
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___/2016 

Tipo: MENOR PREÇO 

 

A seguir, apresenta-se o escopo da SOLUÇÃO a ser fornecida pela CONTRATADA e dos SERVIÇOS 

correlatos a serem prestados, com a enumeração de algumas etapas, atividades, tarefas e obrigações 

importantes a serem consideradas. Estas pretendem nortear os produtos a serem fornecidos e o 

trabalho a ser realizado, mas não tem a pretensão de esgotar o assunto, ao contrário, no decorrer da 

execução do OBJETO, a CONTRATADA deverá apontar melhorias, adequações e demais questões que 

julgue pertinentes, com base em sua experiência ou especificidade do mercado e setor, à otimização 

dos trabalhos e à maximização dos resultados entregues à CONTRATANTE. 
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1 Objeto 

O objeto da presente contratação consiste no Registro de Preços para aquisição de soluções de 

infraestrutura de tecnologia da informação, compostas por software e hardware, incluindo nisso a 

prestação de serviços para instalação, configuração, capacitação, garantia, manutenção e suporte 

técnico, conforme especificações constantes neste EDITAL e seus ANEXOS. 

 

 

 

1.1 Composição dos Lotes e Quantitativos Estimados 

 

1.1.1 Lote 01 – Solução de Armazenamento de Dados 

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS – LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

01.1 
Unidade de Armazenamento SSD para Expansão do 
Storage EMC VNX7600 

Unidade 16 

01.2 
Suporte, garantia e manutenção para Unidade de 
Armazenamento SSD para Expansão do Storage EMC 
VNX7600 

Unidade 16 

01.3 Gaveta para Solução de Armazenamento Externo Unidade 01 

01.4 
Suporte, garantia e manutenção para Gaveta para 
Solução de Armazenamento Externo 

Unidade 01 

 

1.1.2 Lote 02 – Subscrição de Sistema Operacional Linux Red Hat 

SUBSCRIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL LINUX RED HAT – LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

02.1 
Subscrição de Linux Red Hat Enterprise Linux for Virtual 
Datacenters 

Unidade 4 

02.2 Subscrição de Linux Red Hat Enterprise Linux Server Unidade 12 

 

 



1.1.3 Lote 03 – Solução de Virtualização de Servidores 

SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES – LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

03.1 Solução de Virtualização de Servidores VMware vSphere 5 Unidade 8 

 

 

1.1.4 Lote 04 – Solução Expansível de Infraestrutura de Hardware para Banco de Dados HANA de 
Alta Capacidade de Memória 

SOLUÇÃO EXPANSÍVEL DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE PARA BANCO DE DADOS HANA DE 
ALTA CAPACIDADE DE MEMÓRIA – LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

04.1 Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória Unidade 2 

04.2 
Capacitação para Appliance HANA de Alta Capacidade de 
Memória 

Unidade 1 

04.3 
Suporte, garantia e manutenção para Appliance HANA de 
Alta Capacidade de Memória 

Unidade 2 

04.4 Kit de Expansão para Appliance HANA de Alta Capacidade Unidade 4 

04.5 
Suporte, garantia e manutenção para Kit de Expansão para 
Appliance HANA de Alta Capacidade 

Unidade 4 

04.6 Rack para Appliance HANA de Alta Capacidade Unidade 2 

04.7 
Suporte, garantia e manutenção para Rack para Appliance 
HANA de Alta Capacidade 

Unidade 2 

 

1.1.5 Lote 05 – Solução Expansível de Infraestrutura de Hardware para Banco de Dados HANA de 
Média Capacidade de Memória 

SOLUÇÃO EXPANSÍVEL DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE PARA BANCO DE DADOS HANA DE 
MÉDIA CAPACIDADE DE MEMÓRIA – LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

05.1 Appliance HANA de Média Capacidade de Memória Unidade 2 

05.2 
Capacitação para Appliance HANA de Média Capacidade de 
Memória 

Unidade 1 

05.3 
Suporte, garantia e manutenção para Appliance HANA de 
Média Capacidade de Memória 

Unidade 2 

05.4 
Kit de Expansão para Appliance HANA de Média Capacidade 
de Memória 

Unidade 2 

05.5 
Suporte, garantia e manutenção para Kit de Expansão para 
Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Unidade 2 



SOLUÇÃO EXPANSÍVEL DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE PARA BANCO DE DADOS HANA DE 
MÉDIA CAPACIDADE DE MEMÓRIA – LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

05.6 
Rack para Appliance HANA de Média Capacidade de 
Memória 

Unidade 2 

05.7 
Suporte, garantia e manutenção para Rack para Appliance 
HANA de Média Capacidade de Memória 

Unidade 2 

 

 



2 Justificativa da contratação 

Para atingir os objetivos propostos pelo projeto Masp, da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão, foi identificada a necessidade da utilização de diversas ferramentas de tecnologia da 

informação para sustentação dos novos processos, estruturas, produtos e metodologias. Assim, para 

que essas ferramentas possam, de fato, ser implantadas e utilizadas com os níveis projetados de 

capilaridade e desempenho, como rapidez, disponibilidade e confiabilidade, torna-se imprescindível a 

construção de um ambiente de processamento e armazenamento de dados (infraestrutura de 

tecnologia) capaz de suportar essas ferramentas e a nova demanda que, consigo, estes novos sistemas 

trarão para o ambiente de tecnologia da SEPLAG.  

A aquisição proposta pelo presente edital visa justamente a aquisição de equipamentos (hardware) e 

sistemas (software básico) para suportar e garantir a operação bem-sucedida do novo Sistema de 

Recursos Humanos do Estado complementando a infraestrutura existente para o Projeto, para que 

esta esteja adequada para o alto volume de dados, acessos e utilizações esperado para o mesmo. 

O Projeto Masp tem como objetivo concentrar grande parte dos serviços de RH e dados funcionais de 

todos os servidores civis do Poder Executivo. Com isso será necessário gerenciar um grande volume 

de dados e requisições. Isso exige um ambiente tecnológico amplo e complexo para esse fim. Possui 

um plano de desenvolvimento e crescimento para os próximos anos, que prevê a expansão gradual 

do número de serviços ofertados e, consequentemente, de usuários, o que implica na expansão 

temporal da capacidade de processamento e armazenamento de dados da infraestrutura de 

tecnologia da informação objeto desta contratação. Essa expansão é, de certo, imprevisível em sua 

quantidade final, visto que o 

Os serviços a serem ofertados não encontram precedentes no Estado, as tecnologias em questão são 

inovadoras e as incertezas envolvidas nas estimativas de crescimento são elevadas. Assim, para 

acomodar o crescimento esperado no decorrer da evolução do projeto, optou-se pela contratação no 

formato de registro de preços em razão da possibilidade de compras gradativas à medida da 

necessidade do projeto, mantendo a padronização tecnológica recomendada. 



3 Definições e interpretações 

Para os fins de interpretação do Edital e seus ANEXOS, exceto quando o contexto não permitir, as 

seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões: 

 

ANEXO: cada um dos documentos anexos ao CONTRATO 

ANS: Acordo de Nível de Serviço. 

APPLIANCE: na área de tecnologia da informação trata-se de um conjunto de dispositivos de 
hardware com software integrado especificamente construído, desenvolvido e configurado para 
executar uma solução específica. 

ATIVIDADE RELACIONADA ou CORRELATA: qualquer atividade, projeto ou empreendimento 
associado ao objeto da contratação. 

BACKUP: cópia de segurança de dados, para que possam ser recuperados posteriormente em caso 
de necessidade. 

CASO FORTUITO (ou FORÇA MAIOR): evento imprevisível, inevitável e irresistível, que afeta a 
execução contratual, tal como, sem se limitar a, inundações, tremores de terra, guerras, em 
consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

CERTIFIED SAP HANA® HARDWARE DIRECTORY: Relação de produtos de hardware homologados 
pela empresa SAP SE para execução do banco de dados HANA. Disponível em: disponível em: 
https://global.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/Appliances.html. 
CHAMADO, CHAMADO TÉCNICO ou INCIDENTE: dúvida ou solicitação de serviço de suporte, 
manutenção ou garantia aberto pelo usuário da SOLUÇÃO. 
CLONE, ou CÓPIA CLONE: cópia pontual completa dos dados de um volume, por exemplo, backup, 
teste ou desenvolvimento de aplicativos, análise de informações ou data mining, sem afetar o 
desempenho da produção. 

CONTRATO: é o CONTRATO de prestação dos SERVIÇOS 

DESIGNADA: Órgão, Entidade ou empresa terceirizada pela CONTRATANTE indicada para realizar, 
supervisionar ou fiscalizar, em todo ou em parte, a execução dos SERVIÇOS.  

EDITAL: o caderno que divulga as condições e exigências para a participação de interessados na 
Licitação, que regulamenta o objeto e define os parâmetros que regerão a futura contratação. Nada 
se pode exigir ou decidir além ou aquém do Edital. As cláusulas do Edital é que indicarão os 
requisitos para a: forma e bases das Propostas, habilitação dos Licitantes e os documentos a 
apresentar; o critério de julgamento e os fatores a considerar; minuta do futuro contrato a ser 
firmado com o Licitante vencedor. 

EQUIPE DE APOIO:  grupo de pessoas oficialmente designadas, com a função de prestar a necessária 
assessoria ao Pregoeiro em suas tarefas. 

FATOR DE AJUSTE DO PAGAMENTO: número adimensional, calculado com base no resultado 
apurado para os INDICADORES DE QUALIDADE (Seção 6 deste ANEXO), que incide sobre o valor de 
pagamento apurado para o período de referência, conforme estabelecido na seção 7 deste ANEXO. 

FERRAMENTA ou SOFTWARE: é um programa de computador, composto por uma série de 
instruções lógicas, que devem ser interpretadas e executadas por um processador ou uma máquina 
virtual. 

HANA: Solução de banco de dados in-memory desenvolvida pela empresa SAP SE. 

HANDS-ON: execução de atividade com participação ativa das PARTES (CONTRATANTE ou 
designada e CONTRATADA), visando à transferência de conhecimento. 

HOT-SWAP: ou troca a quente, é a capacidade de se desconectar um componente sem que seja 
necessário parar o sistema a que este esteja conectado. 



IN-MEMORY DATABASE: tecnologia de banco de dados para armazenamento parcial ou total em 
memória de forma a otimizar significativamente o processamento de dados transacionais, 
operacionais e/ou analíticos. 

INDICADOR DE QUALIDADE: representação numérica, adimensional, da qualidade dos SERVIÇOS 
prestados pela CONTRATADA, conforme especificações constantes na seção 6 deste ANEXO. 

LICITANTE ou PROPONENTE: pessoa que apresenta Proposta e Documentos de Habilitação para a 
consecução do objeto desta Licitação. 

ONLINE: significa "estar disponível para acesso imediato ". No contexto do RESTORE, caracteriza o 
RESTORE executado com o servidor de banco de dados ativo. 

ORDEM DE FORNECIMENTO: documento emitido pela CONTRATANTE autorizando a execução 
parcial ou total dos itens licitados, em conformidade com o modelo do ANEXO I-A. 

PARTES: a CONTRATANTE, e os demais órgãos, entidades ou organizações indicadas por esta como 
parte interessada ou usuária da SOLUÇÃO e do CONTRATO, e a CONTRATADA, representado pela 
empresa ou consórcio de empresas à qual o OBJETO foi adjudicado. 

PDU: Power Distribution Unit, dispositivo com diversas saídas de energia elétrica. 

PREGOEIRO: servidor oficialmente designado pela autoridade competente, cuja atribuição inclui, 
dentre outras, o recebimento das Propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao Licitante vencedor. 

PRÉ-SITE: visita ao local onde será realizada uma atividade, prévia à execução desta, para 
levantamento de informações que devem suportar a execução. 

PRESTADORES DE SERVIÇOS: funcionários prestadores de serviços contratados para execução de 
ATIVIDADES RELACIONADAS 

PROJETO MASP: Projeto para Modernização na Administração de Serviços e Sistema de Pessoal. 

RH: Recursos Humanos. 

SAP HANA: Trata-se de um sistema de gerenciamento de banco de dados Relacional, in-memory e 
colunar desenvolvido pela empresa SAP SE. 

SCRIPT: roteiro, sequência lógica de procedimentos, atividades ou tarefas. 

SEPLAG:  Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

SERVIÇOS: atividades de apoio à execução do objeto deste Termo de Referência, incluindo os 
serviços de instalação, manutenção e capacitação da SOLUÇÃO ofertada. 

SOLUÇÃO: quando referida ao objeto deste Termo de Referência, é a integração, em perfeito 
funcionamento das funcionalidades descritas nas especificações técnicas deste Termo de 
Referência, dos equipamentos de hardware e software fornecidos, juntamente com a prestação 
dos serviços de capacitação, garantia, manutenção e de suporte técnico. 

SUPERVISÃO: equipe de supervisores nomeada pela CONTRATANTE, com poderes para fiscalizar 
continuamente a execução dos SERVIÇOS, assessorando a CONTRATANTE na identificação de 
eventuais vícios e desvios aos projetos e especificações. 
TDI: Tailored Datacenter Integration. Utilizar componentes de hardware e de infraestruturas que o 
cliente possui para implementar uma solução de SAP HANA. A outra opção é a utilização de um 
Appliance que possui todos os componentes de um mesmo fabricante homologados em conjunto 
pela SAP.  
TERMO DE ACEITE: documento emitido pela CONTRATANTE formalizando o recebimento, em 
conformidade com o CONTRATO, e aceite definitivo do fornecimento de determinada ordem de 
fornecimento. 



Turnkey: Na indústria de tecnologia, comumente, usado para descrever conjuntos computacionais 
pré-construídos em que todos os componentes necessários para a execução de um determinado 
tipo de tarefa são todos inclusos no produto vendido. Um exemplo seria um computador com 
software pré-instalado, vários tipos de hardware e acessórios bastando à CONTRATANTE apenas 
colocá-lo em uso quase imediato. Tais conjuntos são comumente chamados de APPLIANCES.  
U: Rack Unit. É a unidade de medida utilizada para descrever a altura de servidores, switches e 
outros dispositivos montados em racks de 19 polegadas (482.60 milímetros). Cada "rack unit" 
equivale a 44.45 mm (1.75"). 

VLAN: Virtual Local Area Network, é uma rede virtual local. 

 



4 Obrigações das PARTES 

4.1 Obrigações da CONTRATADA 

i. Fornecer equipamentos novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão 

fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. Deverá ser 

apresentada declaração do fabricante junto com a proposta. 

ii. Transportar os equipamentos até seu local de instalação e conduzir os procedimentos de 

instalação necessários. 

iii. Fornecer o OBJETO deste Edital com todos os itens acessórios necessários à sua perfeita 

instalação e funcionamento incluindo cabos, conectores, tomadas, interfaces, parafusos, 

suportes, software de configuração. 

iv. Fornecer os softwares com todas as licenças, chaves de ativação e demais itens necessários à 

sua perfeita instalação, reinstalação e funcionamento pelo período especificado neste edital; 

v. Disponibilizar manual técnico junto às licenças de software e os equipamentos fornecidos, 

devendo ser em português brasileiro ou inglês, disponível em formato físico ou eletrônico, 

compreendendo todos os seus componentes. Esse material deverá ser oficial e elaborado pelo 

fabricante, fornecedor ou detentor dos direitos comerciais dos produtos em questão. 

vi. Repor os equipamentos por novos produtos em caso de o equipamento apresentar problemas 

ou defeitos técnicos de fabricação nos prazos determinados pelo acordo de níveis de serviço 

ou no máximo em 30 dias a partir da data de notificação da CONTRATADA pela CONTRATANTE 

para situações que não sejam contemplados nesse acordo. 

vii. Demonstrar, em sua proposta, por meio de referências detalhadas ao manual ou à 

documentação da solução oferecida, o cumprimento de cada um dos requisitos técnicos 

previstos nas Especificações Técnicas. 

viii. Apresentar, quando da assinatura do contrato, atestado do fabricante, comprovando ser um 

centro de suporte autorizado a prestar os serviços previstos neste Termo de Referência. A 

CONTRATANTE, se entender conveniente, poderá efetuar visita técnica e/ou solicitar 

validação junto ao fabricante, com o objetivo de comprovar a autenticidade das informações. 

ix. Acatar as normas e diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE para a execução dos serviços 

objeto deste Termo de Referência. 

x. Substituir a cópia das mídias entregues que porventura sejam danificadas acidentalmente 

mediante comprovação de técnico da CONTRATADA, sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 



xi. Prestar as atividades objeto da licitação, por meio de mão-de-obra especializada, 

devidamente qualificada e em quantidade suficiente, de modo a garantir a completa e perfeita 

execução dos serviços, em conformidade com as especificações deste Termo de Referência. 

xii. Entregar, juntamente com os equipamentos, em idioma português ou inglês, manual dos 

equipamentos com orientações sobre a configuração e utilização dos mesmos, constando 

todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal do fabricante de 

que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela CONTRATADA e que a mesma está 

credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação. 

xiii. Prover manutenção e assistência técnica utilizando apenas peças e componentes originais, 

salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela CONTRATANTE 

a. Caso a CONTRATADA não seja fabricante dos equipamentos ou detentor dos direitos 

de comercialização de licenças de uso dos softwares, deverá apresentar, quando da 

entrega dos equipamentos, contrato celebrado com o fabricante dos equipamentos 

ou detentor dos direitos de comercialização de licenças de uso dos softwares 

integrados ou declaração emitida por eles ratificando a garantia e os níveis de serviço 

exigidos neste Anexo I. 

xiv. Apresentar todas as exigências para as instalações físicas e características dos itens dos Lotes 

01, 04 e 05 propostos, contendo, pelo menos: 

a. Dimensões e peso dos módulos; 

b. Características elétricas de funcionamento (tensão, frequência, corrente e tipo de 

conector e cabeamento); 

c. Especificação do tipo de refrigeração, dissipação de calor, volume de ar necessário à 

refrigeração, temperatura de trabalho e umidade relativa do ar; 

d. Área necessária para instalação dos equipamentos e outros recursos especiais 

necessários, como linha telefônica, acesso lógico ou rede, por exemplo. 

xv. Comprovar a entrega de todos os itens descritos neste Edital, por meio de Termo de Entrega 

a ser preenchido no ato da entrega de cada item, em padrão a ser definido em conjunto com 

a CONTRATANTE. 

 

 

 

 



4.2 Obrigações da CONTRATANTE 

i. Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto deste Termo de 

Referência. 

ii. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços objeto deste Termo 

de Referência, bem como definir, homologar e fiscalizar as atividades e rotinas estabelecidas. 

iii. Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto deste 

Termo de Referência, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam 

plenamente corrigidas. 

iv. Comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional que seja 

considerado inadequado para o exercício da função. 

v. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais e/ou serviços fornecidos em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência. 

vi. Assegurar acesso aos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, ao local em 

que os hardwares estiverem instalados, para a execução dos serviços de suporte técnico e 

manutenção, em dia e horário definido pela CONTRATANTE. 

vii. Colocar à disposição do pessoal técnico da CONTRATADA, informações com relação à 

regulamentação e normas que disciplinam a segurança e o sigilo, respeitadas as disposições 

legais. 

viii. Emitir o “Termo de Aceite”, conforme definido nas seções 6 e 7 deste ANEXO, desde que as 

condições indicadas nos referidos itens tenham sido integralmente cumpridas. 



5 Especificação dos PRODUTOS 

As licitantes deverão oferecer em suas propostas preços para cada item especificado neste edital 
contemplando todos os custos relativos ao fornecimento inicial e suporte técnico, além dos demais 
serviços especificados na descrição detalhada de cada um dos itens. 

 

5.1 Lote 01 – Componentes de Armazenamento de Dados 

5.1.1 Item 01.1 - Unidade de Armazenamento SSD para Expansão do Storage EMC VNX7600 

Lote 01 - Item 1: Unidade de Armazenamento de Dados SSD  

Quantidade: 16 Unidades de Armazenamento 

Subitem Especificação Exigência 

01.1.1 
Capacidade física de armazenamento de 400 GB (quatrocentos 
gigabytes), no mínimo. 

Obrigatório 

01.1.2 Tecnologia eMLC (Enterprise Multi-Level Cell). Obrigatório 

01.1.3 
Taxa de transferência de 6 Gb/s (seis gigabits por segundo), no 
mínimo. 

Obrigatório 

01.1.4 
Todos as unidades SSD fornecidas devem ser de mesma capacidade 
física de armazenamento, tecnologia e taxa de transferência. 

Obrigatório 

01.1.5 
Todas as unidades SSD deverão possuir a capacidade de uso como 
extensão da memória cache 

Obrigatório 

 



5.1.2 Item 01.2 - Suporte, garantia e manutenção para Unidade de Armazenamento SSD para 
Expansão do Storage EMC VNX7600 

Lote 01 - Item 2: Suporte, garantia e manutenção para Unidade de Armazenamento de Dados SSD 
para Expansão do Modelo EMC VNX7600 

Quantidade: 16 Unidades 

Subitem Especificação Exigência 

01.2.1 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e 
suporte técnico para cada equipamento do item 1 deste Lote, 
diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo suporte 
técnico e atualizações de versão, durante todo o período indicado na 
especificação do item e conforme estabelecido no Capítulo 6.1.7 

deste Edital. 

Obrigatório 

 
 

5.1.3 Item 01.3 - Gaveta para Solução de Armazenamento Externo 

Lote 01 - Item 3: Gaveta para Solução de Armazenamento Externo  

Quantidade: 01 Unidade 

Subitem Especificação Exigência 

01.3.1 
Compatível com a etiqueta de serviço (Service TAG) do 
equipamento: CKM00141900502; Obrigatório 

01.3.2 
DAE (Disk Array Enclosure) de 2 ½” para 25 (vinte e cinco) 
discos; 

Obrigatório 

01.3.3 

Todos os cabos, conexões, fontes de alimentação e 

quaisquer outros componentes de hardware e software 
necessários para o funcionamento da solução proposta 
também 

Obrigatório 

01.3.4 Part Number: VNXB6GSDAE25F Obrigatório 



5.1.4 Item 01.4 - Suporte, garantia e manutenção para Gaveta para Solução de Armazenamento 
Externo 

Lote 01 - Item 4: Suporte, garantia e manutenção para Gaveta para Solução de Armazenamento 
Externo 

Quantidade: 1 Unidade 

Subitem Especificação Exigência 

01.4.1 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e 
suporte técnico para cada equipamento do item 4 deste Lote, 
diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo suporte 
técnico e atualizações de versão, durante todo o período indicado na 
especificação do item e conforme estabelecido no Capítulo 6.1.7 deste 

Edital. 

Obrigatório 

  



5.2 Lote 02 – Subscrição do Sistema Operacional Linux Red Hat 

5.2.1 Item 02.1 – Subscrição do Linux Red Hat Enterprise Server 

Lote 02 - Item 1: Subscrição do Sistema Operacional - Red Hat Enterprise Linux for Virtual 
Datacenters 

Descrição: Sistema Operacional - Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

Quantidade: 4 licenças 

Subitem Especificação Exigência 

02.1.1 
Licenças de uso do software Red Hat Enterprise Linux for Virtual 
Datacenters, com as seguintes características, na modalidade open: 

Obrigatório 

02.1.1.1 
Cada licença de uso do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux for 
Virtual Datacenters, deverá licenciar 2 processadores, onde dará o direito 
de subir número ilimitado de máquinas virtuais. 

Obrigatório 

02.1.1.2 

Deverá incluir serviços de Suporte Técnico Standard Garantia e 
Manutenção do software pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, 
contados da data de emissão do Termo de Aceite, conforme especificado 
na seção 6.2.4 deste ANEXO. 

Obrigatório 

 

5.2.2 Item 02.2 – Subscrição do Red Hat Enterprise Linux Server 

Lote 02 - Item 2: Subscrição do Sistema Operacional - Red Hat Enterprise Linux Server 

Descrição: Sistema Operacional - Red Hat Enterprise Linux Server 

Quantidade: 12 licenças 

Subitem Especificação Exigência 

02.1.1 
Licenças de uso do software Red Hat Enterprise Linux Server, com as 
seguintes características, na modalidade open: 

Obrigatório 

02.1.1.1 
Cada licença de uso do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux Server 
versão 6.7, deverá licenciar 2 processadores. 

Obrigatório 

02.1.1.2 

Deverá incluir serviços de Suporte Técnico Standard, Garantia e 
Manutenção do software pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, 
contados da data de emissão do Termo de Aceite, conforme especificado 
na seção 6.2.4 deste ANEXO. 

Obrigatório 

 

 



5.3 Lote 03 – Solução de Virtualização de Servidores 

5.3.1 Item 03.1 - Solução de Virtualização de Servidores VMware vSphere 5 

Lote 03 - Item 1: Solução de Virtualização de Servidores VMware vSphere 5 Enterprise Plus 

Descrição: Solução de Virtualização de Servidores VMware vSphere 5 Enterprise Plus 

Quantidade: 16 Licenças 

Subitem Especificação Exigência 

03.1.1 
Licenças de uso do software VMware vSphere 5 Enterprise Plus para, no 
mínimo, 01 (um) processador físico (socket). 

Obrigatório 

03.1.2 
As licenças fornecidas não podem limitar a quantidade de núcleos por 
processador. 

Obrigatório 

03.1.3 
As licenças fornecidas não podem limitar a quantidade de VM (Virtual 
Machine ou máquinas virtuais) por processador. 

Obrigatório 

03.1.4 

Deverá incluir serviços de Suporte Técnico, Garantia e Manutenção do 
software pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, contados da data 
de emissão do Termo de Aceite, conforme especificado na seção 6.2.4 
deste ANEXO. 

Obrigatório 

 

  



5.4 Lote 04 – Solução Expansível de Infraestrutura de Hardware para Banco de Dados 
HANA de Alta Capacidade 

 

5.4.1 Item 04.1 – Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Lote 04 - Item 1: Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades (Appliances) 

Subitem Especificação Exigência 

04.1.1 

O Appliance consiste em infraestrutura computacional para 
fins de operação do software SAP HANA 1.0 SP 11 (ou 
superior), devendo ser da modalidade “TurnKey” na qual o 
FORNECEDOR fica obrigado a entregá-los em condições de 
pleno funcionamento nas instalações da CONTRATANTE. 

Obrigatório 

04.1.2 
O Appliance deverá ser um conjunto completo de Hardware e 
Software e serviços para a plena execução do sistema. 

Obrigatório 

04.1.3 

As licenças do software SAP HANA serão fornecidas pela 
CONTRATANTE. Mas o software em questão, e todos os demais 
necessários para o funcionamento da solução, 
obrigatoriamente devem estar instalados e configurados no 
ato da entrega. 

Obrigatório   

04.1.4 

O conjunto de hardware ofertado deverá ser homologado pela 
empresa SAP SE para executar o software SAP HANA 1.0 SP 11 
(ou superior) conforme indicado no CERTIFIED SAP HANA® 
HARDWARE DIRECTORY disponível em: 
https://global.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-
hardware/enEN/Appliances.html. 

Obrigatório   

04.1.5 

Serão consideradas apenas os Appliances homologados pela 
SAP SE. Não serão consideradas soluções TDI (Tailored 
Datacenter Integration) ainda que homologadas pela SAP SE 
no CERTIFIED SAP HANA® HARDWARE DIRECTORY. 

Obrigatório   

04.1.6 
Cada Appliance deverá possuir, no mínimo, 3 TB de memória 
RAM instalada podendo ser expandida verticalmente (scale-
up) até, pelo menos, 6 TB. 

Obrigatório 

04.1.7 
Cada Appliance deverá suportar e permitir que sua capacidade 
total seja expandida por meio dos kits de expansão descritos 
no item 4 deste lote. 

Obrigatório 

04.1.8 
Cada Appliance deverá possuir fontes redundantes com tensão 
de alimentação em 220 VAC, monofásica, suportando 
variações de 200-240 VAC e frequência de 50-60 Hz. 

 Obrigatório 

04.1.9 
Cada Appliance deverá possuir, no mínimo, as seguintes 
características de rede Ethernet: 

 Obrigatório 

04.1.9.1 
Todas as conexões externas Ethernet (UP-LINK) deverão ser 
atendidas por, no mínimo, 2 switches distintos. 

 Obrigatório 



Lote 04 - Item 1: Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades (Appliances) 

Subitem Especificação Exigência 

04.1.9.2 
Possuir, no mínimo, 04 conexões Ethernet externas (UP-LINK), 
para comunicação entre cada Appliance e a Rede Data Center 
da PRODEMGE, em tecnologia 10GbE (IEEE 802.3ae). 

 Obrigatório 

04.1.9.3 
Todas as conexões Ethernet devem ser do tipo Fibra Ótica 
multimodo e com conectores LC/LC. 

 Obrigatório 

04.1.9.4 
Todas as conexões externas Ethernet (UP-LINK) devem 
suportar os padrões IEEE 802.1q (VLAN) e IEEE 802.3ad (LACP). 

 Obrigatório 

04.1.9.5 
Toda a solução deverá ser compatível com os equipamentos 
que compõem a Rede do Datacenter PRODEMGE, tais como, 
Cisco Nexus 7000, 5000 e 2000. 

 Obrigatório 

04.1.9.6 
Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão Ethernet, independente 
de sistema operacional, para gerenciamento remoto de cada 
Appliance. 

 Obrigatório 

04.1.9.7 
A tecnologia ofertada deverá ser descrita na proposta 
comercial e a topologia de conexão ofertada deverá ser 
demonstrada através de desenhos técnicos.  

 Obrigatório 

04.1.10 

Os componentes (servidor, storage, switch) do Appliance 
devem possuir sistema de proteção contra falhas durante o 
processo de atualização de firmware ou tecnologia que 
garanta a recuperação do componente caso ocorram danos 
durante o procedimento de atualização. 

 Obrigatório 

04.1.11 

O Appliance deverá conter todos os cabos e conectores 
(exemplo: gbic) ethernet, infiniband ou quaisquer outros que 
sejam necessários para o seu funcionamento e para conexão 
às redes do Datacenter da Prodemge totalmente licenciados. 

 Obrigatório 

04.1.12 

O Appliance deverá possuir recursos para suportar a 
implementação de alta disponibilidade de modo que a falha de 
um Appliance, módulo ou componente não implique em 
indisponibilidade. 

 Obrigatório 

04.1.13 
O Appliance ofertado deverá possuir, no máximo, 30U por 
Rack de 42U de altura. 

 Obrigatório 

04.1.14 

O Appliance deverá ser constituído de servidores, dispositivos 
de rede e de armazenamento, e todos os componentes de 
hardware e software necessários para as conexões internas e 
com o Datacenter da Prodemge para seu funcionamento e 
operação. O Appliance deverá estar licenciado em todos os 
softwares, com exceção da licença do banco de dados 
SAP/HANA. 

 Obrigatório 

04.1.15 

O Appliance deverá suportar escalabilidade vertical (scale-up), 
isso é, o aumento da capacidade dos seus servidores deve se 
dar por meio de adição de novos módulos/componentes ao 
próprio Appliance.  

Obrigatório 



Lote 04 - Item 1: Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades (Appliances) 

Subitem Especificação Exigência 

04.1.16 

Não será permitido, devido à natureza do software ERP ECC 
versão 6 EHP 7 on HANA, considerar escalabilidade horizontal 
(scale-out) para compor proposta que atenda aos requisitos 
desta solução. 

Obrigatório 

04.1.17 

O Appliance deve fornecer métricas, indicadores e alertas 
especializados que facilitem a monitoração de eventuais 
problemas e desempenho pelos seus administradores e pela 
CONTRATANTE em ferramenta especializada. 

Obrigatório 

04.1.18 

O Appliance deverá possuir monitoramento proativo que 
permita a detecção e isolamento de falhas antes mesmo que 
elas ocorram. Tal função abrangerá a monitoração e geração 
de log de erros, detecção de erros de memória, detecção e 
isolamento de erros no disco, inclusive acionamento 
automático de discos de reserva. Para o monitoramento, o 
Appliance deve possuir função de call-home através de envio 
de mensagens pela Internet. Os dispositivos necessários para 
a execução desta funcionalidade são de responsabilidade da 
PROPONENTE, à exceção do acesso à Internet, que será 
fornecido pela CONTRATANTE. 

Obrigatório 

04.1.19 
O Appliance deverá suportar o protocolo SNMP e disponibilizar 
dados da MIB Enterprise para ser importada na ferramenta de 
monitoramento CA Spectrum. 

Obrigatório 

04.1.20 

Se o Appliance necessitar de outros componentes de 
hardware, licenças de software, rede ou armazenamento para 
seu funcionamento ou implementação de algum de seus 
recursos ou requisitos, todos esses deverão estar inclusos na 
solução. 

Obrigatório 

04.1.21 
Deverá incluir serviços de instalação, configuração e 
capacitação dos recursos da CONTRATANTE, conforme 
especificado na seção 6 deste anexo. 

Obrigatório 

04.1.22 

Todos os componentes do Appliance ofertado deverão incluir 
serviços de Suporte Técnico, Garantia e Manutenção pelo 
período mínimo de 60 (sessenta) meses contados da data de 
emissão do Termo de Aceite, conforme especificado na seção 
6 deste ANEXO. 

Obrigatório 

 



5.4.2 Item 04.2 - Suporte, garantia e manutenção para Appliance HANA de Alta Capacidade de 
Memória 

Lote 04 - Item 2: Suporte, garantia e manutenção para Appliance HANA de Alta Capacidade de 
Memória 

Quantidade: 2 Unidades 

Subitem Especificação Exigência 

04.2.1 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e 
suporte técnico para cada equipamento do item 1 deste Lote, 
diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo suporte 
técnico e atualizações de versão de quaisquer componentes de 
software básico, durante todo o período indicado na especificação do 
item e conforme estabelecido no Capítulo 6.1.7 deste Edital. 

Obrigatório 

 

5.4.3 Item 04.3 - Capacitação para Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

 

Lote 04 - Item 3: Capacitação para Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 1 Unidade 

Subitem Especificação Exigência 

04.3.1 

A CONTRATADA deverá prover capacitação técnica de até 20 (vinte) 
técnicos da CONTRATANTE por meio de treinamentos certificados 
pelo fabricante dos equipamentos e softwares fornecidos para o item 
1 deste lote, na primeira entrega, conforme estabelecido no Capítulo 
6.1.6 deste Edital. 

Obrigatório 

 

5.4.4 Item 04.4 – Kit de Expansão para Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Lote 04 - Item 4: Kit de Expansão para Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 4 unidades 

Subitem Especificação Exigência 

04.4.1 

Os Kits de expansão consistirão em unidades que incluem HARDWARE, 
SOFTWARE e SERVIÇOS necessários por meio dos quais a CONTRATANTE 
poderá adquirir nas quantidades desejadas até o limite aqui descrito 
para aumentar a capacidade do item 1 deste mesmo lote.  

Obrigatório 

04.4.2 
Cada expansão deverá aumentar a capacidade de memória RAM do 
Appliance em pelo menos 1,5 TB. 

Obrigatório 

04.4.3 

Os kits de Expansão devem respeitar as regras de proporcionalidade 
homologadas pela SAP SE para processamento, disco e Memória RAM e 
outras vigentes até a data de publicação deste Edital. Não serão aceitas 
expansões que prejudiquem essa proporcionalidade com outros 
componentes de hardware da solução. 

Obrigatório 

04.4.4 
Se tais proporcionalidades homologadas citadas no subitem anterior se 
alterem após a publicação deste edital, as mesmas não serão alteradas a 
não ser em casos especialíssimos e a critério da CONTRATANTE. 

Obrigatório 



Lote 04 - Item 4: Kit de Expansão para Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 4 unidades 

Subitem Especificação Exigência 

04.4.5 
Se para tal expansão algum componente da solução deva ser substituído 
ou descartado, todos os custos inerentes dessa substituição serão 
totalmente de responsabilidade da CONTRATADA; 

Obrigatório 

04.4.6 

Os componentes presentes nos kits de expansão também deverão ser 
homologados pela SAP não sendo aceitos discos, memórias, 
processadores ou outro componente diferente daqueles aceitos por tais 
regras de homologação no CERTIFIED SAP HANA® HARDWARE 
DIRECTORY. 

Obrigatório 

04.4.7 
Deverá incluir serviços de instalação, configuração e capacitação dos 
recursos da CONTRATANTE, conforme especificado na seção 6 deste 
anexo. 

Obrigatório 

04.4.8 

Todos os componentes do Kit de Expansão ofertado deverão incluir 
serviços de Suporte Técnico, Garantia e Manutenção pelo período 
mínimo de 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo 
de Aceite, conforme especificado na seção 6 deste ANEXO. 

Obrigatório 

04.4.9 
O fornecedor deverá garantir, junto ao fabricante, o fornecimento do kit 
de expansão durante o período de Suporte Técnico, Garantia e 
Manutenção independente do ciclo de vida do produto. 

Obrigatório 

 

5.4.5 Item 04.5 - Suporte, garantia e manutenção para Kit de Expansão para Appliance HANA de 
Alta Capacidade de Memória 

Lote 04 - Item 5: Suporte, garantia e manutenção para Kit de Expansão para Appliance HANA de 
Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 4 Unidades 

Subitem Especificação Exigência 

04.5.1 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e 
suporte técnico para cada equipamento do item 4 deste Lote, 
diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo suporte 
técnico e atualizações de versão, durante todo o período indicado na 
especificação do item e conforme estabelecido no Capítulo 6.1.7 

deste Edital. 

Obrigatório 

04.5.2 
A CONTRATADA deverá ser homologada, ter direito de abrir 
chamados diretamente no fabricante e ter acesso ao software de 
atualização oficial da solução. 

Obrigatório 

 

 

 

 

 



5.4.6 Item 04.6 – Rack para Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Lote 04 - Item 6: Rack para Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Descrição: Rack para Appliance de Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades 

Subitem Especificação Exigência 

04.6.1 

Deverá possuir as seguintes dimensões: 

 Largura máxima externa: 687 mm; 

 Profundidade máxima externa: 1.060 mm; 

 Largura mínima interna: 482,6 mm (19”); 

 Profundidade mínima interna: 960 mm; 

 Altura mínima interna: 1.955,3 mm (44U).  

Obrigatório 

04.6.2 

Deverá possuir porta frontal em aço perfurado para permitir melhor 
ventilação e circulação de ar no interior do rack e fecho cremona 
com maçaneta escamoteável com chave de segredo único para cada 
rack. As portas deverão possuir abertura com ângulo de no mínimo 
180º. 

Obrigatório 

04.6.3 

Deverá possuir porta traseira em aço perfurado para permitir melhor 
ventilação e circulação de ar no interior do rack e fecho cremona com 
maçaneta escamoteável com chave de segredo único para cada rack. 
As portas deverão possuir abertura com ângulo de no mínimo 180º 

Obrigatório 

04.6.4 

Deverá possuir fechamentos laterais em chapa de aço perfurada para 
permitir a melhor ventilação e circulação de ar no interior do rack. 
Cada fechamento deverá possuir pelo menos 6 (seis) aberturas em 
alturas distribuídas na vertical permitindo a passagem de cabos entre 
racks acoplados sem a necessidade de retirada das chapas laterais. 
Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para o 
acoplamento lateral entre os racks. 

Obrigatório 

04.6.5 
Deverá possuir teto estrutural em aço com furação para ventilação 
natural. 

Obrigatório 

04.6.6 

Deverá possuir pelo menos 3 (três) pares de perfis de fixação com 19” 
de distância lateral, construídos em aço com furações padronizadas, 
reguláveis quanto à profundidade, pintados em epóxi pó na cor preta 
e com identificação da altura ao longo dos perfis frontal, intermediário 
e traseiro. 

Obrigatório 

04.6.7 
Deverá possuir calha organizadora de cabos instalada na lateral e com 
passagens (aberturas) para os cabos em todas as alturas para facilitar 
a conexão dos cabos nos equipamentos do rack. 

Obrigatório 

04.6.8 
Deverá possuir base com uma aba frontal em aço para impedir o 
tombamento da estrutura quando os equipamentos são estendidos 
para fora do rack. 

Obrigatório 

04.6.10 
Deverá possuir regulagem nos pés permitindo o perfeito ajuste do rack 
no piso. 

Obrigatório 

04.6.11 Deverá possuir acabamento em toda a estrutura com epóxi preto. Obrigatório 



Lote 04 - Item 6: Rack para Appliance HANA de Alta Capacidade de Memória 

Descrição: Rack para Appliance de Alta Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades 

Subitem Especificação Exigência 

04.6.12 

Deverá possuir ventilação forçada no teto através de, pelo menos, 4 
(quatro) ventiladores, capazes de promover de forma eficiente a 
rápida exaustão do ar quente interno. Os cabos dos ventiladores 
devem ser conectados em estrutura com amortecimento anti-
vibração. 

Obrigatório 

04.6.13 

Deverá possuir pelo menos 4 (quatro) réguas de tomadas verticais 
com 12 (doze) tomadas 2P+T (3 polos) para 20A, de acordo com o novo 
padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Sendo 2 (dois) grupos de 2 (duas) 
réguas e cada um conectado a um circuito externo independente de 
energia elétrica. Cabos de alimentação de 3,0 m com seção mínima de 
3x1,5mm². 

Obrigatório 

04.6.14 
Deverá operar com tensões e frequência de 115 e 220VCA/60Hz (+/- 
4%). 

Obrigatório 

04.6.15 
Deverá operar nas seguintes condições ambientais mínimas de 
temperatura / umidade relativa de 10 - 35°C / 20 - 80%. 

Obrigatório 

04.6.16 

A CONTRATADA concederá à CONTRATANTE garantia integral, com 
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da ENTREGA, contra qualquer 
defeito de fabricação para componentes mecânicos, incluindo avarias 
no transporte até o local de entrega, mesmo após sua 
aceitação/aprovação pela CONTRATANTE. 

Obrigatório 

04.6.17 

A CONTRATADA concederá à CONTRATANTE garantia integral, com 
prazo de 3 (três) anos, a contar da data da ENTREGA, contra qualquer 
defeito de fabricação para componentes eletro/eletrônicos, incluindo 
avarias no transporte até o local de entrega, mesmo após sua 
aceitação/aprovação pela CONTRATANTE. 

Obrigatório 

04.6.18 

A garantia inclui a substituição do material defeituoso no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do fato, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE.  Neste caso, as novas unidades 

entregues na substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter 

prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas; 

Não haverá custos adicionais para a CONTRATANTE provenientes da 
substituição de PRODUTOS, durante o período de GARANTIA da 
SOLUÇÃO. 

Obrigatório 

04.6.19 

A assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação, com 

atendimento em até 8 (oito) horas após o chamado e solução do 

defeito em até 2 (dois) dias úteis. 

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis da 
semana, entre 08:00 e 18:00h. 

Obrigatório 



5.4.7 Item 04.7 - Suporte, garantia e manutenção para Rack para Appliance HANA de Alta 
Capacidade de Memória 

Lote 04 - Item 7: Suporte, garantia e manutenção para Rack para Appliance HANA de Alta 
Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 Unidades 

Subitem Especificação Exigência 

04.7.1 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e 
suporte técnico para cada equipamento do item 6 deste Lote, 
diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo suporte 
técnico e atualizações de versão, durante todo o período indicado na 
especificação do item e conforme estabelecido no Capítulo 6.1.7 deste 

Edital. 

Obrigatório 

 

  



5.5 Lote 05 – Soluções de Infraestrutura de Hardware para Banco de Dados HANA de 
Média Capacidade de Memória 

 

5.5.1 Item 05.1 – Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Lote 05 - Item 1: Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades (Appliances) 

Subitem Especificação Exigência 

05.1.1 

O Appliance consiste em infraestrutura computacional para 
fins de operação do software SAP HANA 1.0 SP 11 (ou 
superior), devendo ser da modalidade “TurnKey” na qual o 
FORNECEDOR fica obrigado a entregá-los em condições de 
pleno funcionamento nas instalações da CONTRATANTE. 

Obrigatório 

05.1.2 
O Appliance deverá ser um conjunto completo de Hardware e 
Software e serviços para a plena execução do sistema. 

Obrigatório 

05.1.3 

As licenças do software SAP HANA serão fornecidas pela 
CONTRATANTE. Mas o software em questão, e todos os demais 
necessários para o funcionamento da solução, 
obrigatoriamente devem estar instalados e configurados no 
ato da entrega. 

Obrigatório   

05.1.4 

O conjunto de hardware ofertado deverá ser homologado pela 
empresa SAP SE para executar o software SAP HANA 1.0 SP 11 
(ou superior) conforme indicado no CERTIFIED SAP HANA® 
HARDWARE DIRECTORY disponível em: 
https://global.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-
hardware/enEN/Appliances.html. 

Obrigatório   

05.1.5 

Serão consideradas apenas os Appliances homologados pela 
SAP SE. Não serão consideradas soluções TDI (Tailored 
Datacenter Integration) ainda que homologadas pela SAP SE 
no CERTIFIED SAP HANA® HARDWARE DIRECTORY. 

Obrigatório   

05.1.6 
Cada Appliance deverá possuir, no mínimo, 1,5 TB de memória 
RAM instalada podendo ser expandida verticalmente (scale-
up) até, pelo menos, 3 TB. 

Obrigatório 

05.1.7 
Cada Appliance deverá suportar e permitir que sua capacidade 
total seja expandida por meio dos kits de expansão descritos 
no item 4 deste lote. 

Obrigatório 

05.1.8 
Cada Appliance deverá possuir fontes redundantes com tensão 
de alimentação em 220 VAC, monofásica, suportando 
variações de 200-240 VAC e frequência de 50-60 Hz. 

 Obrigatório 

05.1.9 
Cada Appliance deverá possuir, no mínimo, as seguintes 
características de rede Ethernet: 

 Obrigatório 

05.1.9.1 
Todas as conexões externas Ethernet (UP-LINK) deverão ser 
atendidas por, no mínimo, 2 switches distintos. 

 Obrigatório 



Lote 05 - Item 1: Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades (Appliances) 

Subitem Especificação Exigência 

05.1.9.2 
Possuir, no mínimo, 04 conexões Ethernet externas (UP-LINK), 
para comunicação entre cada Appliance e a Rede Data Center 
da PRODEMGE, em tecnologia 10GbE (IEEE 802.3ae). 

 Obrigatório 

05.1.9.3 
Todas as conexões Ethernet devem ser do tipo Fibra Ótica 
multimodo e com conectores LC/LC. 

 Obrigatório 

05.1.9.4 
Todas as conexões externas Ethernet (UP-LINK) devem 
suportar os padrões IEEE 802.1q (VLAN) e IEEE 802.3ad (LACP). 

 Obrigatório 

05.1.9.5 
Toda a solução deverá ser compatível com os equipamentos 
que compõem a Rede do Datacenter PRODEMGE, tais como, 
Cisco Nexus 7000, 5000 e 2000. 

 Obrigatório 

05.1.9.6 
Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão Ethernet, independente 
de sistema operacional, para gerenciamento remoto de cada 
Appliance. 

 Obrigatório 

05.1.9.7 
A tecnologia ofertada deverá ser descrita na proposta 
comercial e a topologia de conexão ofertada deverá ser 
demonstrada através de desenhos técnicos.  

 Obrigatório 

05.1.10 

Os componentes (servidor, storage, switch) do Appliance 
devem possuir sistema de proteção contra falhas durante o 
processo de atualização de firmware ou tecnologia que 
garanta a recuperação do componente caso ocorram danos 
durante o procedimento de atualização. 

 Obrigatório 

05.1.11 

O Appliance deverá conter todos os cabos e conectores 
(exemplo: gbic) ethernet, infiniband ou quaisquer outros que 
sejam necessários para o seu funcionamento e para conexão 
às redes do Datacenter da Prodemge totalmente licenciados. 

 Obrigatório 

05.1.12 

O Appliance deverá possuir recursos para suportar a 
implementação de alta disponibilidade de modo que a falha de 
um Appliance, módulo ou componente não implique em 
indisponibilidade. 

 Obrigatório 

05.1.13 
O Appliance ofertado deverá possuir, no máximo, 30U por Rack 
de 42U de altura. 

 Obrigatório 

05.1.14 

O Appliance deverá ser constituído de servidores, dispositivos 
de rede e de armazenamento, e todos os componentes de 
hardware e software necessários para as conexões internas e 
com o Datacenter da Prodemge para seu funcionamento e 
operação. O Appliance deverá estar licenciado em todos os 
softwares, com exceção da licença do banco de dados 
SAP/HANA. 

 Obrigatório 

05.1.15 

O Appliance deverá suportar escalabilidade vertical (scale-up), 
isso é, o aumento da capacidade dos seus servidores deve se 
dar por meio de adição de novos módulos/componentes ao 
próprio Appliance.  

Obrigatório 



Lote 05 - Item 1: Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades (Appliances) 

Subitem Especificação Exigência 

05.1.16 

Não será permitido, devido à natureza do software ERP ECC 
versão 6 EHP 7 on HANA, considerar escalabilidade horizontal 
(scale-out) para compor proposta que atenda aos requisitos 
desta solução. 

Obrigatório 

05.1.17 

O Appliance deve fornecer em ferramenta métricas, 
indicadores e alertas especializados que facilitem a 
monitoração de eventuais problemas e desempenho pelos 
seus administradores e pela CONTRATANTE.  

Obrigatório 

05.1.18 

O Appliance deverá possuir monitoramento proativo que 
permita a detecção e isolamento de falhas antes mesmo que 
elas ocorram. Tal função abrangerá a monitoração e geração 
de log de erros, detecção de erros de memória, detecção e 
isolamento de erros no disco, inclusive acionamento 
automático de discos de reserva. Para o monitoramento, o 
Appliance deve possuir função de call-home através de envio 
de mensagens pela Internet. Os dispositivos necessários para 
a execução desta funcionalidade são de responsabilidade da 
PROPONENTE, à exceção do acesso à Internet, que será 
fornecido pela CONTRATANTE. 

Obrigatório 

05.1.19 
O Appliance deverá suportar o protocolo SNMP e disponibilizar 
dados da MIB Enterprise para ser importada na ferramenta de 
monitoramento CA Spectrum. 

Obrigatório 

05.1.20 

Se o Appliance necessitar de outros componentes de 
hardware, licenças de software, rede ou armazenamento para 
seu funcionamento ou implementação de algum de seus 
recursos ou requisitos, todos esses deverão estar inclusos na 
solução. 

Obrigatório 

05.1.21 
Deverá incluir serviços de instalação, configuração e 
capacitação dos recursos da CONTRATANTE, conforme 
especificado na seção 6 deste anexo. 

Obrigatório 

05.1.22 

Todos os componentes do Appliance ofertado deverão incluir 
serviços de Suporte Técnico, Garantia e Manutenção pelo 
período mínimo de 60 (sessenta) meses contados da data de 
emissão do Termo de Aceite, conforme especificado na seção 
6 deste ANEXO. 

Obrigatório 

 



5.5.2 Item 05.2 - Suporte, garantia e manutenção para Appliance HANA de Média Capacidade de 
Memória 

Lote 05 - Item 2: Suporte, garantia e manutenção para Appliance HANA de Média Capacidade de 
Memória 

Quantidade: 2 Unidades 

Subitem Especificação Exigência 

05.2.1 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e 
suporte técnico para cada equipamento do item 1 deste Lote, 
diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo suporte 
técnico e atualizações de versão, durante todo o período indicado na 
especificação do item e conforme estabelecido no Capítulo 6.1.7 deste 

Edital. 

Obrigatório 

 

5.5.3 Item 05.3 - Capacitação para Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Lote 05 - Item 3: Capacitação para Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 1 Unidade 

Subitem Especificação Exigência 

05.3.1 

A CONTRATADA deverá prover capacitação técnica de até 20 (vinte) 
técnicos da CONTRATANTE por meio de treinamentos certificados 
pelo fabricante dos equipamentos e softwares fornecidos para o item 
1 deste lote, na primeira entrega, conforme estabelecido no Capítulo 
6.1.6 deste Edital. 

Obrigatório 

 

5.5.4 Item 05.4 – Kit de Expansão para Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Lote 05 - Item 4: Kit de Expansão para Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades 

Subitem Especificação Exigência 

05.4.1 

Os Kits de expansão consistirão em unidades que incluem HARDWARE, 
SOFTWARE e SERVIÇOS necessários por meio dos quais a CONTRATANTE 
poderá adquirir nas quantidades desejadas até o limite aqui descrito 
para aumentar a capacidade do item 1 deste mesmo lote. 

Obrigatório 

05.4.2 
Cada expansão deverá incrementar a capacidade de memória do 
Appliance em pelo menos 1,5 TB. 

Obrigatório 

05.4.3 

Os kits de Expansão devem respeitar as regras de proporcionalidade 
homologadas pela SAP SE para processamento, disco e Memória RAM e 
outras vigentes até a data de publicação deste Edital. Não serão aceitas 
expansões que prejudiquem essa proporcionalidade com outros 
componentes de hardware da solução. 

Obrigatório 

05.4.4 
Se tais proporcionalidades homologadas citadas no subitem anterior se 
alterem após a publicação deste edital, as mesmas não serão alteradas 
a não ser em casos especialíssimos e a critério da CONTRATANTE. 

Obrigatório 

05.4.5 
Se para tal expansão algum componente da solução deva ser substituído 
ou descartado, todos os custos inerentes dessa substituição serão 
totalmente de responsabilidade da CONTRATADA. 

Obrigatório 



Lote 05 - Item 4: Kit de Expansão para Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades 

Subitem Especificação Exigência 

05.4.6 

Os componentes presentes nos kits de expansão também deverão ser 
homologados pela SAP não sendo aceitos discos, memórias, 
processadores ou outro componente diferente daqueles aceitos por tais 
regras de homologação no CERTIFIED SAP HANA® HARDWARE 
DIRECTORY. 

Obrigatório 

05.4.7 
Deverá incluir serviços de instalação, configuração e capacitação dos 
recursos da CONTRATANTE, conforme especificado na seção 6 deste 
anexo. 

Obrigatório 

05.4.8 

Todos os componentes do Kit de Expansão ofertado deverão incluir 
serviços de Suporte Técnico, Garantia e Manutenção pelo período 
mínimo de 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo 
de Aceite, conforme especificado na seção 6 deste ANEXO. 

Obrigatório 

05.4.9 
O fornecedor deverá garantir, junto ao fabricante, o fornecimento do kit 
de expansão durante o período de Suporte Técnico, Garantia e 
Manutenção independente do ciclo de vida do produto. 

Obrigatório 

 

5.5.5 Item 05.5 - Suporte, garantia e manutenção para Kit de Expansão para Appliance HANA de 
Média Capacidade de Memória 

Lote 05 - Item 5: Suporte, garantia e manutenção para Kit de Expansão para Appliance HANA de 
Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 4 Unidades 

Subitem Especificação Exigência 

05.5.1 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e 
suporte técnico para cada equipamento do item 4 deste Lote, 
diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo suporte 
técnico e atualizações de versão, durante todo o período indicado na 
especificação do item e conforme estabelecido no Capítulo 6.1.7 

deste Edital. 

Obrigatório 

 

 

  



5.5.6 Item 05.6 – Rack para Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

 

Lote 05 - Item 6: Rack para Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Descrição: Rack para Appliance de Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades 

Subitem Especificação Exigência 

05.6.1 

Deverá possuir as seguintes dimensões: 

 Largura máxima externa: 687 mm; 

 Profundidade máxima externa: 1.060 mm; 

 Largura mínima interna: 482,6 mm (19”); 

 Profundidade mínima interna: 960 mm; 

 Altura mínima interna: 1.955,3 mm (44U). 

Obrigatório 

05.6.2 

Deverá possuir porta frontal em aço perfurado para permitir melhor 
ventilação e circulação de ar no interior do rack e fecho cremona com 
maçaneta escamoteável com chave de segredo único para cada rack. As 
portas deverão possuir abertura com ângulo de no mínimo 180º. 

Obrigatório 

05.6.3 

Deverá possuir porta traseira em aço perfurado para permitir melhor 
ventilação e circulação de ar no interior do rack e fecho cremona com 
maçaneta escamoteável com chave de segredo único para cada rack. As 
portas deverão possuir abertura com ângulo de no mínimo 180º. 

Obrigatório 

05.6.4 

Deverá possuir fechamentos laterais em chapa de aço perfurada para 
permitir a melhor ventilação e circulação de ar no interior do rack. Cada 
fechamento deverá possuir pelo menos 6 (seis) aberturas em alturas 
distribuídas na vertical permitindo a passagem de cabos entre racks 
acoplados sem a necessidade de retirada das chapas laterais. Deverão 
ser fornecidos todos os acessórios necessários para o acoplamento 
lateral entre os racks. 

Obrigatório 

05.6.5 
Deverá possuir teto estrutural em aço com furação para ventilação 
natural. 

Obrigatório 

05.6.6 

Deverá possuir pelo menos 3 (três) pares de perfis de fixação com 19” de 
distância lateral, construídos em aço com furações padronizadas, 
reguláveis quanto à profundidade, pintados em epóxi pó na cor preta e 
com identificação da altura ao longo dos perfis frontal, intermediário e 
traseiro. 

Obrigatório 

05.6.7 
Deverá possuir calha organizadora de cabos instalada na lateral e com 
passagens (aberturas) para os cabos em todas as alturas para facilitar a 
conexão dos cabos nos equipamentos do rack. 

Obrigatório 

05.6.8 
Deverá possuir base com uma aba frontal em aço para impedir o 
tombamento da estrutura quando os equipamentos são estendidos para 
fora do rack. 

Obrigatório 

05.6.9 
Deverá possuir regulagem nos pés permitindo o perfeito ajuste do rack 
no piso. 

Obrigatório 



Lote 05 - Item 6: Rack para Appliance HANA de Média Capacidade de Memória 

Descrição: Rack para Appliance de Média Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 unidades 

Subitem Especificação Exigência 

05.6.10 Deverá possuir acabamento em toda a estrutura com epóxi preto. Obrigatório 

05.6.11 

Deverá possuir ventilação forçada no teto através de, pelo menos, 4 
(quatro) ventiladores, capazes de promover de forma eficiente a rápida 
exaustão do ar quente interno. Os cabos dos ventiladores devem ser 
conectados em estrutura com amortecimento anti-vibração. 

Obrigatório 

05.6.12 

Deverá possuir pelo menos 4 (quatro) réguas de tomadas verticais com 
12 (doze) tomadas 2P+T (3 polos) para 20A, de acordo com o novo 
padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Sendo 2 (dois) grupos de 2 (duas) 
réguas e cada um conectado a um circuito externo independente de 
energia elétrica. Cabos de alimentação de 3,0 m com seção mínima de 
3x1,5mm². 

Obrigatório 

05.6.13 Deverá operar com tensões e frequência de 115 e 220VCA/60Hz (+/- 4%). Obrigatório 

05.6.14 
Deverá operar nas seguintes condições ambientais mínimas de 
temperatura / umidade relativa de 10 - 35°C / 20 - 80%. 

Obrigatório 

05.6.15 

A CONTRATADA concederá à CONTRATANTE garantia integral, com 
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da ENTREGA, contra qualquer 
defeito de fabricação para componentes mecânicos, incluindo avarias no 
transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação/aprovação 
pela CONTRATANTE. 

Obrigatório 

05.6.16 

A CONTRATADA concederá à CONTRATANTE garantia integral, com 
prazo de 3 (três) anos, a contar da data da ENTREGA, contra qualquer 
defeito de fabricação para componentes eletro/eletrônicos, incluindo 
avarias no transporte até o local de entrega, mesmo após sua 
aceitação/aprovação pela CONTRATANTE. 

Obrigatório 

05.6.17 

A garantia inclui a substituição do material defeituoso no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer 
ônus para a CONTRATANTE. Neste caso, as novas unidades entregues na 
substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de 
garantia igual ao das substituídas; 
Não haverá custos adicionais para a CONTRATANTE provenientes da 
substituição de PRODUTOS, durante o período de GARANTIA da 
SOLUÇÃO 

Obrigatório 

05.6.18 

A assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação, com 
atendimento em até 8 (oito) horas após o chamado e solução do defeito 
em até 2 (dois) dias úteis. 
O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis da 
semana, entre 08:00 e 18:00h. 

Obrigatório 

 

 



5.5.7 Item 05.7 - Suporte, garantia e manutenção para Rack para Appliance HANA de Média 
Capacidade de Memória 

Lote 05 - Item 7: Suporte, garantia e manutenção para Rack para Appliance HANA de Média 
Capacidade de Memória 

Quantidade: 2 Unidades 

Subitem Especificação Exigência 

05.7.1 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e 
suporte técnico para cada equipamento do item 6 deste Lote, 
diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo suporte 
técnico e atualizações de versão, durante todo o período indicado na 
especificação do item e conforme estabelecido no Capítulo 6.1.7 

deste Edital. 

Obrigatório 

 

 

 



6 Especificação das condições de execução do objeto 

O fornecimento dos equipamentos e softwares objeto desta licitação requerem da CONTRATADA, 
além do fornecimento dos itens, a execução de serviços e procedimentos relacionados. Os subitens a 
seguir apresentam, para cada lote deste EDITAL, as condições de execução do objeto. 

 

6.1 Lotes 01 (Armazenamento de Dados), 04 (Soluções de Infraestrutura de Hardware 
para Banco de Dados HANA de Alta Capacidade de Memória) e 05 (Soluções de 
Infraestrutura de Hardware para Banco de Dados HANA de Média Capacidade de 
Memória) 

O fornecimento dos equipamentos e softwares destes Lotes requerem a realização de projeto técnico, 
a discriminação dos equipamentos, software, acessórios e componentes correlatos, seu fornecimento, 
instalação, configuração, testes, capacitação do corpo técnico da CONTRATANTE e suporte técnico, 
incluindo planejamento e execução de manutenção preventiva e corretiva, para a operacionalização 
das atividades fim planejadas pela CONTRATANTE, quer seja, a implantação da Solução de Recursos 
Humanos do Estado. 

Assim, para os lotes 01, 04 e 05, a CONTRATADA deverá executar os serviços e procedimentos abaixo 
relacionados: 

 

 

 

A seguir são discriminados estes procedimentos. 

6.1.1 Emissão da ordem de fornecimento 

A Ordem de Fornecimento, conforme modelo apresentado no ANEXO I-A, é o mecanismo por meio 
do qual a CONTRATANTE irá formalmente solicitar o fornecimento, parcial ou total, do objeto licitado. 

Através da ordem de fornecimento a CONTRATANTE irá especificar os itens, quantitativos e demais 
dados e informações necessários ao fornecimento do objeto. 

A Ordem de Fornecimento somente poderá ser emitida após celebrada entre as PARTES o instrumento 
contratual apresentado no ANEXO VI. 

A celebração do instrumento contratual é mandatória para fins de execução do objeto. 
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6.1.2 Elaboração do Projeto Técnico 

A Elaboração do Projeto Técnico deverá ser iniciada imediatamente após o recebimento da Ordem de 
Fornecimento e deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias úteis pela CONTRATADA em conjunto 
com os técnicos indicados pela CONTRATANTE, os quais serão responsáveis por direcionar os 
trabalhos a serem realizados nesta etapa. 

Para a elaboração deste Projeto Técnico, a CONTRATADA deverá tomar como referência a quantidade, 
as especificações e os requerimentos técnicos e funcionais mínimos fornecidos no presente ANEXO, o 
pré-site a ser realizado por esta e nas demais informações prestadas pela CONTRATANTE na respectiva 
Ordem de Fornecimento e através dos técnicos indicados para o desenvolvimento dos trabalhos. 

Caberá à CONTRATADA, nesta etapa, realizar o PRÉ-SITE com o objetivo de:  

 Conhecer o local onde os equipamentos serão instalados;  

 Verificar as condições de acessibilidade dos equipamentos até a área onde serão armazenados 

até a instalação; 

 Circuitos elétricos necessários para energização de todos os equipamentos através das PDUs;  

 Poder de refrigeração para suportar a nova infraestrutura;  

 Conexões lógicas a serem providas; 

 Outras informações pertinentes. 

O Projeto Técnico não deverá relacionar equipamentos ou softwares distintos daqueles apresentados 
na proposta vencedora e procurará incorporar todas as modernizações implementadas entre a 
publicação do EDITAL e a sua elaboração, desde que mantidos os requisitos do EDITAL. 

Para elaboração do Projeto Técnico deverá ser realizada uma reunião inicial entre a CONTRATADA, a 
CONTRATANTE e eventuais parceiros de forma a definir papéis e responsabilidades, fontes de 
informação e prazos limites para elaboração das tarefas relacionadas ao projeto MASP. 

O Projeto deverá conter, minimamente:  

 A quantidade de cada item em conformidade com a quantidade de referência fornecida neste 

ANEXO e na PROPOSTA COMERCIAL. 

 A descrição detalhada de cada item, apresentando para cada um, pelo menos: 

o Fabricante / marca. 

o Modelo / ano. 

o Especificação técnica completa (catálogo do equipamento). 

o Plano de instalação e comissionamento/testes padrão do fabricante. 

o Registros e quaisquer outros documentos previstos. 

 Especificação e quantitativos de elementos acessórios ao fornecimento. 

 Descrição geral da solução, incluindo o desenho e descrição da arquitetura proposta e 

necessidades de segurança da informação. 

 Alocação dos appliances nos ambientes propostos, para os lotes 04 e 05. 

 Premissas adotadas e requisitos de implantação. 



 Melhores práticas de configuração e parametrização do SAP HANA; 

 Layout e desenhos técnicos esquemáticos (principalmente para as conexões lógicas e de 

alimentação e desenho e requisitos de rede); 

 Plano de implantação, com sequenciamento de atividades, datas de execução e recursos da 

CONTRATADA e da CONTRATANTE que serão necessários em cada tarefa. 

 Plano de suporte e manutenção (preventiva e corretiva). 

 Apontamento de não conformidades encontradas no local do data center, levantadas no pré-site, 

das quais a CONTRATADA não se responsabiliza, se existirem, tais como controle de acesso ou 

temperatura inadequados, características adversas da infraestrutura de energia, predial, 

localização espacial das máquinas etc. 

 Outros elementos que se fizerem necessários para implantação, customização e disponibilização 

do ambiente HANA. 

6.1.3 Homologação 

Uma vez concluído o Projeto Técnico, a CONTRATADA deverá submetê-lo à avaliação da 
CONTRATANTE, que terá 3 (três) dias úteis para concluir sua avaliação, contados a partir da data de 
entrega do mesmo. 

Sendo aceito o Projeto proposto, a CONTRATANTE irá emitir o termo de homologação e autorizará a 
realização das etapas seguintes. 

A CONTRATANTE poderá impor quaisquer alterações no Projeto que entenda cabíveis para melhor 
atendimento dos fins do objeto licitado, como condição para a sua homologação, desde que as 
alterações não causem distorções ao equilíbrio econômico-financeiro do objeto e nem prejudique a 
equivalência às especificações apresentadas neste ANEXO. 

A CONTRATANTE poderá homologar parcialmente o Projeto possibilitando a aquisição e/ou execução 
da parcela homologada, ainda que haja solicitação de alteração nos restantes dos documentos. 

6.1.4 Fornecimento, Instalação e Configuração 

São de responsabilidade da CONTRATADA os serviços de fornecimento, instalação, configuração, 
customização e conexão de todos os equipamentos e softwares constantes no(s) lote(s) especificados.  

A etapa de fornecimento, instalação e configuração deverá ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos contados a partir da data de homologação do projeto técnico. 

O fornecimento dos equipamentos e softwares deverá ocorrer sempre com os produtos em suas 
caixas originais, lacradas e com a apresentação de toda a documentação necessária para verificar se 
os bens fornecidos estão em conformidade com a proposta homologada, sem prejuízo da realização 
de verificações in loco com a mesma finalidade, contemplando os requisitos abaixo: 

 A embalagem deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 

equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 

forma destacada na parte externa. 

 Documentação completa de operação, instalação, configuração e manutenção dos produtos 

fornecidos, em mídia CD e/ou DVD, nos idiomas português e/ou inglês. 



 Relação das Assistências Técnicas na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 Documentação comprobatória do direito de utilização do software. 

No caso dos itens de software, este poderá ser disponibilizado à CONTRATANTE por meio de download 
em site na internet ou mídia física (CD/DVD/Pen Drive).  

A CONTRATANTE, ou equipe/responsável por ela delegada, no ato da recepção técnica, poderá realizar 
a análise técnica dos equipamentos entregues, por amostragem ou no total, para verificar se estão 
em conformidade com as especificações técnicas definidas neste edital. 

Todos os itens de material do pedido de compra rejeitados em inspeção deverão ser substituídos, por 
conta da CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

A rejeição de qualquer material ou serviço, em virtude de falhas constatadas, não dispensará a 
CONTRATADA de cumprir as datas de entrega prometidas. 

Se a rejeição tornar impraticável a entrega dos equipamentos nas datas previstas, ou se tornar 
evidente que a CONTRATADA não será capaz de satisfazer as exigências estabelecidas nesta 
especificação, a CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir todas as suas obrigações e de obter 
materiais e serviços de outro fornecedor. Em tais casos, a CONTRATADA será considerada infratora do 
CONTRATO e estará sujeita às penalidades aplicáveis. 

Nesta etapa a CONTRATANTE irá fornecer previamente o local de posicionamento dos equipamentos, 
quando aplicável, no ambiente de Data Center (itens, quantidades e locais), bem como quaisquer 
outras instruções relativas à esta etapa (plano de configuração, perfis de usuários, entre outros). 

Os serviços compreendem instalar e conectar fisicamente todos os equipamentos (entre si e na 
estrutura da CONTRATANTE) e configurá-los logicamente para que possam ser utilizados 
imediatamente pela equipe de operação da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá realizar a Instalação e HANDS-ON com acompanhamento da equipe técnica 
nomeada pela CONTRATANTE. Essa equipe deve incluir funcionários da PRODEMGE e será nomeada 
em acordo entre as PARTES. 

A CONTRATADA deverá fornecer, ao final da instalação: 

 A descrição detalhada dos bens e sistemas instalados, bem como os respectivos locais de 

instalação e suas quantidades, a documentação contendo todas as configurações físicas e 

lógicas realizadas nos equipamentos e sistemas fornecidos (AS BUILT). 

 Manuais de uso e manutenção, bem como catálogos de especificação técnica reunindo a 

maior quantidade de informações sobre os equipamentos ou a solução.  

 Laudos, certificações, registros e quaisquer outros documentos previstos na regulamentação 

específica. 

 Atestado técnico dos testes e comissionamentos realizados do desempenho do equipamento. 

O agendamento da instalação fica ao critério da CONTRATANTE, não estará restrito a dias úteis ou ao 
horário comercial e não deve gerar ônus adicionais. 

6.1.4.1 Instalação de Equipamentos dos Lotes 01, 04 e 05 

Havendo necessidade de desembalar o equipamento para deslocamento até local onde ele será 
instalado, conforme estabelecido pela CONTRANTANTE, o procedimento deverá ser feito pela 
transportadora, na presença de um técnico credenciado pela CONTRATADA. 



Todos os equipamentos deverão ser fisicamente instalados nos racks solicitados neste EDITAL a 
exceção do lote 01. 

Todos os equipamentos deverão ser energizados nas PDUs solicitadas neste EDITAL. A CONTRATANTE 
irá fornecer os circuitos elétricos necessários.  

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, os conjuntos (machos e fêmeas) de tomadas Steck, de 
amperagem compatível à das PDUs, e demais especificações compatíveis com as necessidades do local 
de instalação selecionado pela CONTRATANTE.  

Todos os cabos elétricos, lógicos (fibra ótica), conectores (Gbics) e presilhas para amarração destes 
para conexão redundante de todos os equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

Todas as conexões de rede entre os equipamentos ofertados para que a SOLUÇÃO funcione sem ponto 
único de falhas deverão ser realizadas pela CONTRATANTE com suporte da CONTRATADA. 

6.1.4.2 Implementação Física e Lógica dos Itens do Lote 01 

Para os itens 1 do Lote 01 – Armazenamento de Dados, a proponente deverá:  

 Realizar instalação física e configuração lógica das unidades SSD;  

 Realizar configuração da funcionalidade Fast Cache;  

 Realizar atualização do firmware e do sistema operacional, se necessário.  

 

Para o item 3 do Lote 01 – Gaveta para solução de armazenamento Externo, a proponente deverá:  

 Realizar instalação física;  

 Realizar rearranjo das unidades de disco, se necessário;  

 Realizar atualização do firmware e do sistema operacional, se necessário. 

 

6.1.4.3 Implementação Lógica dos Itens dos Lote 4 e 5 

 Realizar a instalação física dos equipamentos. 

 Realizar a instalação do Sistema Operacional. 

 Realizar a instalação do banco de dados SAP HANA 1.0 SP 11 (ou superior). 

 Ativar a licença do banco de dados SAP HANA 1.0 SP 11 (ou superior) fornecida pela 

CONTRATANTE. 

 Realizar a configuração lógica dos equipamentos incluindo a configuração de rede (de acordo 

com o projeto) e configurações internas necessárias ao funcionamento de acordo com as 

melhores práticas homologadas pela SAP. 

 Realizar o tunning da solução de acordo com as necessidades do novo Sistema de Recursos 

Humanos do Estado de Minas Gerais. 



6.1.5 Testes e Homologação (comissionamento) 

O comissionamento terá o objetivo de garantir que o ambiente disponibilizado seja seguro, funcional 
e plenamente apto a operar, de acordo com os requerimentos deste EDITAL e do Projeto Técnico, e 
deverá ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a conclusão do fornecimento, instalação 
e configuração.  

Deverá ser elaborado em conjunto pelas PARTES o Plano de Comissionamento, com a inclusão dos 
testes de aceitação, planos de inspeção, testes funcionais, cronograma, recursos empregados, escopo 
do comissionamento, entre outras atividades pertinentes e, no final, deverá ser emitido o Relatório 
de Comissionamento que será avaliado para fins de emissão dos termos de aceite. 

Concluída a etapa, a CONTRATANTE emitirá o relatório de vistoria informando quais os serviços, 
equipamentos e softwares aceitos e quais deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados. 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou substituir, 
conforme orientação da CONTRATANTE sem prejuízo do prazo determinado pela CONTRATANTE e 
aceito pela CONTRATADA no início dos trabalhos, para implantação por completo dos equipamentos 
e sistemas. 

Uma vez que a CONTRATADA tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios 
constatados neste período, a CONTRATANTE emitirá o "Termo de Aceite”, o qual ensejará os 
pagamentos pelas etapas entregues. 

 

6.1.6 Capacitação Técnica e Operação Assistida 

Após realizar o aceite definitivo dos produtos e serviços implementados, a CONTRATADA deverá 
iniciar o treinamento, teórico e prático, dos USUÁRIOS da CONTRATANTE que terão envolvimento 
direto na operação dos equipamentos e soluções. 

A CONTRATADA deverá prover capacitação de técnicos da CONTRATANTE por meio de treinamentos 
homologados pelo fabricante dos equipamentos e softwares fornecidos, na cidade de Belo Horizonte 
– MG. Os treinamentos deverão garantir o uso efetivo dos equipamentos, a independência dos 
técnicos da CONTRATANTE para operá-los, e permitir o gerenciamento do ambiente como um todo. 

O prazo máximo para a realização da capacitação técnica e da operação assistida é de 20 (vinte) dias 
úteis a contar da data de recebimento definitivo dos produtos e serviços implementados e 
consequente emissão do Termo de Aceite. 

Os cursos serão divididos em 3 (três) turmas e o tamanho e a carga horária mínima para cada turma 
será conforme abaixo: 

 Turma 1 - Componentes de armazenamento de dados (Lote 01): 10 técnicos – 8 horas 

 Turma 2 – Solução SAP HANA (Lote 04): 10 técnicos – 40 horas 

 Turma 3 - Solução SAP HANA (Lote 05): 10 técnicos – 40 horas 

Após o treinamento de cada turma, os alunos deverão responder ao formulário de Avaliação de 

Reação, conforme modelo do Anexo IV, sendo que a CONTRATADA deverá enviá-los ao preposto da 

CONTRATANTE indicado para tal, imediatamente após a conclusão das sessões. Caso o nível de 

aceitação consolidado seja menor que 3 (bom), por turma, em uma escala composta por 4 = Ótimo, 3 

= Bom, 2 = Regular e 1 = Ruim, o treinamento deverá ser reformulado, com base nos resultados da 

avaliação, e novamente ministrado, até que se atinja o nível satisfatório. 



A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar e avaliar os cursos, emitindo Termo de 

Aceite ao final de cada um deles. Caso os treinamentos não sejam executados dentro dos padrões 

exigidos e acordados pelas PARTES, a CONTRATADA deverá repetir o respectivo treinamento fazendo 

os ajustes necessários para sua adequação ao plano originalmente definido. 

6.1.6.1 Escopo dos treinamentos 

As datas de realização dos cursos deverão ser negociadas com a CONTRATANTE, no mínimo, 20 (vinte) 

dias úteis antes do início dos mesmos, de forma a permitir a programação para a participação das 

equipes. 

O escopo dos treinamentos presenciais deverá contemplar, obrigatoriamente, as seguintes 

capacitações: 

 Lote 01 

o Implementação de Tierização em camada SSD; 

o Configuração e monitoração de Fast Cache; 

o Otimização do desempenho do Storage com o uso da camada SSD. 

 Lotes 04 e 05 

o Arquitetura da Solução SAP HANA  

 Conceitos e gerenciamento do ambiente da solução de Hardware para Banco 

de Dados HANA e da plataforma HANA. 

 Arquitetura da Solução SAP HANA, incluindo todos os seus componentes de 

hardware e software e configurações de sistemas. 

o  Implantação e modelagem da Solução. 

o  Administração e operação do Appliance SAP HANA 

 Power Up e Down do sistema 

 Administração dos componentes da solução incluindo, pelo menos, 

MEMORIA, DISCO, REDE, CPU, I/O  

o  Gestão da Segurança física e lógica; 

o  Software de gerenciamento – Treinamento de como utilizar cada funcionalidade do 

software de gerenciamento. 

o  Conceitos de Tunning da solução e melhores práticas. 

o  Mecanismos de expansão da solução; 

o  Gestão e monitoramento da infraestrutura via console de gestão, local e remoto. 

Os treinamentos serão agendados em instalações indicadas pela CONTRATADA, em Belo Horizonte – 
MG, em data e horário a serem definidos em comum acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE, 
sendo responsabilidade da CONTRATADA arcar com quaisquer custos adicionais que do treinamento 
possam advir, tais como locomoção, alimentação e hospedagem de instrutores e/ou dos participantes 
da CONTRATADA. 



Caberá à CONTRATADA repetir os treinamentos que não tiverem atingido os objetivos, sem ônus para 
a CONTRATANTE, de forma a sanar eventuais problemas encontrados. Os critérios para que sejam 
atingidos estes objetivos deverão ser decididos em comum acordo entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA. 

Todo o material de treinamento de alunos utilizado no curso será fornecido pela CONTRATADA a todos 
os participantes. 

A CONTRATADA deverá fornecer certificado de conclusão aos participantes que concluírem o curso 
com aproveitamento. 

A abordagem do treinamento deverá ser prática, utilizando exemplos e exercícios para ilustrar os 
conceitos e capacitar os participantes a empregar os recursos oferecidos. 

A capacitação deverá ser realizada de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, entre 09:00h 
e 18:00h. 

6.1.6.2 Escopo da operação assistida e hands-on 

Fornecer OPERAÇÃO ASSISTIDA, com presença on-site do técnico da CONTRATADA, em horário 
comercial (8x5) pelo período mínimo de 5 (cinco) dias úteis e suporte em regime 24 x 7, remoto. 

O início da operação assistida será acordado entre as partes, mas tendo seu início somente após o 
aceite da instalação e tunning da solução. 

Responsabilidades da CONTRATDA durante a Operação Assistida: 

 Garantir a disponibilidade e desempenho do ambiente; 

 Hands-on para a equipe da CONTRATANTE na instalação, configuração, administração e 

ajustes (tuning) da solução de gestão de recursos humanos; 

 Definição de métricas e indicadores que serão utilizados para avaliação de desempenho de 

forma a garantir níveis de serviços (SLA); 

 Integração da console de monitoração da CONTRATANTE com sistema de alarmes da solução 

implementada (hardware e software); 

 Manter pelo menos um técnico nas instalações da CONTRATANTE durante a implantação da 

SOLUÇÃO CONTRATADA até que cessem os problemas.  

 Obrigações específicas da CONTRATANTE definir os técnicos para os treinamentos e convocá-

los para as sessões. 

 Acompanhar a CONTRATADA durante a operação assistida e hands on. 

 Reproduzir e divulgar os materiais de comunicação. 

6.1.6.3 Obrigações específicas da CONTRATADA 

 Fornecer toda a infraestrutura necessária à realização dos cursos destinados aos usuários, 

composta de sala de aula com quadro branco ou flip-chart; marcadores para quadros brancos 

ou para flip-chart; projetor multimídia; 1 (uma) mesa para cada) participante; um computador 

para cada participante; 1 (um) computador para o instrutor que irá ministrar o curso. 

 

 Descrever a estratégia e programa de cada treinamento, contendo, pelo menos: 

o Definição dos módulos; 



o Conteúdo programático; 

o Documentação; 

o Carga horária; 

o Quantidade de turmas necessárias. 

 Detalhar e fornecer os materiais a serem empregados no treinamento: apostilas, livros, CDs, 

programas.  

o Serão exigidas boa qualidade programática, visual e lógica do material fornecido, 

incluindo a utilidade do conteúdo em relação ao curso, a facilidade de localização de 

um assunto, a compatibilidade e completude com os objetivos instrucionais do curso, 

metodologia de ensino aplicada, além de boa edição, impressão e encadernação para 

todo o material fornecido.  

 Planejar, organizar e executar os treinamentos visando à capacitação geral dos usuários e da 

equipe técnica na solução integrada. 

 Ministrar novamente treinamentos cujo nível de aceitação tenha sido menor que 3 (três) na 

Avaliação de Reação, conforme modelo do Anexo IV. 

6.1.7 Garantia, Manutenção e Suporte Técnico 

Após concluída a capacitação do corpo técnico da CONTRATANTE, esta dará início à operação das 

soluções. 

A CONTRATADA deverá fornecer serviços de garantia, manutenção e suporte técnico dos 

equipamentos e softwares ofertados, diretamente ou por meio do(s) FABRICANTE(S), incluindo 

atualizações de versão, durante todo o período indicado na especificação do item e conforme 

estabelecido no plano de projeto homologado junto à CONTRATANTE. 

Os serviços de suporte técnico compreendem o diagnóstico e identificação de problemas, o apoio 

técnico na utilização, correção de erros, defeitos ou mau funcionamento de qualquer funcionalidade, 

recurso, componente ou módulo disponível de forma nativa no equipamento, ou decorrente de 

qualquer adaptação efetuada pela CONTRATADA, e todo o conjunto de atividades relacionadas à 

manutenção (preventiva e corretiva), à assistência técnica, ao uso dos componentes de software e à 

sua atualização tecnológica. 

Por manutenção preventiva entende-se o procedimento de verificação e ajuste, executado 

periodicamente, com o objetivo de reduzir a probabilidade de falha de um ou mais componentes da 

solução ofertada pela CONTRATADA. Esse tipo de manutenção deverá ser executado com base em um 

plano de manutenção preventiva, a ser entregue como parte do plano de projeto, sempre respeitando 

minimamente às recomendações dos fabricantes e boas práticas de gestão dos componentes da 

solução. A periodicidade de cada manutenção deverá constar do plano apresentado, para avaliação e 

aprovação pela CONTRATANTE. 

O plano de manutenção preventiva deverá possuir, minimamente, atividades para monitoramento 

contínuo do consumo de recursos da solução, tais como processamento, memória, disco e rede, 

checagens in loco das condições físicas e lógicas da solução e intervenções que se fizerem necessárias 

ao bom funcionamento da solução, nos níveis de serviço estabelecidos neste termo. Cada ação 

executada deverá ser registrada em formulário próprio, a ser elaborado em conjunto com a 

CONTRATANTE, para fins de acompanhamento da assiduidade da manutenção. 



Por manutenção corretiva, entende-se o procedimento de intervenção na solução ofertada pela 

CONTRATADA, com o objetivo de sanar uma ou mais não conformidades. Esse tipo de manutenção 

não está vinculado a um plano prévio e deve ser executado conforme nível de serviço estabelecido 

neste termo. Cada ação corretiva identificada deverá ser comunicada por escrito à CONTRATANTE, 

que autorizará sua execução. 

Durante o período de suporte técnico, manutenção e garantia, não haverá custos adicionais de 

substituição de componentes necessários à preservação das condições originais de fornecimento. 

O serviço de suporte será prestado nas modalidades via internet, via telefone e no local onde 

estiverem instalados os equipamentos, durante toda a vigência do contrato, sem limite do número de 

chamados a serem realizados pela CONTRATANTE. 

Durante o prazo de suporte, garantia e manutenção, as ocorrências de incidentes de qualquer 

natureza serão direcionadas a CONTRATADA, onde serão registrados e categorizados como CHAMADO 

DE SUPORTE TÉCNICO, ou CHAMADO.  

Os níveis de serviço estão definidos por nível de criticidade do incidente, que será atribuído pela 

CONTRATANTE, considerando-se o disposto no quadro a seguir: 

 

Tabela 1 – Severidade e Acordo de Nível de Serviço para Atendimento dos Chamados 

SEVERIDADE 

 

  

PRAZO PARA INÍCIO DO 

ATENDIMENTO 

(contado a partir do repasse do 

atendimento pela CONTRATANTE) 

PRAZO PARA 

SOLUÇÃO DE 

CONTORNO  

(em horas corridas) 

URGENTE 
Em até 2 (duas) horas corridas após 

o horário de registro do chamado. 

Em até 4 (quatro) 

horas corridas. 

ALTA 
Em até 2 (duas) horas corridas após 

o horário de registro do chamado. 

Em até 8 (oito) horas 

corridas. 

NORMAL 

Em até 4 (quatro) horas corridas 

após o horário de registro do 

chamado. 

Em até 40 

(quarenta) horas 

corridas. 

BAIXA 

Em até 4 (quatro) horas corridas 

após o horário de registro do 

chamado. 

Em até 10 (dez) dias 

úteis. 

 

Legenda: 

 SEVERIDADE URGENTE: Incidente de emergência com paralisação da execução de qualquer 

módulo, componente ou funcionalidade, que impede a utilização de qualquer recurso, função 



ou processo, afetando os módulos desenvolvidos diretamente ou sistemas legados com os 

quais estejam integrados, e/ou com comprometimento grave de dados, processo ou 

ambiente. 

 SEVERIDADE ALTA: Incidente com paralisação, na qual um erro ou problema severo causa uma 

grave perda do potencial operacional dos módulos ou paralisa totalmente uma funcionalidade 

ou processo em sua operacionalização e/ou com comprometimento alto de dados, processo 

ou ambiente. 

 SEVERIDADE NORMAL: Incidente no qual a paralisação ocorre, a partir de um erro detectado 

em uma funcionalidade ou processo, que dificulta seus usuários na condução de suas 

atividades, embora existam alternativas disponíveis para tal. Problemas pontuais que afetam 

poucos usuários e/ou com comprometimento médio de dados, processo ou ambiente. 

 SEVERIDADE BAIXA: Incidente sem paralisação do sistema, não se refere à perda de 

funcionalidade ou processo e, portanto, não cria impacto grave em sua operação e sem 

comprometimento de dados, processo ou ambiente. 

 SOLUÇÃO DE CONTORNO: Solução aprovada pela CONTRATANTE ou sua DESIGNADA com o 

objetivo principal de restabelecimento e continuidade do serviço. Deverá sempre ser adotada 

para graus de severidade emergencial e crítico.  

 SOLUÇÃO DEFINITIVA: Solução homologada pela CONTRATANTE ou sua DESIGNADA, em 

condições de ser liberada no ambiente de produção. 

Entende-se como início do atendimento a chegada de um técnico apto a efetuar o diagnóstico/reparo 
remotamente ou no local em que estiver instalado o equipamento. 

Considera-se hora útil aquela compreendida no horário comercial (de 9:00h às 18:00h). 

Em caso de adoção de solução de contorno, sem prejuízo da solução definitiva cabível, a CONTRATADA 
deverá emitir laudos, na periodicidade exigida pela CONTRATANTE, informando sobre a evolução dos 
trabalhos para solucionar o problema de forma definitiva. 

A solução de contorno não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos. 

Para chamados relacionados a hardwares de severidades URGENTE e ALTA não contingenciados em 
até 12 (doze) horas corridas após o registro do chamado, será obrigatório o fornecimento imediato e 
temporário de um equipamento substituto, até que o problema seja contingenciado ou resolvido. 

 Em caso de necessidade de substituição de algum equipamento, o substituto deverá ser de 

modelo equivalente ou superior. 

 Em caso de substituição permanente, o equipamento substituto deverá ter, no mínimo, a 

mesma capacidade e desempenho, ser novo, não remanufaturado ou recondicionado. 

 Em qualquer um dos casos acima, a CONTRATANTE irá emitir laudo de recepção técnica 

atestando ou não o cumprimento dos requisitos.  



 Caso o equipamento substituto não esteja dentro dos padrões exigidos ou não seja fornecido, 

a CONTRATANTE irá abrir um incidente de severidade URGENTE no sistema de gestão de 

chamados da CONTRATADA. 

O não atendimento de um chamado de suporte dentro do prazo máximo definido, segundo o nível de 
severidade, ensejará aplicação de ajustes de pagamento à CONTRATADA conforme previsto na seção 
7. 

A prestação de serviços de suporte e manutenção deverá compreender: 

 Esclarecimento de dúvidas: solicitações de auxílio ou informações sobre uma funcionalidade 

ou funcionamento de algum componente do software. 

 Prestação de serviço de atendimento de suporte telefônico gratuito (0800), em português, 

para a resolução de problemas urgentes durante todos os dias da semana, 24 x 7 x 365 (vinte 

quatro horas por dia nos sete dias da semana). 

 Serviços de atendimento de suporte, remoto ou local, em período 24 x 7 x 365 (vinte quatro 

horas por dia nos sete dias da semana), de acordo com o nível de serviço especificado na 

tabela acima. 

 Prestação de serviço de atendimento de suporte pela internet (e-mail ou formulário via web). 

 Fornecimento de canal de comunicação direto com os responsáveis pela solução dos 

problemas, em caso de indisponibilidade de qualquer um dos produtos oferecidos pela 

CONTRATADA. 

 Número de chamadas para o suporte de atendimento ilimitado, não havendo restrições de 

horas trabalhadas. 

As despesas com passagens, alimentação, transporte e hospedagem dos técnicos e/ou representantes 
da CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus 
adicionais destes advindos. 

A falta de técnico capacitado não deverá ser alegada como motivo de não cumprimento dos prazos 
estabelecidos e não eximirá a CONTRATADA das penalidades às quais está sujeita. 

Por questões de segurança das informações armazenadas nos discos rígidos, nenhum destes 
componentes será retirado do equipamento sem o prévio conhecimento e anuência da 
CONTRATANTE. Caso seja necessária a substituição do disco rígido, a CONTRATANTE irá retê-lo para 
garantir a integridade e o sigilo dos dados armazenados, cabendo à CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE, fornecer novo disco rígido, promover a desinstalação do danificado e a instalação do 
novo. 

Para execução dos serviços de manutenção, a CONTRATADA somente poderá desconectar os 
componentes de hardware ou desinstalar quaisquer softwares que estiverem instalados ou ligados 
aos equipamentos com prévia autorização da CONTRATANTE. 

Todas as peças ou componentes utilizados ou substituídos nos reparos deverão ser originais do 
fabricante, sem uso anterior e possuir, no mínimo, o mesmo desempenho e as mesmas garantias 
daqueles originalmente fornecidos. 

 Após a substituição das peças, a CONTRATANTE deverá emitir laudo de recepção técnica 

atestando ou não o cumprimento dos requisitos. 



6.1.7.1 Obrigações específicas da CONTRATANTE 

 Disponibilizar suas instalações na cidade de Belo Horizonte para a prestação dos serviços de 

Suporte e Manutenção in loco. 

 Registrar os incidentes e chamados de suporte, manutenção e garantia em ferramenta própria 

da CONTRATADA ou do FABRICANTE do software. 

 Efetuar o monitoramento da atuação da CONTRATADA no processo atendimento de 

chamados para suporte técnico, manutenção e garantia. 

6.1.7.2 Obrigações específicas da CONTRATADA 

 Enviar à CONTRATANTE, pelo tempo em que os serviços estiverem sendo prestados, todas as 

revisões, atualizações, correções, lançamentos, versões, ajustes temporários de programação 

e aprimoramento (coletivamente as “Atualizações”) dos softwares ofertados tão logo estas 

estejam aptas para serem disponibilizadas aos clientes. 

o As atualizações não poderão prejudicar o desempenho, funcionamento ou operação 

dos softwares ofertados, estipulados no presente Termo de Referência. 

 Disponibilizar uma nova cópia digital da documentação do sistema, incluindo manuais 

técnicos e de operacionalização, sempre que houver qualquer atualização nos softwares e/ou 

manuais. 

 Disponibilizar à CONTRATANTE toda a documentação técnica e suporte à resolução de dúvidas 

das atualizações disponibilizadas.  

o A instalação de qualquer atualização ou correções disponibilizadas pelo fabricante 

para os softwares ofertados será de responsabilidade da CONTRATADA, em comum 

acordo com a CONTRATANTE. 

o Se, a qualquer tempo, a documentação for revisada, ou documentação adicional vier 

a ser desenvolvida pela CONTRATADA em relação aos softwares, caberá à 

CONTRATADA, disponibilizar a documentação atualizada à CONTRATANTE, durante 

toda a vigência do contrato, nos termos especificados neste Termo de Referência. 

 Informar à CONTRATANTE URL completa e senha para autenticação, caso necessária, visando 

possibilitar que a CONTRATANTE registre suas dúvidas formalmente e que possa acompanhar 

o andamento do status da resolução, visualizar as respostas e que possa ainda, fazer consultas 

a dúvidas e respostas anteriores. 

 A CONTRATADA não poderá, em nenhuma hipótese, negar-se a registrar qualquer chamado 

relacionado aos hardwares e softwares, ainda que se conclua, ao final, que a solução do 

incidente não seja de responsabilidade do fornecedor. 

 Sistema de Gestão de Incidentes 

o Na abertura/registro dos chamados, devem ser registradas as seguintes informações: 

Data de abertura do chamado / Hora de abertura do chamado / Número de 

identificação do chamado / Descrição do chamado / Nível de severidade do chamado 

/ Identificação do Solicitante / Identificação do atendente.  

 

o A CONTRATADA ou FABRICANTE deverá retornar, via e-mail ou FAX, a confirmação da 

abertura do chamado, contemplando as seguintes informações:  



 Data de abertura do chamado / Hora de abertura do chamado / Número de 

identificação do chamado / Descrição do chamado / Nível de severidade do 

chamado / Identificação do Solicitante / Identificação do atendente / Hora do 

início de atendimento / Descrição dos serviços / Identificação do responsável 

pelo serviço. 

o Após a conclusão do chamado ou contingenciamento, a CONTRATADA deverá 

retornar, via e-mail ou FAX, a confirmação de execução do serviço, contemplando as 

seguintes informações:  

 Data de abertura do chamado / Hora de abertura do chamado / Número de 

identificação do chamado / Hora do início de atendimento / Descrição dos 

serviços executados / Solução implementada / Data de fechamento do 

chamado / Hora de fechamento do chamado. 

o Deverá ser emitido pela CONTRATADA ou FABRICANTE um Relatório Mensal de 

Atendimento, contemplando as seguintes informações: 

 Data de abertura do chamado / Hora de abertura do chamado / Número de 

identificação do chamado / Descrição do chamado / Nível de severidade do 

chamado / Identificação do solicitante / Descrição dos serviços executados / 

Solução implementada ou Relatórios de Acompanhamento / Data de 

fechamento do chamado / Hora de fechamento do chamado / Número de 

horas consumidas para execução do serviço detalhadas por atividades 

desempenhadas. 

  

 Semestralmente deverá ser fornecido um relatório com versionamento de softwares e 

firmwares que compõe o ambiente. Este deve indicar atualizações a serem realizadas e 

criticidade destas. 

 Anualmente deverá ser realizada uma análise detalhada de desempenho e capacidade do 

ambiente, sem ônus à CONTRATANTE. Esta análise deve apontar lacunas entre as melhores 

práticas de mercado e o cenário implementado bem como tendências de defasagem ou 

redução significativa da capacidade ou desempenho da solução por motivos diversos, tais 

como aumento do processamento, aumento da base de dados, descontinuidade de algum 

componente adquirido, entre outros; 

 A CONTRATADA deverá disponibilizar para a solução ofertada um ponto único de contato 

para questões de gerenciamento dos serviços de manutenção, suporte e garantia de 

hardware, software e serviços (inclusive os proativos) de forma a garantir e melhorar a 

disponibilidade dos itens contratados de maneira unificada. 

  



 

6.2 Lotes 02 (Linux RedHat), 03 (VMWare vSphere) 

O fornecimento dos equipamentos e softwares destes Lotes requerem os serviços e procedimentos 
abaixo relacionados: 

 

 

 

A seguir são discriminados estes procedimentos. 

6.2.1 Emissão da ordem de fornecimento 

A Ordem de Fornecimento, conforme modelo apresentado no ANEXO I-A, é o mecanismo por meio 
do qual a CONTRATANTE irá formalmente solicitar o fornecimento, parcial ou total, do objeto licitado. 

Através da ordem de fornecimento a CONTRATANTE irá especificar os itens, quantitativos e demais 
dados e informações necessários ao fornecimento do objeto. 

A Ordem de Fornecimento somente poderá ser emitida após celebrada entre as PARTES o instrumento 
contratual apresentado no ANEXO VI. 

A celebração do instrumento contratual é mandatória para fins de execução do objeto. 

6.2.2 Fornecimento 

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos produtos e das licenças de uso dos 
softwares constantes no(s) lote(s) especificados.  

A etapa de fornecimento, instalação e configuração deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias úteis 
contados a partir da data de homologação do projeto técnico. 

O fornecimento dos softwares deverá ocorrer sempre com os produtos em suas caixas originais, 
lacradas e com a apresentação de toda a documentação necessária para verificar se os bens fornecidos 
estão em conformidade com a proposta homologada, sem prejuízo da realização de verificações in 
loco com a mesma finalidade, contemplando os requisitos abaixo: 

Emissão da 

Ordem de 

Fornecimento

Fornecimento

Homologação Operação

Suporte, 

Garantia e 

Manutenção

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
C

O
N

T
R

A
T
A

D
A

Fase pré-operacional Fase operacional



 A embalagem deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 

equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 

forma destacada na parte externa; 

 Documentação completa de operação, instalação, configuração e manutenção dos produtos 

fornecidos, em mídia CD e/ou DVD, nos idiomas português e/ou inglês; 

 Relação das Assistências Técnicas na região metropolitana de Belo Horizonte; 

 Documentação comprobatória do direito de utilização do software. 

No caso dos itens de software, este poderá ser disponibilizado à CONTRATANTE por meio de download 
em site na internet ou mídia física (CD/DVD/Pen Drive). 

A CONTRATANTE ou equipe/responsável por ela delegada, no ato da recepção técnica, poderá realizar 
a análise técnica dos equipamentos entregues, por amostragem ou no total, para verificar se estão 
em conformidade com as especificações técnicas definidas neste edital. 

Todos os itens de material do pedido de compra rejeitados em inspeção deverão ser substituídos, por 
conta da CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

A rejeição de qualquer material ou serviço, em virtude de falhas constatadas, não dispensará a 
CONTRATADA de cumprir as datas de entrega prometidas. 

Se a rejeição tornar impraticável a entrega dos equipamentos nas datas previstas, ou se tornar 
evidente que a CONTRATADA não será capaz de satisfazer as exigências estabelecidas nesta 
especificação, a CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir todas as suas obrigações e de obter 
materiais e serviços de outro fornecedor. Em tais casos, a CONTRATADA será considerada infratora do 
CONTRATO e estará sujeita às penalidades aplicáveis. 

Nesta etapa a CONTRATANTE irá fornecer previamente o local de entrega dos equipamentos, quando 
aplicável, bem como quaisquer outras instruções relativas à esta etapa. 

A CONTRATADA deverá fornecer juntamente com as licenças e equipamentos: 

 Manuais de uso e manutenção, bem como catálogos de especificação técnica reunindo a 

maior quantidade de informações sobre os equipamentos ou a solução. 

 Laudos, certificações, registros e quaisquer outros documentos previstos na regulamentação 

específica. 

6.2.3 Homologação 

A homologação terá o objetivo de garantir que os produtos e licenças fornecidas atendam plenamente 
aos requisitos deste EDITAL e da PROPOSTA COMERCIAL e ocorrerá no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis.  

Concluída a etapa, a CONTRATANTE emitirá o relatório de vistoria informando quais os softwares 
aceitos e quais deverão ser substituídos. 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para substituir, conforme 
orientação da CONTRATANTE. 

Uma vez que a CONTRATADA tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios 
constatados neste período, a CONTRATANTE emitirá o "Termo de Aceite", o qual ensejará os 
pagamentos pelas etapas entregues. 



6.2.4 Garantia, Manutenção e Suporte Técnico 

Após emissão do Termo de Aceite definitivo, a CONTRATANTE poderá ativar as licenças contratadas, 

dando início à vigência dos serviços de Garantia, Manutenção e Suporte Técnico. 

A modalidade de GARANTIA, Manutenção e suporte técnico será: 

 Linux Red Hat: modalidde Standard 

 Vmware:  modalidade enterprise plus 

 

6.2.4.1 Obrigações específicas da CONTRATANTE 

 Disponibilizar suas instalações na cidade de Belo Horizonte para a prestação dos serviços de 

Suporte e Manutenção in loco; 

 Registrar os incidentes e chamados de suporte, manutenção e garantia em ferramenta própria 

da CONTRATADA ou do FABRICANTE dos itens; 

 Efetuar o monitoramento da atuação da CONTRATADA no processo atendimento de 

chamados para suporte técnico, manutenção e garantia. 

 Caberá à CONTRATANTE a decisão de migrar ou permanecer em determinada(s) versão(ões) 

ou (release(s)) de um ou mais produto, caso seja do seu entendimento que uma atualização 

possa vir a impactar o investimento realizado na versão a ser substituída. 

  

6.2.4.2 Obrigações específicas da CONTRATADA 

 Enviar à CONTRATANTE, pelo tempo em que os serviços estiverem sendo prestados, todas as 

revisões, atualizações, correções, lançamentos, versões, ajustes temporários de programação 

e aprimoramento (coletivamente as “Atualizações”) dos softwares ofertados tão logo estas 

estejam aptas para serem disponibilizadas aos clientes. 

o As atualizações não poderão prejudicar o desempenho, funcionamento ou operação 

dos softwares ofertados, estipulados no presente Termo de Referência. 

 Disponibilizar uma nova cópia digital da documentação do sistema, incluindo manuais 

técnicos e de operacionalização, sempre que houver qualquer atualização nos softwares e/ou 

manuais. 

 Disponibilizar à CONTRATANTE toda a documentação técnica e suporte à resolução de dúvidas 

das atualizações disponibilizadas. 

o A instalação de qualquer atualização ou correções disponibilizadas pelo fabricante 

para os softwares ofertados será de responsabilidade da CONTRATADA. 

o Se, a qualquer tempo, a documentação for revisada ou documentação adicional vier 

a ser desenvolvida pela CONTRATADA em relação aos softwares, caberá à 

CONTRATADA, disponibilizar a documentação atualizada à CONTRATANTE, durante 

toda a vigência do contrato, nos termos especificados neste Termo de Referência. 

 Informar à CONTRATANTE URL completa e senha para autenticação, caso necessária, visando 

possibilitar que a CONTRATANTE registre suas dúvidas formalmente e que possa acompanhar 

o andamento do status da resolução, visualizar as respostas e que possa ainda, fazer consultas 

a dúvidas e respostas anteriores. 



 A CONTRATADA não poderá, em nenhuma hipótese, negar-se a registrar nenhum chamado 

relacionado aos softwares, ainda que se conclua, ao final, que a solução do incidente não seja 

de responsabilidade do fornecedor. 

 A CONTRATADA deverá fornecer relatórios mensais de acompanhamento de chamados, 

contendo, no mínimo, a descrição, a solução adotada, tempo entre a abertura e o início da 

solução e tempo gasto para a conclusão do atendimento. 



7 Procedimentos de pagamento 

O fornecimento dos itens será sempre precedido da emissão da respectiva ORDEM DE 
FORNECIMENTO e celebração do instrumento contratual apresentado no ANEXO VI. 

O recebimento do objeto, pela CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos, 

observando o disposto no art. 74 da Lei Federal nº. 8.666/93: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as 

especificações contidas no Anexo I, e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo 

para correção pela CONTRATADA; 

b) definitivamente, após 5 (cinco) dias úteis, mediante a verificação do atendimento às 

especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação, através da emissão do TERMO 

DE ACEITE, observado o disposto no art. 10 do Decreto nº. 37.924/96. 

Uma vez emitido o TERMO DE ACEITE, a CONTRATANTE procederá ao cálculo do valor a ser pago, 

conforme racional apresentado nos subitens a seguir, e o posterior pagamento da CONTRATADA, em 

até 10 (dez) dias úteis a contar da data de celebração do TERMO DE ACEITE. 

Havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão 

suspensos e será considerado o fornecimento em atraso. Fica a CONTRATADA sujeita à aplicação de 

multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei 

e no Edital e seus Anexos. 

Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos 

ocorridos para aplicação de sanções. 

Conforme detalhado nos itens da Proposta Comercial, os eventos geradores de pagamento serão 

realizados conforme a seguir: 

  



 

7.1 Lotes 01 (Componentes de Armazenamento de Dados), 05 (Soluções de 
Infraestrutura de Hardware para Banco de Dados HANA de Alta Capacidade de 
Memória) e 06 (Soluções de Infraestrutura de Hardware para Banco de Dados HANA 
de Média Capacidade de Memória  

Os pagamentos ocorrerão após concluídos os marcos destacados nas figuras a seguir e após emissão 
do respectivo Termo de Aceite: 
 

 

 

Os valores devidos pela conclusão de cada uma das etapas destacadas acima são dados pela tabela 

abaixo e pelos subitens a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
Forma de 
pagamento 

Atividade 
precendente ao 
pagamento 

01.1 

Unidade de 
Armazenamento SSD 
para Expansão do 
Storage EMC VNX7600 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Homologação da 
implantação 

01.2 

Suporte, garantia e 
manutenção para 
Unidade de 
Armazenamento SSD 
para Expansão do 
Storage EMC VNX7600 

9 parcelas 
semestrais = 
100%/9 x (A x B) x 
FAP do Item 01.1 

Apuração do FAP do 
Item 01.1 

01.3 
Gaveta para discos de 
armazenamento  

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Homologação da 
implantação 

01.4 

Suporte, garantia e 
manutenção para 
Gaveta para discos de 
armazenamento 

9 parcelas 
semestrais = 
100%/9 x (A x B) x 
FAP do Item 01.3 

Apuração do FAP do 
Item 01.3 
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Evento de pagamento pela execução e aceite parcial do objetoP



04.1 
Appliance HANA de 
Alta Capacidade de 
Memória 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Homologação da 
implantação 

04.2 

Capacitação para 
Appliance HANA de 
Alta Capacidade de 
Memória 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Aprovação da 
capacitação 

04.3 

Suporte, garantia e 
manutenção para 
Appliance HANA de 
Alta Capacidade de 
Memória 

9 parcelas 
semestrais = 
100%/9 x (A x B) x 
FAP do Item 04.1 

Apuração do FAP do 
Item 04.1 

04.4 

Kit de Expansão para 
Appliance HANA de 
Alta Capacidade de 
Memória 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Homologação da 
implantação 

04.5 

Suporte, garantia e 
manutenção para Kit 
de Expansão para 
Appliance HANA de 
Alta Capacidade de 
Memória 

9 parcelas 
semestrais = 
100%/9 x (A x B) x 
FAP do Item 04.4 

Apuração do FAP do 
Item 04.4 

04.6 

Rack para Appliance 
HANA de Alta 
Capacidade de 
Memória 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Homologação da 
implantação 

04.7 

Suporte, garantia e 
manutenção para Rack 
para Appliance HANA 
de Alta Capacidade de 
Memória 

9 parcelas 
semestrais = 
100%/9 x (A x B) x 
FAP do Item 04.6 

Apuração do FAP do 
Item 04.6 

05.1 
Appliance HANA de 
Média Capacidade de 
Memória 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Homologação da 
implantação 

05.2 

Capacitação para 
Appliance HANA de 
Média Capacidade de 
Memória 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Aprovação da 
capacitação 

05.3 

Suporte, garantia e 
manutenção para 
Appliance HANA de 
Média Capacidade de 
Memória 

9 parcelas 
semestrais = 
100%/9 x (A x B) x 
FAP do Item 05.1 

Apuração do FAP do 
Item 05.1 

05.4 

Kit de Expansão para 
Appliance HANA de 
Média Capacidade de 
Memória 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Homologação da 
implantação 

05.5 

Suporte, garantia e 
manutenção para Kit 
de Expansão para 
Appliance HANA de 

9 parcelas 
semestrais = 
100%/9 x (A x B) x 
FAP do Item 05.4 

Apuração do FAP do 
Item 05.4 



Média Capacidade de 
Memória 

05.6 

Rack para Appliance 
HANA de Média 
Capacidade de 
Memória 

1 Parcela = 100% x 
(A x B) 

Homologação da 
implantação 

05.7 

Suporte, garantia e 
manutenção para Rack 
para Appliance HANA 
de Média Capacidade 
de Memória 

9 parcelas 
semestrais = 
100%/9 x (A x B) x 
FAP do Item 05.6 

Apuração do FAP do 
Item 05.6 

Sendo: 

A – A quantidade solicitada do item na respectiva ORDEM DE FORNECIMENTO. 

B – O valor unitário do item, constante da proposta comercial. 

FAP – O FATOR DE AJUSTE DO PAGAMENTO, conforme item 7.1.3. 

7.1.1 Homologação da infraestrutura implementada 

O pagamento pelo fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos e softwares está 

condicionado à emissão do respectivo TERMO DE ACEITE pela CONTRATANTE. 

Pela conclusão satisfatória desta etapa a CONTRATANTE efetuará o pagamento conforme cálculo 

discriminado na tabela acima. 

7.1.2 Serviços de Capacitação 

Os pagamentos deste item serão realizados mediante a conclusão da capacitação dos técnicos da 

CONTRATANTE, com respectiva aceitação maior que 3 (três) na Avaliação de Reação de todos os 

treinamentos, conforme modelo do Anexo IV. 

Caso a avaliação de determinado treinamento seja inferior ao valor mínimo estabelecido, este será 

considerado não ACEITO, e deverá a CONTRATADA ministrar nova seção ou treinamento de reforço 

até que o resultado da avaliação atenda ao mínimo estabelecido. 

A CONTRATADA somente fará jus ao pagamento quando todas as turmas tiverem desempenho igual 

ou superior a 3 (três). 

7.1.3 Serviços de Garantia, Manutenção e Suporte Técnico 

O pagamento será executado semestralmente e somente será devido a partir da data de homologação 

da implementação da infraestrutura. 

O valor semestral de manutenção e suporte técnico do fabricante será pago sempre de forma 

proporcional ao quantitativo efetivamente solicitado e implementado, condicionada à aplicação dos 

seguintes INDICADORES DE QUALIDADE e FATOR DE AJUSTE DO PAGAMENTO (FAP): 

 

 

 



IQ.1 - ÍNDICE DE QUALIDADE DA GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

Objetivo Garantir que as demandas abertas sejam resolvidas completamente, com 
qualidade e pleno atendimento às especificações, requisitos e prazos 
estabelecidos. 

Descrição Relação entre o volume de demandas resolvidas completamente, na 
qualidade, nas especificações, requisitos e prazos acordados e o volume 
total de demandas abertas com prazo de resolução planejada para o período 
corrente. 

Periodicidade Semestral, através da consolidação dos registros de demandas aprovadas e 
de demandas abertas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐼𝑄. 1 =
𝐷𝐴

𝐷𝑃
 

DA = Demandas solucionadas dentro do prazo definido nas cláusulas de 
Nível de Serviço (item 2 e subitens deste documento) durante o período de 
apuração. 

DP = Demandas abertas no período de apuração (em número de demandas). 

Valor exigido ≥ 𝟎. 𝟗𝟓 

Aplicação do nível 
de serviços 

 0,95 até 1: Sem aplicação de Fator de Ajuste do Pagamento 

 Acima de 0,90 até 0,95: Advertência, conforme art. 87 da Lei 

8.666/93, se o mesmo patamar, ou patamar inferior não tiver sido 

observado no período anterior, e FATOR DE AJUSTE DO 

PAGAMENTO de 0,05 se observado patamar de qualidade igual ou 

inferior no período anterior. 

 Acima de 0,85 até 0,90: Advertência e Aplicação de FATOR DE 

AJUSTE DO PAGAMENTO de 0,05 

 Acima de 0, 80 até 0,85: Advertência e Aplicação de FATOR DE 

AJUSTE DO PAGAMENTO de 0,10 

 Acima de 0,75 até 0,80: Advertência e Aplicação DE FATOR DE 

AJUSTE DO PAGAMENTO de 0,15 

 Abaixo de 0,75: Advertência e Aplicação de FATOR DE AJUSTE DO 

PAGAMENTO de 0,20, se o patamar tiver sido observado pela 

primeira vez, e sanções previstas no EDITAL e CONTRATO, incluindo 

a rescisão do CONTRATO, em caso de descumprimento sistemático 

dos níveis de qualidade mínimos acordados. 

Procedimento de 
coleta, medição e 
acompanhamento 

Somente será considerada entregue a demanda aprovada pela 
CONTRATANTE. Para contabilização dos prazos, será considerado o momento 
da entrega, não contabilizando o prazo decorrido para avaliação de terceiros 



DESIGNADOS. Caso a demanda não seja aprovada, esta será devolvida e a 
contagem de prazo decorrido continuará a partir do momento da devolução. 

 

IQ.2 - ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS  

Objetivo Garantir que o equipamento esteja disponível para uso durante um período 
aceitável 

Descrição Relação entre o volume de demandas resolvidas completamente, na 
qualidade, nas especificações, requisitos e prazos acordados e o volume 
total de demandas abertas com prazo de resolução planejada para o período 
corrente. 

Periodicidade Semestral, através da consolidação dos registros de demandas aprovadas e 
de demandas abertas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐼𝑄. 2 =
( Tdisp −  Sdown ) 

Tdisp 
 

 

Tdisp = Tempo acordado para funcionamento do equipamento, em horas, 
referente ao mês de medição (24 horas / dia). 

Sdown = Somatório dos tempos de falha (downtime) do equipamento, em 
horas.  

O tempo acordado para funcionamento do equipamento (Tdisp), em horas, 
será calculado multiplicando o número de horas pela quantidade de dias no 
mês de apuração. 

Cada tempo de falha (downtime) será calculado considerando a data e hora 
de registro do chamado e de seu contingenciamento (ou finalização). O 
somatório dos tempos de falha (Sdown) será dado pela soma de todos os 
tempos de falha ocorridos no mês de medição, sejam eles concluídos ou em 
estando ainda em aberto. 

Valor exigido ≥ 𝟎. 𝟗𝟗 

Aplicação do nível 
de serviços 

 Meta não atingida implicará em desconto de 12% (doze por cento) 

no valor do pagamento mensal do serviço correspondente ou da 

garantia contratual especificada neste edital, caso o serviço 

correspondente tenha sido, de alguma forma, quitado pela 

CONTRATANTE antecipadamente. 

Procedimento de 
coleta, medição e 
acompanhamento 

Um incidente (falha) somente será considerado contingenciado ou concluído 
com o aceite da CONTRATANTE. Paradas planejadas são manutenções 
previamente agendadas, através de comunicação formal entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA entre a PROPONENTE e a CONTRATANTE 
para manutenções no equipamento proposto. Estas paralisações devem ser 
solicitadas com um mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência. 

 



7.2 Lotes 02 (Linux RedHat), 03 (vSphere)  

 
Os pagamentos ocorrerão após concluídos os marcos destacados nas figuras a seguir e após emissão 
do respectivo Termo de Aceite: 
 

 

 

Os valores devidos pela conclusão de cada uma das etapas destacadas acima são dados pela tabela 

abaixo e pelos subitens a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
Homologação 

da 
Implantação 

Suporte, Garantia e Manutenção 

02.1 
Subscrição de Linux Red Hat 
Enterprise Linux for Virtual 
Datacenters 

1 Parcela = 
64% x (A x B) 

9 parcelas semestrais = 36%/9 x (A 
x B) x FAP do Item 02.1 

02.2 
Subscrição de Linux Red Hat 
Enterprise Linux Server 

1 Parcela = 
64% x (A x B) 

9 parcelas semestrais = 36%/9 x (A 
x B) x FAP do Item 02.2 

03.1 
Solução de Virtualização de 
Servidores VMware vSphere 5 

1 Parcela = 
64% x (A x B) 

9 parcelas semestrais = 36%/9 x (A 
x B) x FAP do Item 03.1 

Sendo: 

A – A quantidade solicitada do item na respectiva ORDEM DE FORNECIMENTO. 

B – O valor unitário do item, constante da proposta comercial. 

FAP – O FATOR DE AJUSTE DO PAGAMENTO, conforme item 7.2.2. 
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7.2.1 Homologação da infraestrutura implementada 

O pagamento pelo fornecimento dos equipamentos e softwares está condicionado à emissão do 

respectivo TERMO DE ACEITE pela CONTRATANTE. 

Pela conclusão satisfatória desta etapa a CONTRATANTE efetuará o pagamento conforme cálculo 

discriminado na tabela acima. 

7.2.2 Serviços de Garantia, Manutenção e Suporte Técnico 

O pagamento será executado trimestralmente e somente será devido a partir da data de homologação 

da implementação da infraestrutura. 

O valor trimestral de manutenção e suporte técnico do fabricante será pago sempre de forma 

proporcional ao quantitativo efetivamente solicitado e implementado, condicionado à aplicação do 

seguinte INDICADOR DE QUALIDADE e FATOR DE AJUSTE DO PAGAMENTO (FAP): 

 

IQ.1 - ÍNDICE DE QUALIDADE DA GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

Objetivo Garantir que as demandas abertas sejam resolvidas completamente, com 
qualidade e pleno atendimento às especificações, requisitos e prazos 
estabelecidos. 

Descrição Relação entre o volume de demandas resolvidas completamente, na 
qualidade, nas especificações, requisitos e prazos acordados e o volume 
total de demandas abertas com prazo de resolução planejada para o período 
corrente. 

Periodicidade Trimestral, através da consolidação dos registros de demandas aprovadas e 
de demandas abertas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐼𝑄. 1 =
𝐷𝐴

𝐷𝑃
 

DA = Demandas solucionadas dentro do prazo definido nas cláusulas de 
Nível de Serviço (item 2 e subitens deste documento) durante o período de 
apuração. 

DP = Demandas abertas no período de apuração (em número de demandas). 

Valor exigido ≥ 𝟎. 𝟗𝟓 

Aplicação do nível 
de serviços 

 0,95 até 1: Sem aplicação de Fator de Ajuste do Pagamento 

 Acima de 0,90 até 0,95: Advertência, conforme art. 87 da Lei 

8.666/93, se o mesmo patamar, ou patamar inferior não tiver sido 

observado no período anterior, e FATOR DE AJUSTE DO 

PAGAMENTO de 0,05 se observado patamar de qualidade igual ou 

inferior no período anterior. 

 Acima de 0,85 até 0,90: Advertência e Aplicação de FATOR DE 

AJUSTE DO PAGAMENTO de 0,05 



 Acima de 0, 80 até 0,85: Advertência e Aplicação de FATOR DE 

AJUSTE DO PAGAMENTO de 0,10 

 Acima de 0,75 até 0,80: Advertência e Aplicação DE FATOR DE 

AJUSTE DO PAGAMENTO de 0,15 

 Abaixo de 0,75: Advertência e Aplicação de FATOR DE AJUSTE DO 

PAGAMENTO de 0,20, se o patamar tiver sido observado pela 

primeira vez, e sanções previstas no EDITAL e CONTRATO, incluindo 

a rescisão do CONTRATO, em caso de descumprimento sistemático 

dos níveis de qualidade mínimos acordados. 

Procedimento de 
coleta, medição e 
acompanhamento 

Somente será considerada entregue a demanda aprovada pela 
CONTRATANTE. Para contabilização dos prazos, será considerado o momento 
da entrega, não contabilizando o prazo decorrido para avaliação de terceiros 
DESIGNADOS. Caso a demanda não seja aprovada, esta será devolvida e a 
contagem de prazo decorrido continuará a partir do momento da devolução. 

 

 

 



8 Condições gerais de execução do objeto 

8.1 Prazo de entrega 

A CONTRATADA deverá entregar os produtos de todos os itens deste Termo de Referência nos locais 
indicados pela CONTRATANTE, localizados dentro dos limites territoriais do município de Belo 
Horizonte, no horário compreendido entre 9:00h e 18:00h de segunda a sexta-feira. 

O item somente será considerado recebido definitivamente após a recepção técnica, de acordo com 
as especificações exigidas neste Termo de Referência. 

Para os Lotes 01, 04 e 05 a CONTRATADA deverá seguir os prazos abaixo listados: 

 Prazo de elaboração do Projeto Técnico: até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de emissão 

da ORDEM DE FORNECIMENTO. 

 Prazo de homologação do Projeto Técnico: até 3 (três) dias úteis a contar da data de entrega 

do projeto técnico. 

 Prazo de fornecimento, instalação e configuração: até 45 (quarenta e cindo) dias corridos a 

contar da data de homologação do projeto técnico. 

 Prazo de comissionamento e homologação: até 2 (dois) dias úteis a contar da data de 

instalação e configuração. 

 Prazo de capacitação: até 20 (vinte) dias úteis a contar da data de homologação da instalação. 

 Prazo de operação assistida: no mínimo 5 (cinco) dias úteis durante a fase operacional. 

Para os demais Lotes a CONTRATADA deverá seguir os prazos abaixo: 

 Prazo de fornecimento: até 20 (vinte) dias úteis a contar da data de emissão da ORDEM DE 

FORNECIMENTO. 

 Prazo de homologação: até 3 (três) dias úteis a contar da data de fornecimento dos itens 

solicitados por meio da ORDEM DE FORNECIMENTO. 

8.2 Local e horário de prestação dos SERVIÇOS 

De forma a permitir e facilitar que as equipes técnicas das PARTES, envolvidas no projeto, participem 

de forma totalmente integrada e dedicada nas definições e fornecimento de informações, as reuniões 

de levantamento, visitas e entrevistas serão realizadas nas dependências da CONTRATANTE (Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves à Rodovia Prefeito Américo Renée Gianetti, 

4143 – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte – MG, ou em outro local definido na cidade de Belo 

Horizonte) e da PRODEMGE (Rua da Bahia, 2277 - Lourdes), não cabendo à CONTRATANTE qualquer 

ônus ou responsabilidades decorrentes do deslocamento dos profissionais da CONTRATADA até os 

locais supracitados. 

O treinamento de usuários também deverá ser executado nas dependências da CONTRATANTE, na 

cidade de Belo Horizonte – MG ou outro local quando de comum acordo entre contratante e 

contratada.   

A CONTRATANTE disponibilizará aos profissionais da CONTRATADA, temporariamente e quando da 

necessidade de trabalhar nas dependências da CONTRATANTE, a infraestrutura necessária para 



execução dos trabalhos, entendida como: salas, mobiliário, telefonia fixa, rede de telecomunicações, 

incluído acesso à Internet. 

A CONTRATADA deverá fornecer os computadores e/ou notebooks, além de quaisquer insumos e 

suprimentos necessários a execução dos trabalhos, a todos os membros de sua equipe de projeto 

lotada tanto nas dependências da CONTRATANTE quanto em eventual unidade externa, para a 

execução do objeto licitado. 

Será exigida a adequação e homologação de uso aos padrões de segurança definidos pela 

CONTRATANTE de acordo com as normas vigentes no Governo do Estado de Minas Gerais. 

Toda a infraestrutura necessária para execução dos trabalhos em unidade externa, entendida como: 

sala, mobiliário, rede de telecomunicações, acesso à Internet e serviço de impressão de documentos, 

bem como as estações de trabalho e eventuais equipamentos servidores de aplicações, bancos de 

dados e outros, serão de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA. 

 


