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EXPANSÃO DE TAPE LIBRARY IBM 
TS3310 

- 
EXPANSÃO DE SYSTEM STORAGE IBM 

DS5020 e DS4700 
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EXPANSÃO DE REDE SAN  
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LOTE 01 DESCRIÇÃO 

ITEM 1 Gabinete expansão 3576E9U para Tape Library IBM TS3310 
ITEM 2 LTO Ultrium 4 Fibre Tape Drive para TS3310/3576E9U 
ITEM 3 Cartuchos LTO4 para Tape Library IBM TS3310/3576E9U 
ITEM 4 Licença Path Failover para Tape Library IBM TS3310 
ITEM 5 Licença Advanced Reporting para Tape Library IBM TS3310 
ITEM 6 Instalação e configuração Lote 01 – Item 1 
ITEM 7 Instalação e configuração Lote 01 – Item 2 
ITEM 8 Instalação de licença – Lote 01 – Itens 4 e 5 
 

 
1.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 01 - ITEM 1: Gabinete ex pansão 

3576E9U para Tape Library IBM TS3310. 
 
a.  Capacidade para receber até 4(quatro) drives de fit a, todos com capacidade 

de leitura/escrita; 
b.  Capacidade para até 12(doze) I/O station;  
c.  Mínimo de 87 (oitenta e sete) slots para cartuchos LTO disponíveis e prontos 

para uso, e não considerando cartuchos dentro dos drives; 
d.  Deverão ser fornecidas as features de expansão/ativ ação que se fizerem 

necessárias;  
e.  Os licenciamentos devem contemplar a totalidade da configuração de hardware 

fornecida; 
f.  Deverá possuir 2(duas) fontes de alimentação 110 e/ ou 220 Volts; 
g.  Elementos de distribuição de energia redundantes qu e permitam que a fitoteca 

continue operando em caso de falha de algum compone nte; 
h.  Elementos de distribuição de energia hot swap, que permitam que a fitoteca 

continue operando durante a troca/manutenção do com ponente defeituoso; 
i.  Sistema de refrigeração; 
j.  Deverão ser fornecidos transceivers, cabos, termina dores e demais acessórios 

para viabilizar a instalação e o funcionamento da e xpansão; 
k.  O gabinete segue padrão industrial para racks de 19 ’’ (dezenove polegadas), 

incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acess órios necessários para 
sua instalação em rack; 

l.  O gabinete de expansão possui kit para instalação e m rack; 
 

Requisitos adicionais 
• Os softwares, drives e firmwares necessários devem ser/estarem suas últimas 

versões; 
• Todos os cabos e componentes para alimentação elétr ica deverão ser 

fornecidos; 
• Deverá ser realizado teste de funcionamento do gabi nete de expansão; 
• Os equipamentos a serem adquiridos deverão se integ rar perfeitamente aos 

equipamentos existentes, formando um só conjunto ap ós sua instalação e 
configuração; 

 
2.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 01 - ITEM 2: LTO Ultrium  4 Fibre 

Tape Drive para TS3310/3576E9U. 
 
a.  Para cada Drive adquirido, deverão ser fornecidas a s features de 

expansão/ativação que se fizerem necessárias;  
b.  Os licenciamentos devem contemplar a totalidade da configuração de hardware 

fornecida; 
c.  Cada drive LTO 4 ofertado possui taxa de transferên cia nominal (sem 

compressão) de 120 MB/s; 
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d.  Todos os drives têm capacidade de leitura e gravaçã o de mídias LTO Ultrium 4 
(LTO4), capacidade de armazenamento de 800GB sem co mpressão e 1600GB com 
compressão 2:1; 

e.  Têm capacidade de leitura e gravação de mídias LTO Ultrium 3 (LTO3) 
(capacidade de armazenamento de 400GB sem compressã o e 800GB com compressão 
2:1) 

f.  Capacidade de funcionar em modo de acesso seqüencia l e aleatório a cartuchos 
(mídias etiquetadas); 

g.  Deverão ser fornecidos transceivers, cabos, termina dores e demais acessórios 
para viabilizar a instalação e o funcionamento da e xpansão; 

Requisitos adicionais 
• Os softwares, drives e firmwares necessários devem ser/estarem suas últimas 

versões; 
• Todos os cabos e componentes para alimentação elétr ica deverão ser 

fornecidos; 
• Deverá ser realizado teste de funcionamento da Tape  Library com os novos 

Drives; 
• Os equipamentos a serem adquiridos deverão se integ rar perfeitamente aos 

equipamentos existentes, formando um só conjunto ap ós sua instalação e 
configuração; 

 
3.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 01 - ITEM 3: Cartuchos L TO4 para 

Tape Library IBM TS3310/3576E9U. 
 
a.  Cada cartucho deve ser testado e garantido contra e rros. Os cartuchos devem 

ser certificados para uso com a biblioteca de fitas  ofertada; 
b.  Cada cartucho ofertado possui etiqueta individual p adrão LTO, de cor branca, 

com código de barras para leitura e identificação a propriada; 
c.  Pode ser solicitado pelo CONTRATANTE cartucho de da dos ou cartucho de 

limpeza; 

 
4.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 01 - ITEM 4: Licença Pat h Failover 

para Tape Library IBM TS3310. 
 
a.  As senhas deverão enviadas para a Seção de Operação  por meio eletrônico ou 

por envelope; 
 
5.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 01 - ITEM 5: Licença Adv anced 

Reporting para Tape Library IBM TS3310. 
 
a.  As senhas deverão enviadas para a Seção de Operação  por meio eletrônico ou 

por envelope; 

 
6.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 01 - ITEM 6: Instalação e 

configuração do Lote 01 - Item 1(Gabinete expansão 3576E9U). 
 
a.  A vencedora do LOTE 01 poderá efetuar vistoria prév ia das dependências que 

abrigarão os produtos a serem fornecidos, recomenda ndo modificações e 
ajustes necessários à adequação dos ambientes e rec ursos disponíveis aos 
objetivos da implementação em pauta; 

b.  O prazo máximo para início da instalação será de at é 5(cinco) dias úteis, 
contados da data de solicitação de fornecimento pel a CONTRATANTE; 

c.  O prazo máximo para finalização da instalação será de até 15(quinze) dias 
úteis, contados da data de solicitação de fornecime nto pela CONTRATANTE; 

d.  A instalação consistirá na interconexão do gabinete  de expansão 3576E9U à 
Tape Library TS3310 existente; 
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e.  A instalação deverá proporcionar total operacionali dade do gabinete de 
expansão dentro do ambiente existente; 

f.  Deverão ser realizados testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao 
final, todo o ambiente existente deverá continuar e m produção; 

g.  É responsabilidade da CONTRATADA: 

I.  Instalação e configuração do equipamento, incluindo  cabeamento físico 
(implementação de padrão de identificação dos cabos ) e lógico, 
atualizações de software, patches, drivers e firmwa res para suas mais 
recentes versões; 

II.  Configuração dos recursos do equipamento para acess o à rede ethernet e 
SAN; 

III.  Instalação e configuração dos recursos de gerenciam ento do equipamento; 

IV.  Configuração do equipamento para ligação com servid ores, switches, 
storages e unidades de fita; 

V.  Apresentar testes de funcionamento de redundância, quando se aplicar; 

VI.  Oferecer transferência de tecnologia a ser realizad a durante a 
instalação, constando de instruções de operação do equipamento. 

 
7.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 01 - ITEM 7: Instalação e 

configuração do Lote 01 - Item 2(LTO Ultrium 4 Fibr e Tape 
Drive). 

 
a.  A vencedora do LOTE 01 poderá efetuar vistoria prév ia das dependências que 

abrigarão os produtos a serem fornecidos, recomenda ndo modificações e 
ajustes necessários à adequação dos ambientes e rec ursos disponíveis aos 
objetivos da implementação em pauta; 

b.  O prazo máximo para início da instalação será de at é 5(cinco) dias úteis, 
contados da data de solicitação de fornecimento pel a CONTRATANTE; 

c.  O prazo máximo para finalização da instalação será de até 15(quinze) dias 
úteis, contados da data de solicitação de fornecime nto pela CONTRATANTE; 

d.  A instalação consistirá na inserção de fibre tape d rive no gabinete de 
expansão 3576E9U existente ou no gabinete de expans ão a ser adquirido no 
item 1; 

e.  A instalação deverá proporcionar total operacionali dade do gabinete de 
expansão dentro do ambiente existente; 

f.  Deverão ser realizados testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao 
final, todo o ambiente existente deverá continuar e m produção; 

g.  É responsabilidade da CONTRATADA: 

I.  Instalação e configuração do equipamento, incluindo  cabeamento físico 
(implementação de padrão de identificação dos cabos ) e lógico, 
atualizações de software, patches, drivers e firmwa res para suas mais 
recentes versões; 

II.  Configuração dos recursos do equipamento para acess o à rede ethernet e 
SAN; 

III.  Instalação e configuração dos recursos de gerenciam ento do equipamento; 

IV.  Configuração do equipamento para ligação com servid ores, switches, 
storages e unidades de fita; 

V.  Apresentar testes de funcionamento de redundância, quando se aplicar; 

VI.  Oferecer transferência de tecnologia a ser realizad a durante a 
instalação, constando de instruções de operação do equipamento. 
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8.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 01 - ITEM 8: Instalação e 
configuração do Lote 01 – Itens 4 e 5(Licenças Path Failover e 
Advanced Reporting). 

 
a.  A vencedora do LOTE 01 poderá efetuar vistoria prév ia das dependências que 

abrigarão os produtos a serem fornecidos, recomenda ndo modificações e 
ajustes necessários à adequação dos ambientes e rec ursos disponíveis aos 
objetivos da implementação em pauta; 

b.  O prazo máximo para início da instalação será de at é 5(cinco) dias úteis, 
contados da data de solicitação de fornecimento pel a CONTRATANTE; 

c.  O prazo máximo para finalização da instalação será de até 15(quinze) dias 
úteis, contados da data de solicitação de fornecime nto pela CONTRATANTE; 

d.  A instalação consistirá na ativação das licenças no  equipamento Tape Library 
IBM TS3310 existente; 

e.  A instalação deverá proporcionar total operacionali dade do gabinete de 
expansão dentro do ambiente existente; 

f.  Deverão ser realizados testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao 
final, todo o ambiente existente deverá continuar e m produção; 

g.  É responsabilidade da CONTRATADA: 

I.  Configuração do equipamento, atualizações de softwa re, patches, drivers e 
firmwares para suas mais recentes versões; 

II.  Instalação e configuração dos recursos de gerenciam ento do equipamento; 

III.  Configuração do equipamento para ligação com servid ores, switches, 
storages e unidades de fita; 

IV.  Apresentar testes de funcionamento de redundância, quando se aplicar; 

V.  Oferecer transferência de tecnologia a ser realizad a durante a 
instalação, constando de instruções de operação do equipamento. 
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LOTE 02 DESCRIÇÃO 

ITEM 1 Gaveta com 16 discos FC      - IBM EXP520 para DS5020 
ITEM 2 Gaveta com 16 discos SATA - IBM EXP520 para DS5020 
ITEM 3 Gaveta com 16 discos SAS   - IBM EXP520 para DS5020 
ITEM 4 Gaveta com 16 discos SSD   - IBM EXP520 para DS5020 
ITEM 5 1m Fiber Optic Cable LC-LC 
ITEM 6 5m Fiber Optic Cable LC-LC 
ITEM 7 25m Fiber Optic Cable LC-LC 
ITEM 8 Licença 33-64 Disk Drive Att para IBM DS5020 
ITEM 9 Licença 65-112 Disk Drive Att para IBM DS5020 
ITEM 10 Licença VolumeCopy para IBM DS5020 
ITEM 11 Licença Enh. Remote Mirror para IBM DS5020 
ITEM 12 Licença E.RMr 32-64 Mr Upg para IBM DS5020 
ITEM 13 Licença 2-8 Stg Part. MES para IBM DS5020 
ITEM 14 Licença 8-16 Stg Part. MES para IBM DS5020 
ITEM 15 Licença 16-32 Stg Part. MES para IBM DS5020 
ITEM 16 Licença 32-64 Stg Part. MES para IBM DS5020 
ITEM 17 Licença Windows Host Kit para IBM DS5020 
ITEM 18 Licença Linux/Intel Host Kit para IBM DS5020 
ITEM 19 Licença VMWare ESX Host Kit para IBM DS5020 
ITEM 20 Licença Linux on Power Host Kit para IBM DS5020 

-- -- 
ITEM 21 Licença EXPS Att 4-6 para IBM DS4700-70A 
ITEM 22 Licença FC/SATA Encl. Intermix para IBM DS4700-70A 
ITEM 23 Licença E.RMr 32-64 Mr Upg para IBM DS4700-70A 
ITEM 24 Licença VMWare ESX Host Kit para IBM DS4700-70A 
ITEM 25 Licença Linux on Power Host Kit para IBM DS4700-70A 
ITEM 26 Instalação de gaveta expansão – Lote 02 – Itens 1 a 4 
ITEM 27 Instalação de licença - Lote 02 – Itens 8 a 25 

 
 

9.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 02 - ITENS 1 a 4: Gaveta  de expansão 
de discos. 

 
Os requisitos mínimos são comuns para os itens 1 a 4, gavetas de expansão, 

tendo variação apenas no tipo dos discos instalados  nas gavetas, quais sejam: 
 
a.  Item 1 – 16 Discos FC de 600(seiscentos) GigaBytes, 4Gbps e 15.000 Rpm ; 
b.  Item 2 – 16 Discos SATA de 2(dois) TeraBytes, 4Gbps e 7.200 Rpm; 
c.  Item 3 – 16 Discos SAS de 600(seiscentos) GigaBytes,6Gbps e 10.000 Rpm ; 
d.  Item 4 – 16 Discos SSD de 300(trezentos) GigaBytes ; 

 
10.  REQUISITOS MÍNIMOS COMUNS do LOTE 02 - ITENS 1 a 4: Gaveta de 

expansão de discos. 
 

a.  Deverá estar preenchida com 16(dezesseis) discos; 
b.  Deverá conter Dual Environmental Service Modules (E SM) – 4Gbps FC, no 

mínimo;  
c.  Deverão ser fornecidas as features de expansão/ativ ação que se fizerem 

necessárias;  
d.  Os licenciamentos devem contemplar a totalidade da configuração de hardware 

fornecida; 
e.  Deverá possuir 2(duas) fontes de alimentação 110 e/ ou 220 Volts; 
f.  Elementos de distribuição de energia redundantes qu e permitam que o 

equipamento continue operando em caso de falha de a lgum componente; 
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g.  Elementos de distribuição de energia hot swap, que permitam que o 
equipamento continue operando durante a troca/manut enção do componente 
defeituoso; 

h.  Sistema de refrigeração redundante; 
i.  Serão fornecidos transceivers, cabos, terminadores e demais acessórios para 

viabilizar a instalação e o funcionamento da expans ão; 
j.  O gabinete segue padrão industrial para racks de 19 ’’ (dezenove polegadas), 

incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acess órios necessários para 
sua instalação em rack; 

k.  O gabinete de expansão possui kit para instalação e m rack rack; 
l.  Deverá ser integrado ao Storage DS5020 através de c onexões Fibre Channel 

diretamente como back-end do mesmo; 
m.  Deverá possuir todos os componentes para a sua inte gração ao mesmo;  

Requisitos adicionais 
• Os softwares, drives e firmwares necessários devem ser/estarem suas últimas 

versões; 
• Todos os cabos e componentes para alimentação elétr ica deverão ser 

fornecidos; 
• Deverá ser realizado teste de funcionamento da gave ta de expansão; 
• Os equipamentos a serem adquiridos deverão se integ rar perfeitamente aos 

equipamentos existentes, formando um só conjunto ap ós sua instalação e 
configuração; 

 
11.  REQUISITOS MÍNIMOS COMUNS do LOTE 02 - ITENS 5 a 7: Cabos de 

Fibra. 
 
a.  Os cabos deverão ser Multi-modo, short wave; 
b.  Os cabos deverão ser novos e em sua embalagem origi nal, com os conectores em 

perfeito estado; 
c.  Deverão ser testados no ambiente existente; 
d.  A CONTRATANTE deverá fornecer os meios para que os testes sejam realizados. 

 
12.  REQUISITOS MÍNIMOS COMUNS do LOTE 02 - ITENS 8 a 25: Licenças. 
 
a.  As senhas deverão enviadas para a Seção de Operação  por meio eletrônico ou 

por envelope; 

 
13.  REQUISITOS MÍNIMOS COMUNS do LOTE 02 - ITEM 26: Instalação de 

gaveta de expansão – Lote 02 – Itens 1 a 4. 
 
a.  A vencedora do LOTE 02 poderá efetuar vistoria prév ia das dependências que 

abrigarão os produtos a serem fornecidos, recomenda ndo modificações e 
ajustes necessários à adequação dos ambientes e rec ursos disponíveis aos 
objetivos da implementação em pauta; 

b.  O prazo máximo para início da instalação será de at é 5(cinco) dias úteis, 
contados da data de solicitação de fornecimento pel a CONTRATANTE; 

c.  O prazo máximo para finalização da instalação será de até 15(quinze) dias 
úteis, contados da data de solicitação de fornecime nto pela CONTRATANTE; 

d.  A instalação consistirá na interconexão da gaveta d e expansão EXP520 ao IBM 
SYSTEM STORAGE DS5020 existente; 

e.  A instalação deverá proporcionar total operacionali dade do gabinete de 
expansão dentro do ambiente existente; 

f.  Deverão ser realizados testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao 
final, todo o ambiente existente deverá continuar e m produção; 

g.  É responsabilidade da CONTRATADA: 
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I.  Instalação e configuração do equipamento, incluindo  cabeamento físico 
(implementação de padrão de identificação dos cabos ) e lógico, 
atualizações de software, patches, drivers e firmwa res para suas mais 
recentes versões; 

II.  Configuração dos recursos do equipamento para acess o à rede ethernet e 
SAN; 

III.  Instalação e configuração dos recursos de gerenciam ento do equipamento; 

IV.  Configuração do equipamento para ligação com servid ores, switches, 
storages e unidades de fita; 

V.  Apresentar testes de funcionamento de redundância, quando se aplicar; 

VI.  Oferecer transferência de tecnologia a ser realizad a durante a 
instalação, constando de instruções de operação do equipamento. 

 
14.  REQUISITOS MÍNIMOS COMUNS do LOTE 02 - ITEM 27: Instalação de 

licenças – Lote 02- Itens 8 a 25. 
 
a.  A vencedora do LOTE 01 poderá efetuar vistoria prév ia das dependências que 

abrigarão os produtos a serem fornecidos, recomenda ndo modificações e 
ajustes necessários à adequação dos ambientes e rec ursos disponíveis aos 
objetivos da implementação em pauta; 

b.  O prazo máximo para início da instalação será de at é 5(cinco) dias úteis, 
contados da data de solicitação de fornecimento pel a CONTRATANTE; 

c.  O prazo máximo para finalização da instalação será de até 15(quinze) dias 
úteis, contados da data de solicitação de fornecime nto pela CONTRATANTE; 

d.  A instalação consistirá na ativação das licenças no s equipamentos IBM SYSTEM 
STORAGE DS4700 e DS5020 existente; 

e.  A instalação deverá proporcionar total operacionali dade do gabinete de 
expansão dentro do ambiente existente; 

f.  Deverão ser realizados testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao 
final, todo o ambiente existente deverá continuar e m produção; 

g.  É responsabilidade da CONTRATADA: 

I.  Configuração do equipamento, atualizações de softwa re, patches, drivers e 
firmwares para suas mais recentes versões; 

II.  Instalação e configuração dos recursos de gerenciam ento do equipamento; 

III.  Configuração do equipamento para ligação com servid ores, switches, 
storages e unidades de fita; 

IV.  Apresentar testes de funcionamento de redundância, quando se aplicar; 

V.  Oferecer transferência de tecnologia a ser realizad a durante a 
instalação, constando de instruções de operação do equipamento. 
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LOTE 03 DESCRIÇÃO 

ITEM 1 Switch IBM SAN FC 40 portas (Modelo ref. IBM  40B-4) 
ITEM 2 Instalação e configuração – Lote 03 – Item 1 

 
15.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 03 - ITEM 1: Switch SAN FC 40 

portas – (Modelo ref. IBM Totalstorage SAN40B-4)  
 
a.  Projetado para montagem e uso em rack padrão 19 pol egadas, com altura máxima 

de 1U; 
b.  O equipamento deve ser composto de hardware, softwa re, firmware e acessórios 

necessários à sua instalação, configuração e operaç ão; 
c.  Caso o equipamento possua software de gerenciamento  proprietário o mesmo 

deverá ser fornecido em sua ultima versão disponíve l; 
d.  Os softwares/firmware instalados devem estar em sua  última versão 

comercializada; 
e.  Deverá possuir 40(quarenta) portas, todas licenciad as, ativadas, prontas 

para uso e com capacidade para taxas de transferênc ia de 8Gbps/4Gbps/2Gbps  
em todas as portas, com tecnologia autosense; 

f.  Deverá ter suporte para transceivers óticos short-w ave e long-wave; 
g.  Deverão ser fornecidos 35 Gbic´s short-wave e 1 Gbi c´s long-wave para cada 

switch adquirido; (A JFES fornecerá os Gbic´s resta ntes para completar as 40 
portas); 

h.  As 40(quarenta) portas ativadas, serão preenchidas com optical tranceivers 
short wave e long-wave com taxas de transferência d e até 8Gbps; 

i.  Possuir interfaces do tipo E_Port, F_Port e FL_Port , todas habilitadas ; 
j.  Todos os conectores inclusos; 
k.  Todos os cabos inclusos; 
l.  Permitir conexão hot-plug dos cabos de fibra ótica;  
m.  Capacidade mínima instalada de 2(duas) fontes com p otência suficiente para 

atender à configuração máxima do equipamento. 
n.  As fontes devem ser hot-plug e funcionar com tensõe s de entrada de 110 e 220 

Vac, com tolerância de +- 10%; 
o.  Capacidade mínima instalada de ventiladores hot-plu g para o funcionamento 

ideal do equipamento mais 1(um) de redundância tamb ém hot-plug (solução 
N+1); 

p.  Permitir conexão para gerenciamento do equipamento a partir das conexões In-
Band ou Ethernet 10/100 Base-T com conector RJ45; 

q.  Permitir gerenciamento via protocolo / software pro prietário e suporte ao 
protocolo SNMP, telnet ou SSH, além de permitir ger enciamento via Web; 

r.  Compatibilidade com os sistemas operacionais Window s server 2000, 2003, Red 
Hat Enterprise Linux e AIX 5L; 

s.  Ter habilitados mecanismos baseados em políticas de  segurança; 
t.  Permitir monitorar uso da banda por host. 
u.  As features abaixo, ou equivalentes, devem estar at ivadas: 
• Advanced Performance Monitor; 
• Advanced Web Tools; 
• Advanced Zonning; 
• Full Fabric; 
• Fabric-Watch; 
• Inter-Switch Link Trunking. 
 

Requisitos adicionais 
• Os softwares, drives e firmwares necessários devem ser/estarem suas últimas 

versões; 
• Os equipamentos e acessórios deverão ser novos e se m utilização anterior; 
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• Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessár ios para instalação em 
rack; 

• Todos os cabos e componentes para alimentação elétr ica deverão ser 
fornecidos; 

• Deverá ser realizado teste de funcionamento do swit ch; 
• Os equipamentos a serem adquiridos deverão se integ rar perfeitamente aos 

equipamentos existentes, formando um só conjunto ap ós sua instalação e 
configuração; 

 
16.  REQUISITOS MÍNIMOS do LOTE 03 - ITEM 2: Instalação e 

configuração - LOTE 03 – Item 1(Switch IBM SAN 40 p ortas).  
 
a.  A vencedora do LOTE 03 poderá efetuar vistoria prév ia das dependências que 

abrigarão os produtos a serem fornecidos, recomenda ndo modificações e 
ajustes necessários à adequação dos ambientes e rec ursos disponíveis aos 
objetivos da implementação em pauta; 

b.  O prazo máximo para início da instalação será de at é 5(cinco) dias úteis, 
contados da data de solicitação de fornecimento pel a CONTRATANTE; 

c.  O prazo máximo para finalização da instalação será de até 15(quinze) dias 
úteis, contados da data de solicitação de fornecime nto pela CONTRATANTE; 

d.  O Switch deverá ser instalado em rack padrão 19 pol egadas; 
e.  A instalação consistirá na interconexão do switch à  rede SAN existente, 

formada por switches IBM SAN 2498 (24 portas); 
f.  A instalação deverá proporcionar total operacionali dade do switch dentro do 

ambiente existente; 
g.  Deverão ser realizados testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao 

final, todo o ambiente existente deverá continuar e m produção; 
h.  É responsabilidade da CONTRATADA: 

I.  Instalação e configuração do equipamento, incluindo  cabeamento físico 
(implementação de padrão de identificação dos cabos ) e lógico, 
atualizações de software, patches, drivers e firmwa res para suas mais 
recentes versões; 

II.  Configuração dos recursos do equipamento para acess o à rede ethernet e 
SAN; 

III.  Instalação e configuração dos recursos de gerenciam ento do equipamento; 

IV.  Configuração do equipamento para ligação com servid ores, switches, 
storages e unidades de fita; 

V.  Apresentar testes de funcionamento de redundância, quando se aplicar; 

VI.  Oferecer transferência de tecnologia a ser realizad a durante a 
instalação, constando de instruções de operação do equipamento. 

 


