 

6.1. A contratada deverá fazer o repasse de conhecimento à equipe indicada pela 

contratante (“hands-on”), de modo que a mesma possa ser capaz de operar, 

configurar, otimizar e/ou aplicar novas configurações ao equipamento fornecido 

sem auxílio da Contratada;  

6.2. Adicionalmente, para a equipe (ou membros desta) que recebeu o repasse de 

conhecimento, deverá ser fornecido Voucher de Treinamento Oficial do 

Fabricante, em laboratório do fabricante do equipamento, em território nacional. 

O treinamento oficial deverá contar com instrutor certificado pelo fabricante e 

deverá prever carga horária mínima de 32 horas/aula. 

6.2.1. As despesas com diárias e deslocamento até o laboratório de 

treinamento do fabricante da solução correrão por conta da Contratante, 

caso o repasse não seja realizado em Brasília - DF. 

6.3. Deverá ser fornecido pela Contratada material didático oficial do fabricante, sem 

custo adicional para o Contratante, impresso na língua portuguesa (Brasil) ou 

língua inglesa a todos participantes, para acompanhamento do treinamento. 

6.4. Ao final do treinamento deverá ser emitido certificado de conclusão de curso a 

cada participante contendo, no mínimo, a carga horária, a data de início, a data 

do fim do treinamento, o título do treinamento e a ementa abordada. Todas as 

informações deverão estar em português. 

6.5. O treinamento será de natureza teórica e prática, devendo abranger todos os 

equipamentos, componentes e softwares da solução ofertada, em seus aspectos 

mais relevantes. 
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LOTE 2 

ITEM 1 – SWITCH SAN – 48 PORTAS 
 

1. Quantidade mínima de bens ou serviços 

1.1. Switch SAN – Storage  Area Network com 48 portas Fibre Channel de 32 Gbp/s 
com Garantia e Suporte Técnico: 

1.1.1. Estimativa: 2 (dois) equipamentos com 60 (sessenta) meses de 
garantia e suporte técnico. Estimativa e necessidades de contratação 
realizada pela equipe de planejamento, considerando-se o documento 
ETP. 

1.2. Instalação e Configuração: 
1.2.1. Estimativa: 1 (uma) para o par de equipamentos. Estimativa e 

necessidades de contratação realizada pela equipe de planejamento, 
considerando-se o documento ETP. 
 

2. Caraterísticas Gerais: 

2.1. Switch SAN - Storage Area Network com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas 

“Fibre Channel” 32 Gbp/s (trinta e dois  gigabits por segundos), auto negociáveis 

e full-duplex;  

2.2. Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso, não sendo aceitos 

equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração; 

2.3. Garantia e Suporte Técnico do Fabricante; 

2.4. Possuir garantia de, no mínimo, 60 (sessenta) meses on-site fornecida pelo 

próprio fabricante do equipamento; 

2.5. Todas as portas deverão estar licenciadas e já deverão vir com dispositivo 

(transceiver), GBIC, SFP de 32Gbp/s, multimodo 50µm. As interfaces deverão 

ser autoconfiguráveis (auto sense) e retrocompatíveis com interfaces de 16 e 8 

Gbp/s. 

2.6. Habilitado/licenciado para suportar modo Full Fabric ou Full Mesh e ISL Trunking 

(Inter Switch Link); Portas configuráveis como fabric (F-port), expansão mediante 

interligação entre switches (E-port); 

2.7. Permitir comunicação com outros switches SAN com velocidade de operação FC 

16Gb; 

2.8. Diagnóstico de falhas por meio de power on self test (POST); 

2.9. Gerenciável através de aplicação com interface gráfica; 
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2.10. Gerenciável via porta 10/100 (IEEE 802.3/802.3u), conector RJ-45; 

2.11. Classes de serviço: Classe 2, Classe 3 e Classe F (quadros entre switches); 

2.12. Agregação de portas ISL Trunking; 

2.13. Suportar unicast, multicast e broadcast; 

2.14. Possuir a capacidade de particionar o switch em ao menos 4 logical fabrics; 

2.15. Fonte de alimentação redundante hot swappable passível de remoção e 

instalação sem necessidade de paralisar o equipamento ou emitir qualquer 

comando; 

2.16. Deverá acompanhar trilhos, porcas, parafusos e todos os acessórios 

necessários para a instalação em rack padrão 19 polegadas; 

2.17. Deverão ser disponibilizados todos os softwares, cabos de conexão e 

tomadas, que forem necessários ao funcionamento e gerenciamento do 

equipamento, quando da entrega do mesmo, sem ônus, para sua 

operacionalização. 

2.18. Todas as licenças de software, passíveis de serem instaladas no 

equipamento, opcionais ou nativas, para todas as 48 portas, já deverão estar 

contempladas na proposta e entregues junto com o equipamento. A Contratante 

deverá fornecer o licenciamento liberando todos os recursos do equipamento, 

(exceto funcionalidades relativas à Mainframe). Assim, deverá estar pronto para 

uso sem necessidade de aquisição de licenças específicas por funcionalidade 

e/ou portas. 

ITEM 2 – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
 

3.1. A Contratada deverá executar os serviços de implantação dos produtos 

ofertados, equipamentos e softwares, que compreende o seguinte:  

3.1.1. Gerência de Projeto: 

3.1.1.1. Planejamento geral do projeto de forma compartilhada com a 

equipe do Contratante, por meio da preparação e manutenção de 

um Plano de Projeto de Implantação de Infraestrutura, contendo 

cronograma detalhado de implantação de hardware, dos softwares e 

dos serviços, mapa de recursos a serem alocados e coordenação de 

atividades do dia-a-dia durante a implantação, visando cumprimento 

dos prazos estabelecidos; 

3.1.1.2. Comparecimento a reuniões de revisão de status semanal para 
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acompanhamento do cronograma, antecipação e comunicação a 

equipe do Contratante de quaisquer desvios no cronograma e 

adoção de medidas corretivas, durante o fornecimento e 

implantação pela Contratada do hardware, dos softwares e serviços; 

3.1.1.3. Apresentar formalmente, no início dos serviços, ponto único de 

contato para a equipe do Contratante, para todas as atividades da 

Contratada; 

3.1.1.4. Gerenciar o projeto como um todo, podendo ser solicitado 

informações sobre o andamento do projeto, dificuldades 

encontradas, ações a serem tomadas, participar de reuniões de 

definição de informações necessárias e acionar suporte técnico dos 

fabricantes de hardware e software envolvidos quando necessário 

durante a implantação do hardware, dos softwares e serviços. 

3.1.1.5. Instalação elétrica: Caso as instalações elétricas e/ou lógicas do 

Contratante não forem adequadas, a Contratada deverá apresentar 

projeto de adequação das instalações, para que sejam executadas 

pelo Contratante; 

3.1.1.6. Instalação física dos produtos na infraestrutura do Contratante; 

3.1.1.7. Instalação do software de gerenciamento dos produtos. 

3.2. Deverão ser configuradas todas as funcionalidades disponíveis nos produtos 

fornecidos e solicitadas pelo Contratante. 

3.3. Deverão ser observados os padrões estabelecidos pelo Contratante. 

3.4. Local de prestação dos serviços de instalação e configuração: 

3.4.1. Datacenter da Telebras: SHIS, QI 05, Área Especial 12, Bairro Lago 

Sul, em terreno da Organização Militar do Comando Geral de Operações 

Aéreas - VI COMAR  - CEP: 71.615-600, UF: Brasília/DF 

3.5. Prazo para entrega e aceitação do projeto de instalação e configuração: 20 

(vinte) dias corridos contados da data do recebimento provisório; 

3.6. Prazo para execução dos serviços de instalação e configuração: 20 (vinte) dias 

corridos contados da data da aceitação do projeto de instalação. 
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