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INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta os requisi tos técnicos e de serviços para :  

  Fornecimento,  instalação, suporte e manutenção técnica de servidores 

t ipo rack de arquitetura x86 e módulos de memória RAM; 

  Capacitação no ambiente operacional dos equipamentos propostos.  

As proponentes devem atender  os requisi tos técnicos descr i tos no Anexo I I -A - 

“Especif icação Técnica”,  os requisi tos de serviços,  prazos,  documentação e níveis  

de atendimento detalhados no Anexo I I -B -  “Serviços,  Documentação e SLA”  e os 

requisi tos de adjudicação, detalhados no Anexo I I -C –  “Adjudicação” .  

Os custos devem ser apresentados conforme detalhado no Anexo I I -D -  “Tabela de 

Precif icação”.  

Qualquer duvida deve ser dir ig ida para a gerência de compras da CONTRATANTE, 

e-mail :  compras@prodemge.gov.br . 

 

 

mailto:compras@prodemge.gov.br
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1. INTRODUÇÃO 

Serão registrados preços para servidores,  módulos de memória RAM e capacitação 

técnica de acordo com as especif icações técnicas e requisi tos gerais abaixo 

relacionados.  

1.1.  É requisi to obr igatór io para part ic ipação no processo de l ic i tação a 

apresentação de propostas para todos os i tens do Edital .  Caso esse 

requisi to não se cumpra, a proposta d a PROPONENTE será desclassif icada.  

1.1.1.  A PROPONENTE vencedora será aquela que ofertar o menor preço 

g lobal.  

1.2.  Para def inição de desempenho de cada servidor foi  ut i l izada a métr ica 

SPECint_rate_base2006 ,  coluna Basel ine ,  desenvolvida pela SPEC® –  

Standard Performance Evaluat ion Corporat ion ,  conforme resultados 

publ icados no si te of ic ial  dessa organização –  ht tp: / /www.spec.org. 

1.3.  O modelo do servidor ofertado deve possuir  o índice auditado, no sít io 

eletrônico of ic ial  SPEC® –  ht tp:/ /www.spec.org .  A PROPONENTE deve 

apresentar documentação comprobatór ia do equipamento auditado.  

1.3.1.  Caso o servidor proposto não esteja auditado pela SPEC® ,  a 

PROPONENTE deve anexar documento de desempenho do 

FABRICANTE ( indicador de desempenho relat ivo entre diferentes 

modelos),  comparando o modelo proposto a um modelo auditado do 

mesmo FABRICANTE.  

1.3.1.1.  Também será possível ut i l izar como método de 

comparação entre um servidor auditado no SPEC  e o 

servidor ofertado, uma proporção direta entre o número de 

processadores do servidor auditado e do servidor ofertado, 

desde que os processadores referenciados sejam do 

mesmo fabr icante e famíl ia (sér ie)  de processador.   

1.3.1.2.  Em qualquer caso, devem ser apresentadas as duas 

documentações: a do modelo auditado no indicador SPEC  

e a comparação (memória de cálculo)  desse, com o modelo 

ofertado.   

1.3.1.3.  O barramento, a arquitetura de cache e o t ipo de memória 

instalada no servidor ofertado  devem ser iguais ou de 

arquitetura super ior  aos do equipamento auditado.  

http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
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2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES 

2.1.  A Tabela 1 relaciona os recursos específ icos de processamento :  número de 

CPUs, de núcleos de processamento doravante denominados por CORES, 

de memória RAM para cada servidor  e a quant idade de servidores  para 

registro de preço. 

Lote Único 

Item Descrição 

Quantidade 

Registrada 

para o Item  

Quantidade 

máxima de 

CPUs 

Ativadas 

Quantidade 

Máxima de 

CORES por 

CPU ativa 

SPEC 

(mínimo) 

Memória 

RAM 

instalada 

(GB) 

Capacidade de 

Memória RAM 

suportada (GB) 

1 Servidor Modelo A  1 6 250 32 256 

2 Servidor Modelo B  2 6 500 64 256 

3 Servidor Modelo D  2 10 820 512 768 

4 Memória 16 GB para 

Servidores A e B 
 N/A N/A N/A N/A N/A 

5 Interface Ethernet 10 

GbE para Servidores 

A e B 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

TABELA 1 :  RELAÇÃO DE  RECURSO S–  PARTE I .  

2.2.  A Tabela 2 relac iona e detalha os recursos específ icos de I /O  por modelo de 

servidor,  conforme a Tabela 1 . 

Lote Único 

Item Servidor 
Interfaces 

FC 4/8 Gb/s 

Interface Ethernet 

1 Gb/s 

Interface Ethernet 

10 GbE 

1 Modelo A 2 4 0 

2 Modelo B 2 4 0 

3 Modelo D 4 2 4 

TABELA 2 :  RELAÇÃO DE  RECURSO S–  PARTE I I .  

2.3.  Interfaces de Rede Ethernet:  

2.3.1.  As inter faces Rede Ethernet de 1 Gb/s devem ser ful l -duplex ,  

10/100/1000 BASE-TX: 

2.3.1.1.  Para os modelos A e B é obr igatór io fornecer duas placas 

ou duas controladoras independentes (caso seja 

ofertado somente interfaces on-board ) .  

2.3.2.  As inter faces Ethernet de 10 GbE devem ser ópt icas padrão SFP-

10G-SR, sendo obr igatór io,  no mínimo, duas placas ou duas 
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controladoras independentes (caso seja ofertado somente 

inter faces on-board ).  

2.3.2.1.  Devem ser fornecidos todos os respect ivos módulos 

SFP+ para f ibra MM com conectores LC/LC . 

2.3.2.2.  As placas ofertadas devem ser compat íveis com o Switch 

Cisco Nexus 7000 M1-Ser ies 32-Port  10Gb Ethernet 

Module,  conf igurado para ut i l ização de t ransceivers 

padrão 10GBASE-SR, conforme especif icação técnica 

disponível no sít io  eletrônico: 

ht tp: / /www.c isco.com/en/US/prod/col lateral/switches/ps

9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78 -437757.html  

2.4.  Demais requisi tos obr igatór ios para todos os t ipos de servidores :  

2.4.1.  Processadores da l inha de produtos da AMD (Mul t icore 

Technology) ou INTEL (Core Microarchi tecture), compatível  com 

código de 64 bits ;  

2.4.2.  Os processadores devem possuir  instruções AVX 2 e extensões de 

vir tual ização;  

2.4.3.  Placa-mãe compatível com a arquitetura x86, desenvolvida p ara 

processadores das l inhas AMD ou INTEL. O chipset deve ser 

específ ico para servidor,  desenvolvido pelo fabr icante do 

processador,  pelo fabr icante do equipamento ou fornecido em 

regime de OEM para o fabr icante do equipamento.   

2.4.4.  Capacidade do barramento compatível com as especif icações do 

processador.  A arquitetura fornecida ( placa-mãe e barramento) 

deve ter  o mesmo desempenho (ou super ior)  do servidor auditado 

no índice de desempenho SPEC®  supra referenciado, ut i l izado 

como referência para cálculo da capacidade dos equipamentos 

ofertados. 

2.4.5.  Memória DDR4 RDIMM ou super ior  com correção de erro  (ECC).  

2.4.5.1.  Os módulos de memória fornecidos devem ser pareados 

(fornecidos aos pares)  e não devem ocupar todos os 

slots disponíveis;  

2.4.5.2.  Após a instalação dos módulos de memória fornecidos,  

o número de slots l ivres deve ser suf ic iente para 

instalação futura de novos módulos de memória para que 

seja at ingida a capacidade de memória RAM suportada , 

conforme Tabela 1;  

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437757.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437757.html
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2.4.6. Controladora de d isco:  fornecida com memória cache mínima de 1 

GB, bater ia ou memória f lash,  suporte para RAID-1,  implementado 

em hardware -  não será aceito RAID implementado via sof tware.   

2.4.7.  Disco r íg ido:  dois d iscos r íg idos ,  mínimo de 300 GB, hot-swap,  

padrão SAS de 10.000 RPM.  

2.4.7.1.  Entende-se por hot-swap  a tecnologia que permite a t roca 
de um componente defeituoso sem necessidade de 
desl igamento do equipamento.  

2.4.8.  Unidade ót ica interna ,  lei tora de CD e DVD, que permita uso de 

discos de 80 e 120 mm de diâmetro.  

2.4.9.  Interfaces USB: duas interfaces externas versão 2.0 ou 3.0.  

2.4.10. Interface Ser ial :  uma interface RS232 com conector DB9 ou RJ45 . 

2.4.11. Interfaces Fiber Channel  com veloc idade de conexão auto 

negociável  entre 4 e 8 Gb/s,  em duas placas independentes  para 

os servidores,  compatíveis  com: 

o  Swi t c h  F ib re  Cha nne l  HP  S to rageW orks  4 /32B .  

o  Swi t c h  F ib re  Cha nne l  HP  S to rageW orks  8 /40 .  

o  Swi t c hes  B roc ade  300 ,  51 00 ,  5300  e  DC X.  

o  S to rage  Ne tApp  s é r i e  FAS6 000 .  

o  S to rage  IBM s é r i e  DS8000 .  

o  S to rage  HP  EVA  s é r i es  4000 ,  6000 .  

o  S to rage  EMC D MX.  

o  S to rage  H i t ac h i  USP -V  ou  s uper i o r .  

2.4.11.1.  Devem ser fornecidos os t ransceptores  ót icos para 

cada inter face FC. 

2.4.12. Conector VGA para Controladora de vídeo.  

2.4.13. Fornecimento de uma solução de supervisão remota ( f ront -end 

web )  através de uma interface de rede Ethernet  10/100 BASE-TX, 

específ ica e dedicada, além das portas sol ic i tadas na Tabela 2 

supracitada.   

2.4.13.1.  A solução deve permit ir  ao técnico de suporte 

conectado ao servidor através da Rede IP, 

devidamente autent icado, executar operações de 

supervisão como se fosse um usuár io local do 

servidor,  inclusive podendo desl igar e reinic ia l izar o 

mesmo remotamente.   
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2.4.13.2.  Deve também permit ir  a conf iguração remota do 

equipamento através de mídia vir tual (CD  e DVD).  

2.4.14. O servidor deve vir  acompanhado de todos os dr ivers necessár ios 

para o funcionamento dos componentes instalados, compat íveis  e 

homologados (cert if icados)  para seu p leno funcionamento nos 

sistemas operacionais :  Microsof t  W indows Server 2008/2012, 

Linux Red Hat Enterpr ise 5 e super ior ,  Linux Suse Enterpr ise 11  

ou super ior  e Vir tual izadores (Hyper -V, XEN e VMware vSphere 

4.1 e super ior ) .  

2.4.14.1.  As compat ibi l idades serão ver i f icadas mediante 

consulta aos sít ios e letrônicos,  abaixo re lacionados:  

o  MS  W indows :  h t t p : / /www. wi ndo ws s erv e r c a ta log . c om  

o  Red  Ha t :  h t t ps : / / ha rdwa re . redha t . c om  

o  SuSe :  h t t p : / /www.no ve l l . c om /pa r t ne rgu ide  

o  VMwar e :  

h t t p : / /www.vm wa re . c om / res ourc es / c om pa t i b i l i t y / s ea rc h .php  

o  C i t r i x  XEN:  h t t p : / / hc l . xens ourc e . c om/B rows ab leSe rv e rL i s t . as px  

2.4.14.2.  Serão aceitos servidores ofertados da mesma famíl ia 

do servidor auditado na l ista de compat ibi l idade, 

desde que sejam do mesmo fabr icante e possuam 

mesma placa mãe e processador do servidor auditado.  

2.4.15. A atual ização de f irmware deve estar sempre disponível  para 

download gratuito pela Internet.  

2.4.16. A PROPONENTE deve fornecer todo hardware e sof tware 

necessár ios para operação e conf iguração do equipamento 

proposto.  

2.5.  Todos os requisi tos e funcional idades descr i t as nesta especif icação devem 

ser fornecidas at ivas e l icenciadas para uso imediato pela CONTRATANTE. 

2.5.1.  As exceções serão para os i tens da especif icação, onde 

expl ic i tamente a CONTRATANTE informa que a funcional idade em 

questão será objeto de contratação futura.   

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

3.1.  Possuir  dimensões e acessór ios que possibi l i tem sua f ixação em rack  

padrão de 19 polegadas.  

3.2.  Tensão: 127 ou 220 VAC.  

http://www.windowsservercatalog.com/
https://hardware.redhat.com/
http://www.novell.com/partnerguide
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
http://hcl.xensource.com/BrowsableServerList.aspx
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3.3.  Frequência:  50/60 Hz.  

3.4.  Temperatura (faixa mínima de operação):  12ºC a 35ºC. 

3.5.  Todos os equipamentos e componentes ofertados deve m ser novos, sem 

uso anter ior ,  não remanufaturados ou recondic ionados e estar na l inha de 

produção atual do fabr icante.  

3.6.  Devem possuir ,  no mínimo, duas fontes hot -swap internas redundantes. 

Cada fonte deve ter sua tomada de al imentação independente.  Em caso de 

queda de uma fonte,  as demais devem manter todo equipamento em 

operação.  

3.7.  Os conectores do t ipo “macho”, necessár ios para a al imentação elétr ica dos 

equipamentos,  devem ser fornecidos no novo padrão brasi le iro,  t r ipolar  

3x0,75mm, 1,50m, NBR 14136, de 10A a 20A /  250V. 

3.8.  Possuir  vent i ladores redundantes,  hot  swap. Em caso de queda de um 

componente,  os demais devem manter todo equipamento em operação, com 

todas as portas at ivas propostas.  
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1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1.  A PROPONENTE prestará os serviços de instalação,  conf iguração, 

customização e adequação dos equipamentos ,  prestados exc lusivamente 

na forma presencial,  nas dependências da empresa contratante,  na Região 

Metropol i tana de Belo Hor izonte  -  MG (RMBH).   

1.2.  A PROPONENTE ou FABRICANTE oferecerá suporte técnico 

compreendendo: o diagnóst ico e ident i f icação de problemas, o apoio 

técnico na ut i l ização, correção de erros,  defeitos ( bugs )  ou mau 

funcionamento sobre qualquer funcional idade, recurso,  componente ou 

módulo disponível de forma nat iva no equipamento,  ou decorrente de 

qualquer adaptação ou ajuste (customização) efetuado por ela :  

1.2.1.  O SUPORTE TÉCNICO será prestado através do telefone, e -mail  e  

local  (on-site) ,  em idioma Português do Brasi l ,  durante o período 

de contrato, em regime de atendimento conforme def inido no i tem 

NÍVEIS DE SERVIÇO, deste documento,  sem l imite de número de 

chamados;  

1.2.2.  Durante a prestação dos serviços de SUPORTE TÉCNICO, não será 

aceito,  pela CONTRATANTE, a cobrança adicional de eventuais  

diferenças vinculadas a questões trabalhistas,  tais como fér ias, 

horas extras,  sobreaviso,  etc. ,  bem como os gastos provenientes 

de deslocamento,  estadia e al im entação,  caso sejam necessár ios;  

1.2.3.  Deve ser garant ido a  CONTRATANTE o pleno acesso aos si tes dos 

fabr icantes dos produtos ofertados , com direito a consultas a 

quaisquer bases de dados disponíveis  para usuár ios/cl ientes,  e 

também efetuar downloads de quaisquer atual izações de sof tware 

ou documentação com, no mínimo,  cinco acessos simultâneos.  

1.3.  Durante o período de garant ia a assistência técnica dos equipamentos será 

de inteira responsabi l idade  da CONTRATADA, incluindo todos os custos 

correspondentes:  

1.3.1.  A assistência técnica poderá ser  prestada por empresa 

autor izada pelo FABRICANTE, seja a própr ia LICITANTE ou outra 

empresa. Neste caso deve ser informado o nome da empresa 

autor izada.  

2. NÍVEIS DE SERVIÇO 

2.1.  A PROPONENTE deve manter todos componentes dos equipamentos 

fornecidos com índice de disponib i l idade descr i to no i tem INDICADORES 

DE QUALIDADE deste documento, desconsiderando as paradas 

planejadas e erros de conf iguração ocasionados pela CONTRATANTE.  

2.2.  Todos os chamados ao SUPORTE TÉCNICO  serão classif icados em quatro  

níveis de sever idade, de acordo com a Tabela 3 a seguir :   
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Severidade Escopo 

01 

Um problema que tenha um impacto crítico na capacidade da CONTRATANTE em 

manter o equipamento ativo. Um número significativo de usuários do 

equipamento PROPOSTO é incapaz de executar adequadamente as suas tarefas. 

O equipamento está inoperante ou severamente degradado. 

02 

Um problema que tenha um impacto na capacidade da CONTRATANTE em 

manter o equipamento ativo, cuja severidade seja significativa, porém não 

crítica, e que possa ser de natureza repetitiva. O funcionamento do equipamento 

é afetado, mas o desempenho não foi severamente degradado. 

03 
Um problema que não cause impacto na capacidade da CONTRATANTE em 

manter o equipamento ativo. 

04 Não é um problema e sim suporte para ajustes ou otimizações. 

TABELA 3 – NÍVEIS DE SEVERIDADE 

2.3.  Um chamado somente será considerado cont ingenciado ou concluído com 

o aceite da CONTRATANTE.  

2.4.  Solução de Cont ingência ou de Contorno é uma solução temporár ia para 

um problema que não el imina a sua causa raiz.  Esta solução restabelece 

a disponibi l idade do ambiente,  possibi l i tando assim a execução plena de 

suas funções or ig inais,  mantendo o mesmo nível de desempenho anter ior 

ao problema.  

2.5.  Para os chamados classif icados como de Sever idade 01, a assistência 

técnica será prestada em regime 24x7x365 (remota ou on -site) ,  com 

atendimento em até duas  (2) horas corr idas após o registro do chamado.  

2.5.1.  Caso o problema não tenha sido cont ingenciado após duas  (2) 

horas corr idas,  a part ir  do registro do chamado, o suporte técnico 

deve ser on-site e a solução de cont ingência não poderá 

ult rapassar seis (6)  horas corr idas,  após o registro do chamado.  

2.6.  Para os chamados classif icados como Sever idade 02, a assistência técnica 

será prestada em regime 24x7x365 (remota ou on -site) , com atendimento 

em até duas (2) horas corr idas após o registro do chamado.  

2.6.1.  Caso o problema não tenha sido cont ingenciado  após quatro (4) 

horas corr idas,  a part ir  do registro do chamado, a assistência 

técnica deve ser on-site e a solução de cont ingência não poderá 

ult rapassar oito  (8)  horas corr idas,  após o registro do chamado.  

2.7.  Para os chamados classif icados como Sever idade 03, a assistência técnica 

será prestada em horár io comercial,  em regime 8x5 (remota),  com 

atendimento em até quatro  (4)  horas úteis após o registro do chamado.  



                            Anexo II -B – Serviços, Documentação e SLA  

Especificação Técnica – Servidores Rack x86 13/27 

 

2.7.1. A PROPONENTE terá,  no máximo, quarenta  (40) horas úteis,  após 

o registro do chamado, para implan tar uma solução de 

cont ingência.   

2.8.  Para os chamados classif icados como Sever idade 04, a assistência técnica 

será prestada em horár io comercial,  em regime 8x5 (remota),  com 

atendimento em até quatro  (4)  horas úteis após o registro do chamado.  

2.8.1.  A PROPONENTE terá,  no máximo, quinze  (15) dias corr idos para 

responder ao chamado, após o seu registro.  

2.9.  Para problemas de hardware,  a solução def ini t iva não poderá ult rapassar 

t r inta (30) dias corr idos e para sof tware dois  (2)  meses. 

2.10.  Em caso de adoção de solução de cont i ngência,  sem prejuízo da solução 

def ini t iva cabível,  a  PROPONENTE deve emit ir  laudos, na per iodic idade 

exig ida pela CONTRATANTE, informando sobre a evolução dos t rabalhos 

para solucionar o problema de forma def ini t iva.  

2.11.  Para Sever idades 01 e 02,  não cont ingenciadas em até doze  (12) horas 

corr idas após o registro do chamado, será obr igatór io o fornecimento 

imediato e temporário de um equipamento subst i tuto,  até que o problema 

seja cont ingenciado ou resolvido.   

2.11.1.  Em caso de necessidade de subst i tuiçã o de algum equipamento,  o 

subst i tuto deve ser de modelo equivalente ou super ior .  

2.11.2.  Em caso de subst i tuição permanente,  o equipamento subst i tuto 

deve ter ,  no mínimo, a mesma capacidade e desempenho, ser novo, 

não remanufaturado ou recondicionado.  

2.11.3.  Em qualquer um dos casos acima, a CONTRATANTE irá emit ir  laudo 

de recepção técnica atestando ou não o cumprimento dos 

requisi tos.  

2.11.4.  Caso o equipamento subst i tuto não esteja dentro dos padrões 

exig idos ou não seja fornecido,  a CONTRATANTE irá abr ir  um 

incidente no sistema de gestão da PROPONENTE, de Sever idade 

01.  

2.12.  Todas as peças ou componentes ut i l izados/subst i tu ídos nos reparos 

devem ser or ig inais do fabr icante,  sem uso anter ior  e possuir ,  no mínimo, 

o mesmo desempenho e as mesmas garant ias daqueles or ig inalmente 

fornecidos.  

2.12.1.  Após a subst i tuição das peças, a CONTRATANTE irá emit ir  laudo 

de recepção técnica atestando ou não o cumprimento dos 

requisi tos.   
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2.12.2.  Caso as peças subst i tutas não estejam dentro dos padrões 

exig idos,  a CONTRATANTE irá abr ir um incidente  de sever idade 01 

(um) no sistema de gestão da CONTRATADA. 

3. INDICADORES DE QUALIDADE 

3.1.  Disponib i l idade do equipamento  

Item Descrição 

Nome do indicador Índice de disponibilidade mensal do equipamento (Disp) 

Objetivo do indicador Mensurar o nível de disponibilidade mensal do equipamento 
contratado 

Meta mínima a atingir 99% 

Periodicidade Mensal 

Forma de cálculo Disp = ( ( Tdisp - Sdown ) / Tdisp ) * 100 

Onde: 

Disp = Disponibilidade do equipamento, medida em %. 

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. 

Mecanismo de medição 
e gestão 

O mecanismo de medição e a forma de gestão deste indicador estão 
descrito no item Sistema de Gestão de Incidentes, conforme 
especificado neste anexo. 

Sanções Previstas 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. 

Observação 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. 
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3.2.  Qual idade do Suporte Técnico 

Item Descrição 

Nome do indicador Chamados solucionados dentro do tempo previsto (ChSol) 

Objetivo do indicador Mensurar o índice de chamados abertos junto ao suporte técnico da 
CONTRATADA e que foram solucionados dentro do tempo previsto 

Meta mínima a atingir 100% 

Periodicidade Mensal 

Forma de cálculo ChSol = TChP / TCh * 100 

Onde: 

ChSol = Chamados solucionados dentro do prazo, medida em % 

TChP = Total de chamados solucionados dentro do prazo definido nas 
cláusulas de Nível de Serviço (item 2 e subitens deste documento) 
durante o período de apuração.  

TCh = Total de chamados abertos durante o período de apuração. 

Mecanismo de medição 
e gestão 

O mecanismo de medição e a forma de gestão deste indicador estão 
descrito no item Sistema de Gestão de Incidentes, conforme 
especificado neste anexo. 

Sanções Previstas 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. 

Observação Um incidente (falha) somente será considerado contingenciado ou 
concluído com o aceite da CONTRATANTE. 

3.3.  Sistema de Gestão de Incidentes  

3.3.1.  Pelo menos um dos mecanismos abaixo deve ser disponibi l izado 

pela CONTRATADA para abertura/registro de chamados:  

3.3.1.1.  Website /  E-mail  /  Fax /  Telefone 

3.3.1.1.1.  No caso de l igações telefônicas,  estas deve m ser 

com tar i fa gratuita e o número para contato deve ser 

único para todos os componentes do equipamento.  

3.3.1.2.  Na abertura/registro dos chamados, devem ser 

registradas as seguintes informações: Data de 

abertura do chamado /  Hora de abertura do chamado 

/  Número de ident i f icação do chamado / Descr ição do 

chamado /  Nível de sever idade do chamado / 

Ident i f icação do Sol ic i tante /  Identi f icação do 

atendente.   
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3.3.2. A CONTRATADA ou FABRICANTE deve retornar, via e-mail  ou 

FAX, a conf irmação da abertura do chamado, contempland o as 

seguintes informações:  

3.3.2.1.  Data de abertura do chamado / Hora de abertura do 

chamado /  Número de ident i f icação do chamado / 

Descr ição do chamado / Nível de sever idade do 

chamado /  Ident i f icação do Sol ic i tante /  Ident i f icação 

do atendente /  Hora do início de atendimento / 

Descr ição dos serviços /  Ident i f icação do 

responsável pelo serviço.  

3.3.3.  Após a conclusão do chamado ou cont ingenciamento,  a 

CONTRATADA deve retornar,  via e -mail  ou FAX, a conf irmação 

de execução do serviço,  contemplando as seguintes informaçõ es:  

3.3.3.1.  Data de abertura do chamado / Hora de abertura do 

chamado /  Número de ident i f icação do chamado / 

Hora do início de atendimento / Descr ição dos 

serviços executados / Solução implementada /  Data 

de fechamento do chamado /  Hora de fechamento do 

chamado.  

3.3.4.  Deve ser emit ido pela CONTRATADA ou FABRICANTE um 

Relatór io Mensal de Atendimento,  contemplando as seguintes 

informações:  

3.3.4.1.  Data de abertura do chamado / Hora de abertura do 

chamado /  Número de ident i f icação do chamado / 

Descr ição do chamado / Nível de sever idade do 

chamado /  Ident i f icação do sol ic i tante /  Descr ição 

dos serviços executados /  Solução implementada ou 

Relatór ios de Acompanhamento / Data de 

fechamento do chamado /  Hora de fechamento do 

chamado /  Número de horas consumidas para 

execução do serviço  detalhadas por  at iv idades 

desempenhadas.  

4. DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

A PROPONENTE vencedora deve apresentar na assinatura do contrato:   

4.1.  Catálogos, prospectos e outros documentos que contenham as 

especif icações técnicas relat ivas aos produtos ofertados.  

4.2.  Todas as exigências para as instalações f ís icas e característ icas dos 

equipamentos propostos contendo pelo menos:  
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4.2.1. Dimensões e peso dos módulos.  

4.2.2.  Caracter íst icas elétr icas de funcionamento ( tensão, f requência,  

corrente e t ipo de conector) .  

4.2.3.  Especif icação do t ipo de ref r igeração, dissipação de calor,  

vo lume de ar necessár io à refr igeração, temperatura de t rabalho 

e umidade relat iva do ar.  

4.2.4.  Área necessár ia para instalação dos equipamentos  e outros 

recursos especiais  necessár ios (Exemplo:  l inha telefônica,  

acesso lógico,  rede).  

4.3.  A documentação deve ser fornecida impressa ou em mídia DVD/CD, em 

idioma Português do Brasi l  ou Inglês,  contendo or ientações para a 

conf iguração e operação do produto fornecido.  Entregar pelo menos uma 

mídia ou documentação impressa por contrato efet ivado.  

5. RECEPÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO 

5.1.  Caberá à CONTRATADA: 

5.1.1.  Efetuar vis i ta técnica prévia ao local de entrega, para def inição 

de toda a logíst ica de t ransporte e instalação.  

5.1.2.  Acondic ionar e t ransportar  os recursos contratados, em 

embalagem apropr iada para o transporte,  de acordo com as 

melhores prát icas do mercado e recomendações do fabr icante.  A 

embalagem deve ser indelevelmente ident i f icada com, no 

mínimo, as seguintes informações:  

  Nome do fabr icante ou marca do produto.  

  Designação do t ipo,  modelo ou equivalente.  

  Número de sér ie.  

  Número do pedido de compra.  

  Posição de t ranspor te e instruções de manuseio.  

  Massa total do volume em qui logramas.  

5.1.3.  Entregar os equipamentos,  no Datacenter da sede da 

CONTRATANTE, na Rua Bahia,  2.277 –  Lourdes –  Belo Hor izonte 

/  MG, nos períodos de 8h às 12h e de 14h às 17 h,  de 2ª a 6ª 

feira,  com agendamento prévio de,  no mínimo, 24 horas,  com a 

Gerência de Apoio Logíst ico ou com Gerência de Gestão de 

At ivos.  

5.1.3.1.  Havendo necessidade de desembalar o equipamento 
para deslocamento até a sala cof re, o procedimento 
deve ser fei to pela t ransportadora,  na presença de um 
técnico credenciado pela CONTRATADA.  
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5.1.4. Fornecer toda a documentação técnica necessár ia à adequada 

ut i l ização dos equipamentos.  

5.1.5.  Exig ir  que seus prof issionais,  durante o per íodo em que 

permanecerem nas dependências da CONTRATANTE, portem 

crachá de ident i f icação.  

5.1.6.  Efetuar a instalação dos equipamentos,  juntamente com o técnico 

da CONTRATANTE. 

5.1.6.1.  São de responsabi l idade da CONTRATADA os serviços 
de instalação, conf iguração, customização e conexão 
dos equipamentos fornecidos,  compreendendo: instalar 
f is icamente todos os equipamentos e conf igurá - los 
logicamente para que possam ser ut i l izados 
imediatamente pela equipe de operação da 
CONTRATANTE. 

5.1.6.2.  A instalação poderá ocorrer em dia út i l  ou não e em 
horár io comercial ou não, sem ônus adicionais e a 
cr i tér io da CONTRATANTE.  

5.1.7.  Efetuar a recepção técnica,  juntamente com o técnico da 

CONTRATANTE após a instalação dos equipamentos e 

customização dos equipamentos conforme requisi tos técnicos.  

5.1.7.1.  A CONTRATANTE, no ato da recepção técnica,  poderá 
real izar a anál ise técnica dos equipamentos entregues, 
por amostragem ou no total,  para ver i f icar se estão em 
conformidade com as especif icações técnicas def inidas 
neste Edital .   

5.1.7.2.  Todos os i tens de mater ial  do pedido de compra 
rejei tados em inspeção devem ser subst i tu ídos,  por 
conta da CONTRATADA, sem nenhum ônus para a 
CONTRATANTE. 

5.1.7.3.  A rejeição de qualquer mater ial  ou serviço,  em  vir tude 
de falhas constatadas, não dispensa a CONTRATADA 
de cumprir  as datas de entrega promet idas.   

5.1.7.4.  Se a rejeição tornar imprat icável a entrega dos 
equipamentos contratados nas datas previstas,  ou se 
tornar evidente que a CONTRATADA não será capaz de 
sat isfazer as exigências estabelecidas nesta 
especif icação, a CONTRATANTE se reserva o d irei to 
de rescindir  todas as suas obr igações e de obter 
mater iais e serviços de outro fornecedor.  Em tais 
casos, a CONTRATADA será considerada inf ratora do 
contrato e estará sujeito às penal idades apl icáveis.  
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5.1.7.5.  O aceite ou aprovação do objeto desta l ic i tação, não 
exc lui a responsabi l idade civ i l  nem a ét ico -prof issional 
da CONTRATADA por víc ios de quant idade, qual idade 
ou dispar idades com as especif icações estabelecidas 
neste Edital  ver i f icadas poster iormente, garant indo -se 
à Administração Públ ica as faculdades previstas no Art.  
18 da Lei nº. 8.078/90 –  Código de Defesa do 
Consumidor.  

5.2.  Caberá à CONTRATANTE:  

5.2.1.  Acompanhar a CONTRATADA durante a recepção técnica e 

instalação dos produtos entregues.  

5.2.2.  Emit ir  LAUDO TÉCNICO, ao f inal da Etapa 01, e TERMO DE 

ACEITE DE SERVIÇO, ao f inal das demais etapas, descr i tas 

abaixo,  atestando ou não, a conformidade da entrega em relação 

aos requisi tos especif icados:  

5.2.2.1. Etapa 01 - Pela aquisição e entrega dos servidores ou módulos de 
memória; 

5.2.2.2. Etapa 02 – Pelos serviços de instalação dos servidores ou 
módulos de memória; 

5.2.2.3. Etapa 3 – Pelos serviços de capacitação técnica; 

5.2.2.4. Etapa 04 - Pelos serviços de garantia técnica, suporte e 
manutenção. 

6. SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

6.1.  A Tabela 4 relaciona o número de turmas para registro de preço.  

Lote Item 
Quantidade de 

Turmas 

Número de Técnicos 

em cada Turma 

Único 6 02 06 

Tabela 4:  Relação do número de turmas para capacitação técnica.  

6.2.  O treinamento deve contemplar o ambiente operacional ofertado (hardware 

e sof tware ofertados) e na operação do equipamento proposto.  

6.3.  Os cursos devem ser cert if icados ou homologados pelo fabr icante dos 

equipamentos.  

6.4.  Os instrutores devem ser capacitados para o t reinamento.  
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6.5.  O conteúdo dos cursos deve abranger os seguintes tópicos:  instalação, 

conf iguração, operação, monitoramento, administração básica e avançada.  

6.6.  É obr igatór io relacionar a ementa dos cursos,  carga horár ia e conteúdo 

programát ico.  

6.7.  É obr igatór io o fornecimento de mater ial  escr i to (manuais)  ou eletrônico 

(arquivo dig ital)  e o uso de uma estação para cada aluno.  

6.8.  A abordagem do treinamento deve ser eminentemente prát ica,  ut i l izando 

exemplos e exercícios para i lustrar  os conceito s e capacitar  os 

part ic ipantes a empregar os recursos oferecidos.  

6.9.  Os cursos serão nas dependências  da CONTRATADA. 

6.9.1.  Todos os custos relat ivos ao t reinamento devem ser  de 

responsabi l idade da CONTRATADA. 

6.9.2.  As turmas devem ser t reinadas em datas dist intas.  

6.9.3.  O faturamento do t reinamento f icará condicionado à emissão, pela 

CONTRATANTE, do “Termo de Aceite” ,  emit ido por turma. 

6.10.  A capacitação poderá ser objeto do pr imeiro contrato de aquisição 

executado dentro deste registro de preço.  A capacitação será l imitada a 

uma única capacitação por adesão. As demais aquisições não terão 

capacitação.  

6.11.  É obr igatór io um mínimo de doze  (12) horas de carga horár ia para cada 

turma. 

6.12.  A capacitação deve ser real izada em dias úteis ,  na cidade de Belo 

Hor izonte –  MG, de segunda-feira a sexta-feira,  em horár io comercial entre 

08h00min e 18h00min.  

7. PRAZOS E GARANTIA 

7.1.  Devem ser observados os seguintes prazos contratuais no fornecimento 

dos equipamentos :  

7.1.1.  Prazo de ENTREGA: quarenta e cinco (45) dias corr idos após 

assinatura do contrato.   

7.1.2.  Prazo de INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: dez (10) dias 

corr idos após a entrega do equipamento.   
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7.1.3. Prazo máximo de RECEPÇÃO TÉCNICA: cinco (5) dias úteis após 

a instalação dos equipamentos e customização, conforme 

requisi tos técnicos.  

7.1.4.  Ocorrendo problemas na recepção técnica,  a 

CONTRATADA terá o prazo de cinco  (5) dias úteis para 

solução das pendências ou t roca imediata dos 

equipamentos.  Em qualquer um dos casos, o prazo de 

instalação será contabi l izado a part ir  da nota de 

recebimento do equipamento com problemas.  

7.2.  Prazo para real ização do serviço de capacitação técnica:  será al inhado em 

comum acordo entre PROPONENTE e CONTRATANTE.  

7.2.1.  O prazo f inal será de noventa  (90) dias após a assinatura do 

contrato.  

7.3.  Prazo de GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO : sessenta 

(60) meses para os servidores ( i tens 1, 2 e 3 do lote único) e de doze (12) 

meses para os módulos de memória  ( i tem 3 do lote único) e interfaces 

Ethernet ( i tem 4 do lote único) .  

7.3.1.  O iníc io deste prazo será considerado a part ir  da data de aceite 

pela CONTRATANTE da instalação dos equipamentos .  

7.3.2.  O prazo de subscr ição de todo sof tware fornecido deve ser igual 

ao período de garant ia do produto. Durante a vigência do 

contrato,  a CONTRATANTE terá direi to a atual ização da versão 

do sof tware.   

7.3.3.  Não haverá custos adicionais de  subst i tuição de componentes 

durante o período de garant ia.  

7.4.  Prazos para faturamento.  

7.4.1.  O faturamento dos servidores e dos módulos de memória somente 

deve ocorrer após a emissão, pela CONTRATANTE, do documento 

“Laudo Técnico ”  referente ao aceite da entrega dos equipamentos 

no Datacenter da CONTRATANTE.  

7.4.2.  O faturamento dos serviços de instalação está condicionado à 

emissão, pela CONTRATANTE, do documento “Termo de Aceite de 

Serviço ”  destes serviços.  

7.4.3.  O faturamento dos serviços de capacitação técnica f icará 
condic ionado à emissão, pela CONTRATANTE, do documento 
“Termo de Aceite de Serviço ” ,  emit ido após a conclusão da 
capacitação técnica.  
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1. INTRODUÇÃO 

Antes da adjudicação, a PROPONENTE classif icada em pr imeiro lugar no pregão 

deve apresentar atestados, declarações e documentação conforme detalhado no 

i tem 02 deste Anexo e comprovar as funcional idades d os produtos ofertados 

conforme detalhado no i tem 03 deste Anexo.  

2. DOCUMENTAÇÃO 

2.1.  Atestado de ent idade públ ica ou pr ivada declarando que ela já forneceu 

produtos compat íveis com o objeto desse Edital ,  ou seja, já forneceu, 

instalou,  real izou manutenções, capacitou e prestou serviços de suporte 

em servidores de arquitetura x86.  

2.2.  Relação de todos os componentes de ofertados neste processo l ic i tatór io,  

com o detalhamento de suas característ icas técnicas e capacidade de 

expansão.  

2.3.  Documentação impressa, publ icada pelo fabr icante d os produtos 

ofertados, que comprovem, inequivocamente (com informação de endereço 

Internet ou manual em PDF, ident if icação do documento e página) do 

atendimento de todos os requisi tos exig idos nesta Especif icação Técnica.  

2.4.  Declaração concordando com todos os requisi tos def inidos para este 

Edital .  

2.5.  Declaração informando que durante o per íodo de garant ia a assistência 

técnica dos equipamentos será de sua inteira responsabi l idade, inclu indo 

todos os custos correspondentes.   

2.5.1.  Também deve constar que a assistência técnica será prestada 

por empresa autorizada pelo FABRICANTE, seja a própr ia 

LICITANTE ou outra empresa. Neste caso deve ser informado o 

nome e CNPJ da empresa autor izada.  

3. HOMOLOGAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES 

Com a f inal idade de val idar o atendimento às especif icações técnicas constantes 

deste Edital ,  a cr i tér io da CONTRATANTE, haverá uma etapa de homologação dos 

equipamentos ofertados, antes da adjudicação do pregão.  

3.1.  Para isto,  a EMPRESA VENCEDORA poderá ser convocada pelo pregoeiro 

para apresentar amostras dos servidores,  dos módulos de memória e das 

inter faces ofertadas,  devidamente ident i f icadas, devendo entregá- las em 

até t r inta (30) dias corr idos.  
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3.2.  Será facultado à PROPONENTE entregar um único servidor  e um único 

módulo de memória ,  para todos os modelos,  caso o modelo dos produtos 

ofertados seja o mesmo. 

3.3.  As amostras devem ser entregues no endereço: Rua da Bahia,  2277, em 

Belo Hor izonte /  MG. 

3.4.  Para a real ização dos procedimentos de ver i f icação de conformidade, as 

amostras dos equipamentos devem ser entregues acompanhadas de toda 

documentação exig ida no edital .  A homologação ( incluindo a etapa de 

instalação) terá duração de até cinco (5)  dias úteis,  em horár io comercial.  

3.5.  Caso seja constatado que as amostras entregues não estejam em 

conformidade com as especif icações técnicas desse edital ,  a 

PROPONENTE terá quarenta e oito  (48) horas úteis ,  após not i f icação da 

CONTRATANTE, para subst i tuição.  

3.6.  A ver i f icação de conformidade será real izada da seguinte forma:  

3.6.1.  Instalação e conf iguração dos equipamentos na CONTRATANTE. 

Responsável:  PROPONENTE.  

3.6.2.  Entrega da documentação sol ic i tada no edital .  Responsável:  

PROPONENTE.  

3.6.3.  Val idação da documentação comprobatór ia do desempenho 

sol ic i tado. Responsável:  CONTRATANTE.  

3.6.4.  Val idação da documentação apresenta da, inclu indo cert i f icados, 

atestados e declarações. Responsável:  CONTRATANTE.  

3.6.5.  Inspeção visual dos componentes de hardware mediante aber tura 

do gabinete,  assim como consulta a documentos técnicos 

referentes aos componentes do equipamento,  caso necessár io.  

Responsável:  CONTRATANTE.  

3.6.6.  Os sistemas operacionais (Microsof t  Windows Server 2008 / 

2012, Linux Red Hat Enterpr ise e VMware vSphere 5) para os 

testes de homologação serão fornecidos pela PROPONENTE, em 

suas respect ivas mídias de insta lação, para que sejam 

instalados, pela PROPONENTE, nos equipamentos.  

3.6.6.1.  As mídias serão devolvidas ao f inal da real ização dos 

testes,  juntamente com os equipamentos  e módulos de 

memória. 
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1. PRECIFICAÇÃO 

1.1.  Devem fazer parte da proposta todos os serviços e produtos necessár ios 

para a implementação e o funcionamento de todos os recursos 

especif icados neste Edital ,  sem depender de aquisições adicionais.   

1.1.1.  A proposta deve apresentar o custo do serviço de capacitação 

técnica segmentado, pois este serviço somente será contratado 

na pr imeira aquisição do registro de preço.  

1.2.  Caso haja sof tware embarcado, devem ser fornecidas as l icenças 

permanentes de uso para todos os produtos que fazem parte da proposta. 

Todos os produtos poderão ser ut i l izados por tempo indeterminado pela 

CONTRATANTE, independente de prazos de vigência de contratos de 

manutenção.  

1.3.  A PROPONENTE deve, OBRIGATORIAMENTE, informar os custos 

segmentados de acordo com os quadros abaixo.  

1.3.1.  Os custos devem ser apresentados em REA L (R$),  com todos os 

impostos e taxas inc lusos.  

Lote Único  
Custo 

Unitário  (R$)  

Custo 

Total  (R$)  

Servidor  A 

Hardware    

Ins ta lação    

Garant ia,  supor te técn ico e 

manutenção por  60 meses.  

  

Subtota l  Serv idor  A:    

Servidor  B  

Hardware    

Ins ta lação    

Garant ia,  supor te técn ico e 

manutenção por  60 meses.  

  

Subtota l  Serv idor  B:    

Servidor  D  

Hardware    

Ins ta lação    

Garant ia,  supor te técn ico e 

manutenção por  60 meses.  

  

Subtota l  Serv idor  D:    

Módulo de 

Memória 

RAM 16 GB 

Servidores 

A e  B 

Hardware com garant ia de 12 

meses.  

  

Subtota l  Módulo de Memória 

RAM 16 GB Servidores A e  B:  
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Lote Único  
Custo 

Unitário  (R$)  

Custo 

Total  (R$)  

Interface 

Ethernet  10 

GbE 

Servidores 

A e  B 

Hardware com garant ia de 12 

meses.  

  

Interface Ethernet  10  GbE para 

Servidores A e B:  

  

Tabela 5 - Custos para Registro de Preços – Servidores, Módulos de Memória RAM e Interface 

Ethernet. 

 

Lote Único  
Custo 

Unitário  (R$)  

Custo 

Total  (R$)  

Serviço  
Capaci tação    

Subtota l  Capacitação    

Tabela 6 – Custos de Serviços de Capacitação 

 


