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 DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

1.1 
 SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COM 90TB (NOVENTA  TERABYTES) DE 
ARMAZENAMENTO LÍQUIDO(ALL -FLASH)  

1.1.1 

O Storage não poderá possuir ponto único de falha, ou seja, em caso de defeito   de qualquer 
componente (dispositivos de discos, fontes, controladoras, ventiladores, etc.) o equipamento 
deve continuar operando, sendo a recuperação da falha automática e transparente para as 
aplicações e servidores; 
 

1.1.2 

O Storage deverá ser ofertado com fontes de alimentação de 110V ou 220V ou bivolt, 
redundantes, com capacidade de suportar a carga elétrica total para todos os elementos 
diretamente conectados a elas; 
 

1.1.3 

As fontes de alimentação deverão ser redundantes, incluindo os circuitos elétricos de entrada 
AC, mesmo em caso de falha de uma fonte principal ou queda de um circuito elétrico de entrada 
e do tipo hot-swap; 
 

1.1.4 Deverá ocupar no máximo 14 Unidades de Rack. 

1.1.5 
Os ventiladores deverão ser capazes de manter o nível de circulação de ar satisfatório do 
sistema, em sua configuração máxima, mesmo em caso de falha de alguma unidade; 

 

1.1.6 

O Storage deverá permitir a atualização de software (sistema operacional) e 
firmware/microcódigo sem a necessidade de parada do ambiente, ou seja, de forma não 
disruptiva; 

 

1.1.7 

 
O equipamento deverá ser fornecido com todos os elementos necessários para sua correta 
fixação em rack padrão 19’’; 
 

1.1.8 
O Storage deverá possuir, no mínimo, duas controladoras de processamento de I/O (input 
(entrada)/output(saída)) totalmente redundantes; 

1.1.9 As controladoras devem operar na modalidade Ativo/Ativo para acessos aos recursos e 
aplicações; 

1.1.10 
O storage deverá possuir, no mínimo, 192 GB (cento e noventa e dois) de memória cache 
instalada do tipo DDR4 ou superior ativas para todos os protocolos solicitados. 

 

1.1.11 
Cada controladora deverá possuir portas de conexão às redes de armazenamento de dados 
(front-end) e portas de conexão às gavetas de discos (back-end); 
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1.1.12 

As controladoras deverão ser conectadas umas às outras através de conexões 
dedicadas e/ou rede exclusiva para a comunicação internodal. Todos os componentes 
necessários para essa conexão tais como componentes Internos, Conexões Físicas, 
Ativação e Ligação entre as controladoras devem estar inclusos e não devem ser 
compartilhados física e/ou logicamente para com as redes de armazenamento de 
dados (SAN); 

 

1.1.13 

Caso o Storage necessite e utilize comutadores de rede (switches) para conexão 
internodal das controladoras de processamento de I/O, estes devem ser fornecidos 
junto da solução e serem totalmente redundantes; 

 

1.1.14 
O Storage deverá possuir Memória RAM Não Volátil (NVRAM) instalada em no mínimo 02 (dois) 
módulos idênticos; 
 

1.1.14.1 

Caso o Storage ofertado não utilize Memórias do tipo NVRAM serão aceitos 
equipamentos que possuam mecanismo que garantam a integridade dos dados 
armazenados na Memória RAM, em caso de falha da alimentação elétrica do 
equipamento, através do uso de baterias com autonomia suficiente para proteção dos 
dados mantidos em memória, estas baterias deverão ser redundantes ou possuir 
mecanismo com autonomia suficiente e redundante para efetuar a gravação dos dados 
presentes na memória em um dispositivo persistente interno do equipamento; 

 

1.1.15 

O Storage deverá operar em modo SAN (Storage Area Network) utilizando o protocolo 
FCP (Fibre Channel Protocol) e iSCSI (Internet Small Computer System Interface) e 
operar em modo NAS (Network Area Storage) utilizando o protocolo NFS com as 
versões 3 e 4 e o protocolo SMB com as versões 2 e 3; 

 

1.1.15.1 

Não serão aceitos storages que dependam de dispositivos intermediários como 
gateways, roteadores, switches ou quaisquer elementos semelhantes para 
disponibilizar o protocolo FCP e/ou iSCSI ou os protocolos NFS e SMB; 

 

1.1.16 Quanto ao protocolo NDMP, deve suportar a seguinte versão: NDMP v4. 

 

1.1.17 
O Sistema Operacional deve ser do fabricante ofertado e não serão aceitos Sistemas 
OEM (Ex: Microsoft). 

 

1.1.18 
Deverá possuir no mínimo 08 (oito) portas FC (Fibre Channel), de 8/16 Gbps para 
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comunicação com os Switches FC, sendo no mínimo 4(quatro) por controladora, as 
portas deverão estar equipadas com transceivers  ópticos  (GBICs) multimodo 
shortwave e suportar conexão por cabo LC/LC para se conectar diretamente ao host 
HBA ou ao switch FC; 

 

1.1.19 

Deverá possuir no mínimo 08 (oito) portas ETHERNET de 10Gbps, sendo no mínimo 4 
(quatro) portas por controladora, as portas deverão estar equipadas com transceivers 
ópticos (GBICs) multi-modo shortwave e suportar conexão por cabo LC/LC para se 
conectar diretamente ao host HBA ou ao switch Ethernet. 

 

1.1.19.1 Deverá ser compatível com os protocolos ethernet ISCSI, NFS e SMB permitindo a 
utilização simultânea dos mesmos. 

1.1.20 Conectividade Ethernet 

 

1.1.20.1 
A solução de armazenamento deve permitir a configuração de VLANs conforme o 
padrão IEEE 802.1Q. 

 

1.1.20.2 
A solução de armazenamento deve suportar a combinação de portas físicas de modo a 
criar uma única entidade lógica para o tráfego de dados. 

 

1.1.20.3 A solução deve monitorar o estado das interfaces, determinando quais estão ativas. 

 

1.1.20.4 A solução deve suportar o padrão IEEE 802.3ad para a combinação de interfaces de modo 
estático ou dinâmico, sendo compatível com o protocolo LACP  

1.1.20.5 

A solução de armazenamento deve permitir a modificação de parâmetros de suas 
interfaces físicas como o MTU e o controle de fluxo de dados. A solução deve ser 
proativa no monitoramento do estado das interfaces. 

 

1.1.21 

A solução de armazenamento deve suportar o uso da tecnologia de QoS (Quality of 
Service) de modo a priorizar diferentes tipos de tráfego e melhor utilizar os recursos de 
rede; 

 

1.1.22 Todos os cabos necessários para a conexão com o switch Fibre Channel deverão ser 
fornecidos pela contratada; 
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1.1.23 Cada gaveta de disco deverá ter portas de interconexão e fontes redundantes; 

 

1.1.24 

O Storage deverá permitir o crescimento da capacidade de armazenamento de dados, 
através da adição de novos discos e/ou gavetas de discos, de forma online e não 
disruptiva, ou seja, sem a necessidade de parada programada do Sistema; 

 

1.1.24.1 Deve suportar discos SSD SLC ou SSD MLC ou SSD TLC ou SSD eMLC 

 

1.1.24.2 Deve possuir suporte para no mínimo 400 discos. 

 

1.1.24.3 

Serão aceitos Storages que cresçam de forma não-disruptiva através da adição de 
componentes de armazenamento e controladoras em conjunto, de acordo com as 
características definidas para cada componente neste termo de referência; 

 

1.1.25 O tamanho máximo das unidades de discos são: 

 

1.1.25.1 SSD: 8 TB 

 

1.1.26 O equipamento deverá fornecer níveis de proteção de disco: 

 

1.1.26.1 Paridade Simples (RAID 5 ou similar); 

 

1.1.26.2 Paridade Dupla (RAID 6 ou similar); 

 

1.1.26.3 Raid 0, 1. 

 

1.1.27 
Deverá contar com áreas ou discos ativos reservados (SPARE), para suportar falhas de disco. O 
Sistema deve reconstruir automaticamente os dados nas áreas ou dispositivos reservados para 
esse fim em caso de falhas; 
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1.1.27.1 
As áreas de SPARE podem ser entregues de forma lógica ou física conforme cada fabricante e 
suas melhores práticas de segurança e proteção dos dados desde que comprovado com 
documentação. 

1.1.28 
Deverá ser permitida a troca dos discos avariados, sem interrupção das operações de 
I/O das aplicações que estão acessando o Sistema. 

 

1.1.29 

O Storage deverá possuir, no mínimo, uma capacidade de armazenamento de dados 
líquida de 90TB (noventa terabytes) de acordo com os critérios definidos neste termo 
de referência: 

 

1.1.29.1 100% storage ALL-Flash. 

 

1.1.29.2 
Cada gavetas deverá possuir o mesmo tipo de disco, com mesma capacidade de 
armazenamento e performance. 

 

1.1.30 

Define-se como capacidade de armazenamento líquida o total de bytes instalados e 
disponíveis para o armazenamento de dados, descontados os bytes utilizados pelo 
software de storage para proteção de RAID, para hot spares, desconsiderando ganhos 
com as funcionalidades de deduplicação e/ou compressão ou qualquer outro 
mecanismo de redução de dados; 

 

1.1.30.1 

A capacidade líquida solicitada deverá possuir arranjos de RAID de acordo com a 
melhor prática do fabricante ofertado e deverá ser comprovado qual a configuração 
utilizada. 

 

1.1.31 Deverá possuir tecnologias de redução de dados nativas de compressão de dados; 

 

1.1.32 Deverá possuir tecnologias de redução de dados nativas de desduplicação de dados; 

 

1.1.33 
Não serão aceitos equipamentos, softwares externos ou softwares de terceiros para as 
funcionalidades de redução de dados; 

 

1.1.34 
Deverá possuir mecanismo nativo para criptografia dos dados utilizando algoritmo 
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AES256 ou superior; 

1.1.34.1 Não deve ser necessário qualquer hardware ou software externo ao Sistema para a 
gerência da chave de criptografia; 

1.1.34.2 
Não serão aceitos equipamentos, softwares externos ou softwares de terceiros para o 
mecanismo de criptografia; 

 

1.1.35. Deverá possuir recurso de provisionamento virtual (thin provisioning); 

1.1.36 Deverá possuir licenciamento para a capacidade máxima total definida neste termo de 
referência; 

1.1.37 Replicação Assíncrona e Síncrona 

1.1.37.1 

Deverá suportar a replicação assíncrona de volumes e LUNs para sistemas de 
armazenamento da mesma fabricante, onde a replicação assíncrona deverá localmente 
(para as mesmas controladoras que compõe o cluster), ou remotamente (para outras 
controladoras em outro cluster de armazenamento). 

1.1.37.2 Deverá permitir a configuração de acesso para leitura por usuários de volumes e LUNs 
de destino da replicação. 

1.1.37.3 Em um evento de desastres, deverá permitir que volumes e LUNs de destino da 
replicação assíncrona forneçam acesso de leitura e escrita dos dados. 

1.1.37.4 
Após o fim do evento de desastre, deverá permitir a sincronização dos dados escritos 
em volumes e LUNs de destino com a área de armazenamento fonte da replicação. 

 

1.1.37.5 

Deverá permitir o controle da banda de replicação de dados, tanto quanto os dados 
enviados quanto os dados recebidos pela replicação. 

 

1.1.37.6 
Deverá permitir o update de volumes e LUNs, no destino da replicação assíncrona, de 
modo manual, atualizando assim os dados conforme a vontade do administrador. 
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1.1.37.7 
Deverá permitir iniciar ou parar uma replicação assíncrona e síncrona a qualquer 
momento. 

 

1.1.37.8 
A Replicação síncrona grava dados para Storages primários e secundados ao mesmo 
tempo. 

 

1.1.38 

Deverá possuir a funcionalidade que permita realizar cópias instantâneas locais   de 
dados, denominadas snapshots e/ou cópias point-in-time, apenas com utilização de 
ponteiros e sem degradação de performance do storage; 

 

1.1.39 Deverá permitir a criação de agendamento de snapshot para no mínimo 20  volumes/LUNs e 
suportar a criação de agendamento de no mínimo 150 volumes/LUNs. 

1.1.40 

Deverá permitir criar cópias independentes a partir dos snapshots, permitindo 
operações de leitura e escrita nessa cópia, sem que os dados originais sejam afetados, 
apenas com utilização de ponteiros e sem ocupação de área adicional. Apenas novos 
dados ou dados alterados deverão consumir espaço do storage. 

1.1.41 
Deverá permitir a substituição/deleção automática de snapshots baseados em 
parâmetros configuráveis, como seu tempo de vida; 

 

1.1.42 
Deverá permitir executar a restauração de um snapshot por linha de comando e pela 
interface gráfica; 

 

1.1.43 Deverá possuir licenciamento para a capacidade máxima total aqui definida, sem limites 
de agentes ou máquinas virtuais; 

1.1.44 A solução deverá ser compatível com: 

1.1.44.1 Microsoft Windows Server® 

1.1.44.2 Oracle® Solaris, Oracle Linux 

1.1.44.3 Vmware ESXi 6.5 ou superior 

1.1.44.4 SUSE Linux Enterprise Server 12 ou superior; 
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1.1.44.5 Red Hat Enterprise Linux Server 7.2 ou superior; 

 

1.1.45.6 Citrix® XenServer® 

 

1.1.44.7 Compatível com rede SAN e NAS 

 

1.1.45 
Deverá permitir o envio de mensagens eletrônicas ao administrador em caso de falhas 
ou de falhas iminentes do sistema; 

 

1.1.46 

Deverá possuir recurso que permita monitorar graficamente e armazenar estatísticas da 
capacidade e do desempenho do Sistema, com histórico de dados de no mínimo 1 (um) 
ano; 

 

1.1.46.1 

Caso o Sistema necessite de recursos externos para preencher esse requisito, o 
mesmo deverá incluir todos os componentes necessários, como servidores, licenças de 
sistema operacional, licença de software, dentre outros. Em possibilidade de utilização 
de máquina virtual, o recurso de processamento e virtualização será provido pelo 
Contratante. 

 

1.1.46.2 

Deverá permitir o gerenciamento proativo/alarmes em caso de falhas ou falhas 
iminentes de disco rígido, controladora, memória, ventilador, baterias e fonte de 
alimentação; 

 

1.1.47 
Deverá permitir a utilização de dois ou mais caminhos ativos e balanceados, para o 
mesmo servidor acessar as LUNs, recurso denominado Multipath/MPIO; 

 

1.1.48 

Deverá permitir o acesso as LUNs a partir de qualquer uma das portas de front- end, 
utilizando software de multi-path nativo dos sistemas operacionais descritos nesse 
edital; 

 

1.1.49 Deverá suportar os softwares de Multipath/MPIO nativos dos sistemas operacionais 
Microsoft Windows 2008 ou superior; 
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1.1.50 Deve permitir o aumento e redução online de volumes NAS; 

1.1.51 
Deve permitir o aumento e redução online de LUNs, compatível no mínimo com 
Windows 2012. 

 

1.1.52 Recursos NAS: 

 

1.1.52.1 
A solução de armazenamento deverá permitir a criação de servidores de arquivos 
através dos protocolos CIFS e NFS. 

 

1.1.53 
A solução de armazenamento deverá permitir o acesso aos dados de um mesmo 
volume através dos protocolos CIFS e NFS, de modo simultâneo. 

 

1.1.53.1 
O acesso simultâneo através dos protocolos supracitados deverá ter compatibilidade 
com diferentes sistemas de arquivos (e.g., Windows, Linux e Unix), pela solução. 

 

1.1.54 

A solução deverá suportar a funcionalidade de trafegar dados em sessões SMB 
criptografadas. 

 

1.1.55 
A solução de armazenamento deverá permitir a autenticação de usuários para o acesso 
aos dados. As seguintes compatibilidades devem ser atendidas: 

 

1.1.55.1 

Autenticações compatíveis para acesso: NTLM (v1 ou v2 ou superior) e Kerberos (v5 
ou superior) – Sendo compatível com o Microsoft Active Directory, domínios NIS e 
domínios LDAP 

 

1.1.55.2 

A comunicação via Kerberos deve suportar o uso de padrões de criptografia RC4-
HMAC ou DES ou (AES-128 e AES-256) para a troca de mensagens quanto a 
autenticação de usuários.. 

 

1.1.55.3. 
A comunicação via LDAP deverá suportar o tráfego sobre TLS para aumentar a 
segurança. 
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1.1.55.4. 

 
Deverá permitir a configuração de mapeamento de nomes, de modo a prover acesso a 
compartilhamentos na rede  
 

1.1.55.5. 
A autenticação deverá permitir no mínimo o acesso a volumes a partir do uso de 
endereço de IP, nome do usuário. E através desta autenticação deve permitir acesso 
de leitura ou leitura e escrita ou negar o acesso. 

 

1.1.56. 
Deve ser compatível com a funcionalidade de access-based enumeration (ABE), que 
remove a visibilidade de diretórios aos quais usuários não podem acessar. 

 

1.1.57. 
A solução de armazenamento deverá permitir o uso de quotas, nativamente, 
delimitando o limite de dados que podem ser gravados em disco ou o número de 
arquivos a serem gravados por usuários, grupos. 

 

1.1.58. 
Deverá possuir recursos para monitoramento, gerenciamento, administração e 
operação através de: Web-Based, Console, SSH e CLI; 

 

1.1.59. A Web-Based deverá ser amigável e com controle de acesso seguro via HTTPS; 

 

1.1.60. A interface de linha de comando deverá possuir controle de acesso seguro via SSH; 

 

1.1.61. Possuir dashboard com gráficos de desempenho do sistema; 

 

1.1.62 Possuir controle e análise de capacidade e configuração dos parâmetros físicos e lógicos do 
Sistema; 

1.1.63 Possuir notificação de eventos críticos possibilitando uma administração proativa; 

1.1.64 Deverá permitir exibir a taxa de redução obtidas pelas tecnologias de redução de dados; 

1.1.65 Possuir softwares para criação de relatórios estatísticos de utilização (Performance, capacidade 
e acessos) provendo uma análise gerencial instantânea do uso do equipamento; 

1.1.66 Deverá possuir função de "call-home” por meio de e-mail, conexão segura SSH/HTTPS e/ou 
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VPN (“Virtual Private network”) para diagnóstico remoto em caso de erros/defeitos; 

1.1.67 O Storage deverá possuir função de “call-home”, através de conexão segura SSH/HTTPS ou 
VPN (“Virtual Private network”), e diagnóstico remoto em caso de erros/defeitos, para a central 
de suporte técnico do fabricante ou empresa autorizada. Deverá ser fornecido número telefônico 
do tipo 0800 com atendimento em português na central de suporte do fabricante para a abertura 
de chamados técnicos. 

1.1.68 Sinergia: 

1.1.68.1 

Os recursos de replicação, snapshot, clone, thin-provisioning, desduplicação e compressão 
deverão ser capazes de operar de forma simultânea em um único volume/LUN. Exemplo: Deve 
ser possível utilizar desduplicação, compressão, replicação, thin-provisioning, clone e snapshot 
num mesmo volume. 

1.1.69 
O equipamento deve ser compativel com os switches Fiber Channel Cisco MDS9513 existentes 
no Data Center da Prodabel. 

1.1.70 
A Solução proposta deverá ter uma disponibilidade de no mínimo 99,999%, devendo manter os 
dados críticos com acesso rápido. 
 

1.1.71 

A Solução proposta deve ter a capacidade de integrar com softwares de backups, mantendo a 
integridade da base de dados e possibilitando a utilização da cópia de segurança da base em 
caso de contingência, sem causar indisponibilidade aos servidores da aplicação e sem limite de 
acesso; 

 

1.1.72 
A solução ofertada, deverá suportar a funcionalidade de migração dinâmica de TIPO de RAID 
sem parada do subsistema, ou seja, a solução deverá ser capaz de migrar online de um RAID 10 
para um RAID 5 e vice-versa; 

1.1.73 Treinamento/ e Repasse 

1.1.73.1 
Transferência de conhecimento tecnológico na modalidade “hands-on”, do processo de 
instalação/configuração/customização da solução ofertada dentro das dependências da 
contratante. 

1.1.73.3 Treinamento para no mínimo 04 (quatro) participantes, com duração mínima de 40 horas, 
distribuídas em 5 dias consecutivos de treinamento, em dias/horário comercial. 

 


