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Locação de aparelhos e equipamentos. 
Locação de equipamento de processamento de dados para 
armazenamento de arquivos digitais, com as seguintes especificações: 
- Storage SAN iSCI de 10GbE: 
1 - A solução de armazenamento externo de dados SAN deve utilizar 
protocolo de storage iSCSI e deve ser nova, sem uso, e estar em linha 
de produção atual pelo fabricante no momento da entrega da proposta. 
2 - A solução de armazenamento deverá ser produzida por empresa 
membro e seguidora de recomendações e normas estabelecidas pela 
SNIA (Storage Networking Industry Association). 
3 -  A solução deve ser compatível com gabinete padrão de mercado ou 
do fabricante e devem ser oferecidos todos os componentes, cabos, 
conectores, adaptadores, conversores, etc. necessários para a 
instalação, configuração e utilização da solução proposta. 
4 - A solução de armazenamento não deve apresentar ponto único de 
falha. Deve implementar failover automático e substituição de forma 
“Hot-Swappable” para os seguintes componentes: controladoras, 
ventiladores e fontes de alimentação. Deve suportar a manutenção ou 
substituição desses itens sem interrupção do funcionamento da solução. 
5 - Para fins de capacidade líquida de armazenamento de dados 
considerar que a área disponível para uso pelos usuários e aplicações 
deve excluir discos de paridade, discos de reserva, formatação dos 
discos e outras áreas nos discos necessárias para o funcionamento da 
solução. 
6 - Na modalidade SAN IP, a solução de storage deve implementar 
protocolo iSCSI de acordo com a RFC 3720 da IETF (Internet 
Engineering Task Force).  
7 - A solução apresentada deve permitir a implementação da função de 
agregação de múltiplas interfaces de rede, conforme padrão IEEE 
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802.3ad. 
8 - A solução de armazenamento deve permitir geração de snapshots 
(cópias de backup online ou point in-time backup) a qualquer momento. 
A área de snapshot deve ser configurável dinamicamente, permitindo 
seu aumento ou diminuição sem a necessidade de qualquer tipo de 
parada do equipamento ou parada no acesso dos usuários ou aplicações 
aos dados na solução de armazenamento. Os snapshots, na sua 
criação, devem ser somente por ponteiros, não envolvendo cópia física 
dos dados.  
9 - A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de "thin 
provisioning“, ou seja, a característica de consumir fisicamente apenas 
um percentual da capacidade máxima que o volume vai atingir no 
momento da criação.  Deverá também conter a funcionalidade que 
permita ao administrador ajustar níveis de alertas do crescimento deste 
volume com provisionamento reduzido.  
10 - A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de 
clonagem de áreas de dados contidos em volumes ou luns sem que se 
interrompa qualquer atividade de leitura ou escrita dos usuários ou 
aplicações aos dados.  
11 -  A solução de armazenamento deve contemplar a funcionalidade de 
recuperação de volume ou lun e arquivos, isto é, permitir ao 
administrador da solução restaurar esses objetos utilizando como base 
de recuperação os snapshots (cópias online no tempo) previamente 
gerados no storage.  
12 - A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de “thin 
clone”, ou seja, clonagem feita por ponteiros somente, das áreas de 
dados contidas no volume. Caso a solução proposta não possua tal 
funcionalidade, deverá ofertar 25% de capacidade líquida adicional. 
13 - A solução de armazenamento deve contemplar software para a 
replicação de volumes entre localidades remotas. O link de comunicação 
de dados entre as localidades deve ser baseado em IP. A replicação dos 
volumes deverá ser de forma assíncrona. 
14 - A solução de armazenamento deve permitir a adição de capacidade 
ao volume, sem a descontinuidade do acesso à informação. 
15 - A solução de armazenamento deve possuir capacidade para a 
detecção de falhas, incluindo auto monitoração e geração de logs, com 
acionamento automático do fabricante e/ou empresa responsável pelo 
suporte/manutenção. 
16 - A solução de armazenamento deve ser compatível com sistemas 
operacionais Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 
2008 Server (incluindo Hyper-V), Windows Server 2008 R2 (Incluindo 
Hyper-V™), Windows Vista, Windows XP, Windows 7, VMware® ESX 



 

Server 3, 3.5, 4, 4.1, ESXi 3.5, 4 e 4.1, Citrix XenServer, Red Hat 
Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX, 
Mac OS X, Novell NetWare. 
17 - A solução de storage deve possuir interface de gerenciamento 
gráfica GUI (Graphical User Interface) e através de linha de comando 
CLI (Command Line Interface). Devendo possuir controle de acesso 
seguro por SSL e/ou SSH. 
18 - A solução deverá possuir capacidade para operar com outras 
gavetas de discos nas tecnologias SAS, NL-SAS e SSD.  
19 - A solução de armazenamento deve possuir software de 
gerenciamento com funções como: criação/administração de volumes, 
de thin provisioning, de raid group, de snapshots, de clones, de 
replicação, de thin clones e de usuários administradores.   
20 - A solução deve incluir software centralizado de gerenciamento para 
um ou mais subsistemas de armazenamento, que permita a monitoração 
de eventos, geração de relatórios de desempenho, alertas de 
capacidade, status de funcionamento dos componentes físicos tais como 
fontes, discos, interfaces, controladoras, ventiladores e temperatura bem 
como a manutenção de dados históricos para análise de tendências de 
comportamento do ambiente proposto.   
21 - Caso a solução proposta contemple mais de uma tecnologia de 
discos (por exemplo SAS e SSD e NL-SAS, etc.), a mesma deve ter 
capacidade para transferência automática de dados entre as tecnologias 
de disco conforme perfil de acesso a tais dados (auto data tiering). 
22 - A solução deve suportar cópias instantâneas de volumes através de 
ponteiros (ex: snapshots), e que as mesmas possam ser lidas e 
alteradas pelos usuários.  Caso a solução ofertada não possua tal 
característica, deverá ser acrescido 25% na capacidade total líquida. 
Capacidade de Armazenamento 
23 - A capacidade total de espaço de armazenamento da solução deve 
ser, no mínimo de 144 TB bruto. Os discos a ser usados devem ser de 
7,2krpm para chegar nestes volumes de armazenamento.  
Escalabilidade 
25 - A solução de armazenamento deve suportar pelo menos 1024 
volumes ou LUNs (discos virtuais) e implementar mecanismo de 
proteção a estes volumes ou luns de modo que estes sejam visíveis e 
utilizados somente pelos servidores para os quais estejam destinados. 
26 - A solução de armazenamento deverá ter capacidade de crescimento 
de no mínimo 768 discos através de escalabilidade horizontal (adição de 
novos arrays com controladoras, cache, discos, conectividade), desde 
que os discos possam formar um único grupo de armazenamento. 
27 - A solução de armazenamento deve incluir  no mínimo 4 interfaces 



 

de rede Ethernet 10Gb/s. 
28. O número mínimo de cópias de snapshot por volume deverá ser de 
256 por volume. 
Disponibilidade 
29 - Os discos de reserva devem substituir qualquer disco defeituoso 
sem intervenção humana, de forma automática e sem parada do 
equipamento. Os discos de reserva devem ser de mesma tecnologia dos 
discos em produção.  
30 - A solução de armazenamento deve oferecer os seguintes níveis de 
proteção RAID: 5, 6, 10 e 50. 
31 - A solução de storage deve possuir, no mínimo, 02 (dois) GB de 
memória cache ECC por controladora. As controladoras devem possuir 
entre si mecanismo de espelhamento e proteção de cache de escrita de 
forma a garantir que a integridade e continuidade de funcionamento do 
storage mesmo com a falha de uma das controladoras. Os dados 
gravados no cache de escrita devem ter integridade garantida mesmo 
havendo interrupção de energia elétrica por, pelo menos, 72 (setenta e 
duas) horas contínuas. 
32 - A solução deve incluir suporte a multipathing (múltiplos caminhos) 
para acesso dos servidores aos discos virtuais criados no storage. O 
objetivo é oferecer caminhos redundantes entre storage e servidor. 
Software 
33 - A solução de armazenamento deve contemplar backup online 
íntegro do MS Exchange Server 2003, 2007 ou 2010 através de 
ferramentas nativas e integradas à aplicação e com possibilidade de 
restauração de dados granular até o nível de mensagem dentro de uma 
caixa postal de usuário, caso a solução não possua tal característica, 
deverá ofertar software de backup com o seu respectivo agente de 
backup on-line para MS Exchange. 
34 - A solução de armazenamento deve contemplar backup online e 
clone íntegro, bem como restauração do banco de dados MS SQL 
Server na versão 2003 ou 2008 através de ferramentas nativas e 
integradas ao banco. Caso a solução de armazenamento não possua tal 
característica integrada, deverá ofertar software adicional para atender 
as funcionalidades citadas neste item para o MS SQL.   
35 - A solução de armazenamento deve contemplar backup online e 
clone íntegro, bem como restauração das máquinas virtuais em MS 
Hyper-V do Windows Server 2008 através de ferramentas nativas e 
integradas a esta solução de máquinas virtuais. Caso a solução de 
armazenamento não possua tal característica integrada, deverá ofertar 
software adicional para atender as funcionalidades citadas neste item 
para o MS Hyper-V. 



 

36 - A solução de armazenamento deve contemplar backup online, clone 
e recuperação de desastre íntegro das máquinas virtuais VMware ESX 
versão 3 ou superior ou ESXi versão 3.5 ou superior através de 
ferramentas nativas e integradas a este ambiente de virtualização de 
servidores e com a possibilidade de restauração através das mesmas 
ferramentas.  Caso a solução de armazenamento não possua tal 
característica integrada, deverá ofertar software adicional para atender 
as funcionalidades citadas neste item para o VMware. No caso de 
recuperação de desastres é requerida a integração com o SRM (Site 
Recovery Manager) da VMware. 
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Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º ____________________ e do CPF n.º ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2017. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


