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1. OBJETO 
 
1.1. Trata o presente processo de Aquisição de Switches para Rede SAN (Storage Area 

Network) com garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, para os Data Centers da 
DATAPREV localizados no Distrito Federal (DCDF), São Paulo (DCSP) e no Rio de Janeiro 
(DCRJ), incluindo prestação dos serviços de capacitação técnica a serem utilizados sob 
demanda. 

 
1.2. A contratação deverá considerar os itens definidos abaixo, a saber: 

 
LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO / PRODUTO 
QUANTIDADE 

TOTAL 
UNIDADE 

 

1 

a) Switches SAN Director tipo A 2 Equipamento  

b) Switches SAN Director tipo B 2 Equipamento  

c) Switches SAN Director tipo C 2 Equipamento  

d) Switches topo de rack* 6 Equipamento  

e) Instalação Switch SAN Director tipo A 2 Serviço  

f) Instalação Switch SAN Director tipo B 2 Serviço  

g) Instalação Switch SAN Director tipo C 2 Serviço  

h) Instalação Switch topo de rack* 6 Serviço  

i) Capacitação Técnica - Presencial 3 Turma  

j) Capacitação Técnica - online 5 Turma  

*Os itens “d” e “h”, referentes aos Switches topo de rack, só devem ser fornecidos para atendimento dos 
itens 2.2.4, 3.2.4, 4.2.4 e 5.1 do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.  

 
1.3. Esta contratação será realizada por meio de Pregão. 

 
1.4. Quaisquer equipamentos e/ou componentes (hardware e software) necessários ao pleno 

funcionamento da solução, mesmo que não solicitados explicitamente, deverão ser 
incluídos no fornecimento. 

 
1.5. Os equipamentos que constituem a solução a ser fornecida deverão ser novos e com 

versão de software atualizada, não sendo aceitos equipamentos remanufaturados. 
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1.6. Os componentes de software que constituem a solução a ser fornecida não devem expirar 
após o término da garantia ou o período de suporte do fabricante aos componentes da 
solução, ou seja, as licenças devem ser perpétuas. 

 
1.7. Os produtos que compõem a solução não devem estar com término de comercialização 

(End-of-Sale) anunciado, isto é, devem estar em produção e serem comercializados pelo 
fabricante no momento da assinatura do Pedido de Compra / Contrato. Após ser 
anunciado o término da comercialização (End-of-Sale) dos produtos que o compõem a 
solução, o suporte (End-of-Support) deverá permanecer por, no mínimo, o período de 
vigência da garantia. 

 

1.8. A especificação técnica da Aquisição de Switches para Rede SAN está contida no 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA deste Termo de Referência. 
 

1.9. As condições para a contratação dos serviços de capacitação técnica para a Aquisição de 
Switches para Rede SAN estão contidas no ANEXO V – CAPACITAÇÃO TÉCNICA deste 
Termo de Referência. 
 
 

2. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
2.1. A LICITANTE deverá encaminhar os seguintes documentos para efeitos de classificação 

e habilitação: 
 

2.1.1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), 
conforme ANEXO III – MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, em papel timbrado e com identificação do emitente (nome 
completo, e-mail e telefone de contato), em original ou cópia autenticada, emitido 
por empresa pública ou privada, comprovando o perfeito cumprimento das 
obrigações relativas ao fornecimento da Aquisição de Switches para Rede SAN, 
com características técnicas e complexidade similares ao objeto especificado neste 
Termo de Referência, informando o período e o local da prestação dos serviços de 
garantia e capacitação técnica. Caso seja necessário, a LICITANTE vencedora poderá 
apresentar mais de um atestado, a fim de comprovar a capacidade nos serviços 
citados. 
 

2.1.1..1. A DATAPREV poderá realizar diligência/visita técnica a fim de 
complementar informações ou de comprovar a veracidade do(s) 
Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) pela LICITANTE 
convocada, quando poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), nota(s) 
fiscal(is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente 
que o serviço apresentado no (s) atestado(s) foi prestado. 
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2.1.2. Proposta técnica comercial, que deve obrigatoriamente: 
 

a) Informar sobre a concordância com todos os termos descritos neste Termo 
de Referência; 
 

b) Ser elaborada utilizando a Planilha de Formação de Preços, ANEXO II deste 
Termo de Referência; 
 

c) Informar que os valores apresentados incluem os impostos federais, estaduais 
e municipais, taxas e todos os demais custos envolvidos no escopo desta 
contratação, tais como frete, embalagem, seguro etc.; 
 

d) Descrever a arquitetura da solução ofertada, relacionado todos os itens de 
hardware e/ou software que a comporão, informando suas respectivas 
quantidades, modelo e fabricante, além de suas caraterísticas técnicas, em 
conformidade com o solicitado no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 
 

e) Ser apresentado em papel timbrado da empresa e assinada pelo responsável 
pelo contrato. 

 
 

3. PROVA DE CONCEITO 
 
3.1. Concluída a etapa de lances do pregão, a partir da solicitação do pregoeiro na sessão 

pública, a DATAPREV dará início à fase de Prova de Conceito da Aquisição de Switches 

para Rede SAN. 
 

3.1.1. A prova de conceito compreende: 
 
a) Definição de Ambiente: A LICITANTE deverá se reunir com a equipe técnica da 

DATAPREV, no Rio de Janeiro, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após 
solicitação formal da DATAPREV, descrita no subitem 3.1.  

 
A data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com a DATAPREV.  

 
Nesta reunião: 
 

 A LICITANTE deverá informar todos os requisitos necessários ao 
dimensionamento adequado da infraestrutura física do ambiente a ser 
disponibilizado pela DATAPREV (tamanho da sala, quantidade de pontos 
elétricos, quantidade de pontos de rede, temperatura ideal etc.), para que 
a solução apresentada pela LICITANTE possa ser avaliada; 
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 Deverá ser definida a lista de produtos que serão entregues na etapa 
seguinte. 

 
Caso a reunião não ocorra por problema único e exclusivo da LICITANTE, a 
Prova de Conceito acontecerá no ambiente padrão de teste da DATAPREV. 
Nesta situação é vedada à LICITANTE reivindicar qualquer adaptação na 
infraestrutura oferecida pela DATAPREV. 

 
b) Entrega e Instalação: A LICITANTE deverá entregar e instalar, no mínimo: 

 
• 2 equipamentos, considerando os tipos A, B ou C. 
• 1 equipamento do tipo topo de rack, se a solução atender aos itens 2.2.4, 

3.2.4, 4.2.4 e 5.1 do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 
Os equipamentos deverão contemplar todas as funcionalidades especificadas 
para a Aquisição de Switches para Rede SAN nos endereços abaixo, no prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados a partir do dia seguinte 
à realização da reunião descrita na alínea “a” ou o fim do prazo para sua 
realização, o que ocorrer primeiro, em horário comercial (das 9:00 às 18:00 horas). 
A LICITANTE deverá disponibilizar 01 (um) técnico que se responsabilizará pela 
montagem da solução. A LICITANTE deverá apresentar a documentação técnica 
da Aquisição de Switches para Rede SAN, contemplando informações 
detalhadas de todos os itens e modelos que compõe a solução, conforme 
descrito ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 
Departamento de PLANEJAMENTO – DEPS 
Prédio AR - Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460, sala 311 – Botafogo 
Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22280-040 
ou 
Rua Cosme Velho, nº 6 - Cosme Velho 
Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22241-900 
 

Todos os itens da Aquisição de Switches para Rede SAN que forem submetidos 
à Prova de Conceito, deverão ser iguais aos que serão fornecidos posteriormente, 
na etapa de Entrega, conforme item 5 deste Termo de Referência. 

 
 A LICITANTE deverá prover todo o ambiente necessário (componentes 

de hardware e software), no endereço acima, para comprovação do 
atendimento às funcionalidades do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA. O provimento do ambiente utilizado exclusivamente para os 
testes da etapa de prova de conceito inclui o fornecimento dos acessórios 
como: gerador de tráfego, switches, roteadores, transceptores, cabos, etc. 
A critério da DATAPREV, a composição do ambiente necessário poderá 
ser realizada em conjunto. 
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c) Comprovação: esta etapa será realizada por um período máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, com carga diária de 6 (seis) horas, a contar do dia seguinte à 
conclusão do prazo para a etapa de Entrega e Instalação (alínea “b”), conforme 
informado pelo pregoeiro em sessão pública. A partir do primeiro dia desta 
etapa, a LICITANTE deverá: 

 
 Entregar o ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA preenchido, informando 

no campo próprio, a página da documentação técnica que referencia o 
requisito a ser avaliado. Caso existam requisitos não descritos na 
documentação técnica que sejam atestados exclusivamente por meio de 
testes na Prova de Conceito, o respectivo campo do ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser preenchido com o texto 
“COMPROVAÇÃO PRÁTICA”. 

 
 Disponibilizar 01 (um) técnico que se responsabilizará pela comprovação 

das funcionalidades e requisitos em conformidade com o ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio de testes práticos ou por comandos 
de configuração. A aprovação das funcionalidades existentes na Solução 
de Aquisição de Switches para Rede SAN apresentada pela LICITANTE 
serão efetuadas pela Equipe Técnica da DATAPREV. 

 
Durante a realização da etapa da Comprovação da Prova de Conceito, se a 
LICITANTE identificar a necessidade de realizar alteração de versão de S.O. 
(Sistema operacional) de algum dispositivo entregue, poderá realizar tal 
procedimento de substituição de versão, uma única vez. Todo e qualquer ônus, 
oriundo dessa atualização é de responsabilidade exclusiva da LICITANTE, 
podendo a DATAPREV exigir nova comprovação de funcionalidades já testadas 
com a versão anterior de S.O. (Sistema operacional). 

 
A entrega do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA devidamente preenchido não 
exclui a necessidade de comprovação do atendimento aos requisitos por meio de 
testes práticos ou por comandos de configuração durante a realização da Prova 
de Conceito. No entanto, os itens destacados no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA com o termo “aceita-se documentação”, não necessitarão de 
comprovação prática na Prova de Conceito. 
 
Todos os requisitos descritos no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA devem 
poder ser validados concomitantemente sem prejuízo de funcionalidade ou 
desempenho, conforme necessidade da DATAPREV. 

 
d) Local e Horário da Prova de Conceito: a prova acontecerá no local de entrega 

do equipamento durante o horário comercial (9:00 às 18:00 horas), respeitando 
a carga horária diária de 6 (seis) horas. Os horários de início e intervalos serão 
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definidos em comum acordo entre a LICITANTE e a Equipe Técnica da 
DATAPREV. 

 
3.2. Caso a LICITANTE não atenda as condições definidas nas alíneas “b” ou “c” do subitem 

3.1.1 deste Termo de Referência, ou seja, se porventura a Solução de Aquisição de 
Switches para Rede SAN for entregue/instalada fora do prazo estabelecido, ou caso seja 
constatado o não atendimento a qualquer item de caráter técnico, a LICITANTE será 
DESCLASSIFICADA. 
 

3.3. Concluída a Prova de Conceito da Solução de Aquisição de Switches para Rede SAN 
e verificado o atendimento de todas as condições supracitadas no subitem 3.1.1, não 
havendo, portanto, anormalidades e/ou sanados todos os problemas detectados, a 
DATAPREV emitirá em até 10 (dez) dias úteis, o Termo de Aprovação da Prova de 
Conceito da Aquisição de Switches para Rede SAN. 
 

3.4. A realização da Prova de Conceito poderá ser acompanhada por todos os LICITANTES 
e demais interessados neste processo. 

 
 

4. PLANEJAMENTO 
 
4.1. A CONTRATADA deverá se reunir com o Gestor Técnico do contrato, conforme descrito 

no subitem 24.1 deste Termo de Referência, e com a Equipe Técnica responsável pelo 
gerenciamento da implantação da solução, no Rio de Janeiro, em local a ser definido pela 
DATAPREV ou por videoconferência, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados 
a partir do dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC). A data da 
reunião deverá ser agendada em comum acordo com a DATAPREV. 
 
Nesta reunião a CONTRATADA deverá: 
 

4.1.1. Apresentar as características dos produtos fornecidos, além de tratar das 
informações sobre o planejamento e cronograma da sua instalação e esclarecer 
todos os questionamentos técnicos. A DATAPREV definirá, com o apoio da equipe 
técnica da CONTRATADA de que forma os produtos deverão ser instalados e 
configurados. A CONTRATADA e a DATAPREV, em comum acordo, deverão fazer 
um planejamento das atividades de instalação antes de iniciar a instalação 
propriamente dita, conforme descrito no subitem 4.3.1 deste Termo de Referência. 
 

4.1.2. Apresentar quem será o gestor do projeto e o profissional técnico que atuará 
como coordenador de todas as atividades de instalação e implementação dos 
produtos adquiridos. 
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4.1.3. Agendar visitas técnicas de pré-instalação aos sites da DATAPREV (DCRJ, DCSP e 
DCDF) para definição do posicionamento dos equipamentos, da instalação elétrica e 
demais requisitos necessários à instalação física dos equipamentos. Como produto 
dessas visitas técnicas, a CONTRATADA deverá elaborar um relatório detalhado, por 
local de instalação. Tal relatório deverá fazer parte do Plano de Instalação. 

 
4.1.4. Tratar das informações sobre o planejamento da Solução de Aquisição de 

Switches para Rede SAN e esclarecer todos os questionamentos técnicos. A 
DATAPREV definirá, com o apoio da equipe técnica da CONTRATADA, de que 
forma ocorrerá a migração de dados. A CONTRATADA e a DATAPREV, de comum 
acordo, deverão fazer um planejamento das atividades de migração antes de iniciar 
a migração propriamente dita. 

 
4.2. Após a realização desta primeira reunião, caso existam questionamentos direcionados à 

DATAPREV e/ou à CONTRATADA, será disponibilizado um prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte à realização da reunião, para as respostas. 
 

4.3. Como produto da reunião descrita no subitem 4.1 deste Termo de Referência, a 
CONTRATADA deverá encaminhar, por meio eletrônico, em 5 (cinco) dias úteis após a 
realização da reunião e esclarecimento de possíveis dúvidas remanescentes, o Plano de 
Instalação. 

 
4.3.1. O Plano de Instalação dos produtos a serem fornecidos deverá conter, de forma 

detalhada: 
 

a) Descrição dos equipamentos e softwares que deverão ser instalados; 
 

b) Pré-requisitos para a instalação: deverão ser descritos todos os recursos e 
condições que deverão ser providos pela DATAPREV, necessários para que a 
CONTRATADA possa realizar os serviços de instalação; 

 
c) Relação dos especialistas certificados da CONTRATADA alocados nos processos 

de instalação; 
 

d) Relatórios das visitas técnicas de pré-instalação; 
 

e) Visão geral da arquitetura da solução que será implantada; 
 

f) Descrição das etapas do processo de instalação, detalhando as opções de 
configuração adotadas; 
 

g) Cronograma de execução; 
 

h) Necessidade de atualização de versões dos produtos a serem fornecidos. 
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4.4. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano de 
Instalação, a DATAPREV deverá se manifestar sobre sua aprovação. Caso seja necessário, 
será concedido à CONTRATADA um novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis para 
eventuais ajustes e reapresentação da documentação reprovada. A versão definitiva do 
plano de instalação será a versão aprovada pela Equipe Técnica da DATAPREV. 
 

4.5. A instalação do Solução de Aquisição de Switches para Rede SAN será iniciada em até 
20 (vinte) dias úteis após a aprovação pela DATAPREV do Plano de Instalação 
elaborado pela CONTRATADA, prazo este que será utilizado para elaboração pela 
DATAPREV do Padrão de Instalação (PIN), o qual especificará a integração da solução 
do fornecedor com os ambientes da DATAPREV. 
 

4.6. A CONTRATADA deverá se reunir com o Gestor Administrativo do contrato, conforme 
descrito no subitem 24.2 deste Termo de Referência, no Rio de Janeiro, em local a ser 
definido pela DATAPREV, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do 
dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC). A data da reunião deverá 
ser agendada em comum acordo com a DATAPREV. Esta será considerada a Reunião de 
Abertura Contratual onde serão discutidos os aspectos relevantes para a Gestão 
Contratual. 
 
Nesta reunião a CONTRATADA deverá: 
 

4.6.1. Apresentar quem será o gestor do contrato por parte da CONTRATADA para 
tratar de questões comerciais e/ou contratuais. 
 

4.6.2. Apresentar os parâmetros a serem utilizados pelo sistema que registrará os 
chamados descritos no item 10 deste Termo de Referência. Os parâmetros serão 
analisados pela DATAPREV para identificação das adequações necessárias a serem 
realizadas pela CONTRATADA para que atenda a todas as exigências descritas neste 
Termo de Referência. 

 
 

5. ENTREGA 
 
5.1. Os componentes de hardware que integram a solução definida no ANEXO I – 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão ser entregues no prazo máximo de 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido de Compra, 
nos endereços a seguir: 

 

 
 



Diretoria de Tecnologia e Operações - DIT 
Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC - SUAS 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC - DEGI 
Divisão de Análise de Gestão de Insumos e Infraestrutura de TIC- DIGI 

 

Termo de Referência 
Aquisição de Switches para Rede SAN 

 

Termo de Referência – Aquisição de Switches para Rede SAN 12 

ENDEREÇOS 

 
 Data Center Rio de Janeiro (DCRJ) 

Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho, Rio de Janeiro – RJ – CEP 22241-900 
OU 

 Data Center São Paulo (DCSP) 
Rua Dr. Manoel Vitorino, 343, Brás, São Paulo – SP – CEP 03017-020 
OU 

 Data Center Distrito Federal (DCDF) 
Setor de Autarquias Sul, quadra 1, bloco E/F, Brasília – DF – CEP 70070-931 
 

 

5.2. Os volumes contendo os componentes de hardware deverão estar identificados 
externamente, com os dados discriminados na documentação de Registro de Entrega / 
Nota Fiscal, na qual deverá constar necessariamente o número de série de todos os 
componentes que estiverem sendo entregues. 
 

5.3. Junto aos produtos fornecidos, a CONTRATADA deverá entregar ao Gestor Técnico do 
contrato, conforme descrito no subitem 24.1 deste Termo de Referência, as 
documentações descritas a seguir: 
 
a) Documentação de Registro de Entrega / Nota Fiscal; 

 
b) Documentação relacionando os itens discriminados na documentação de Registro de 

Entrega / Nota Fiscal com os produtos de hardware e/ou software que compõem a 
solução e estão descritos na proposta técnica comercial validada pela DATAPREV, de 
forma que seja possível verificar a correlação entre os itens que compõem a solução 
adquirida, conforme definido no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, e aqueles 
representados na documentação de Registro de Entrega / Nota Fiscal. Esta correlação 
não poderá ser feita por códigos e sim pela descrição de cada hardware e/ou software, 
com a respectiva quantidade; 
 

c) Documentação técnica, original do fabricante, preferencialmente em língua 
portuguesa, que abranja configuração, instalação e gerenciamento dos produtos 
adquiridos. Na ausência de publicação em português da documentação original do 
fabricante, será aceito apenas material em inglês; 

 
d) Informar o Stock Keeping Unit (SKU), quando cabível; 

 
e) Detalhamento dos valores unitários de cada componente (CPU/Core, memória e 

armazenamento) por modelo de equipamento descritos no subitem 1.2. 
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5.4. A conferência dos produtos adquiridos será realizada com base na documentação 
descrita nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.3, os volumes entregues serão abertos pela 
DATAPREV na presença da CONTRATADA, em até 07 (sete) dias úteis, contados a 
partir da sua solicitação formal, que em conjunto conferirão o seu conteúdo. 

 
Constatada a ocorrência de divergência entre os componentes entregues e o descrito na 
documentação das alíneas “a” e “b” do subitem 5.3, fica a CONTRATADA obrigada a 
providenciar a sua correção ou sua substituição, a critério da DATAPREV. Os produtos não 
serão considerados entregues até que todas as pendências sejam sanadas.  

 

5.5. Os produtos serão considerados entregues e o Termo de Recebimento será emitido 
pela DATAPREV em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ocorrência dos fatos 
abaixo: 
 

a) A CONTRATADA realizar a entrega da documentação constante no subitem 5.3 deste 
Termo de Referência. 

 
b) A DATAPREV realizar a conferência dos produtos descritos no subitem 5.4 deste 

Termo de Referência. 
 

 
6. INSTALAÇÃO 

 
6.1. A CONTRATADA deverá realizar a instalação “assistida” de todo componente de 

hardware e software, incluindo sua configuração e interligação física (cabeamento) e 
lógica à rede de dados da DATAPREV, que será acompanhada por analistas da 
DATAPREV. Todo processo de instalação deverá atender ao especificado no Plano de 
Instalação aprovado pela DATAPREV, conforme descrito no subitem 4.4 deste Termo 
de Referência. 
 

6.1.1. A instalação deve ser realizada por profissionais especializados, certificados pelo 
fabricante para instalar e configurar os equipamentos fornecidos com as devidas 
credenciais. 
 

6.1.2. As certificações exigidas no subitem 6.1.1. devem estar válidas durante o período 
de prestação dos serviços de instalação e configuração. 

 
6.2. O prazo para conclusão da instalação dos equipamentos será de 45 (quarenta e cinco) 

dias úteis, contados a partir do dia seguinte à ocorrência dos fatos a seguir: 
 

 Aprovação da versão definitiva do Plano de Instalação; 
 Emissão do Termo de Recebimento; 
 Elaboração do Padrão de Instalação (PIN). 
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6.3. A CONTRATADA deverá providenciar a aplicação de todas as correções e atualizações 
de software liberados até a data da instalação, incluindo a atualização de firmware dos 
componentes de hardware que compõem a solução, salvo solicitação da DATAPREV por 
outra versão. A CONTRATADA deverá encaminhar documento, em meio eletrônico, que 
comprove a aplicação das atualizações em todos os produtos instalados. 
 

6.4. Constatada a ocorrência de divergência na especificação técnica ou qualquer outro 
defeito de operação durante a instalação dos equipamentos, fica a CONTRATADA 
obrigada a providenciar a sua correção ou, a critério da DATAPREV, a substituição dos 
produtos adquiridos. 

 
6.5. A instalação deverá contemplar a configuração de todos os equipamentos adquiridos 

considerando, em cada um dos Data Centers, a migração de configuração da solução 
atual da DATAPREV (MDS 9513) para a nova solução de, no mínimo: 

 
 14 portas com os storages (4 HITACHI em cada Data Center e 2 VMAX no DCRJ); 
 15 portas com as tapes library (5 em cada Data Center); 
 6 portas com os Data Domain (2 em cada Data Center); 
 2 portas de ligação entre switches SAN; e 
 6 equipamentos Nexus 5000 (2 em cada Data Center), quando fornecidos 

SWITCHES SAN DIRECTOR que atendam aos itens 2.1, 3.1 e 4.1 do ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 6 switches topo de rack (2 em cada Data Center), quando fornecidos em conjunto 
com com os SWITCHES SAN DIRECTORS que atendem aos itens 2.2, 3.2, 4.2 e 5.1 
do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 18 servidores (6 em cada Data Center), quando fornecidos SWITCHES SAN 
DIRECTORS que atendem aos itens 2.2, 3.2, 4.2 e 5.1 do ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 
6.6. O padrão de requisitos físicos nos Data Centers da DATAPREV é: 

 Energia elétrica - corrente alternada (AC) com tensão nominal de 380 V (trifásico – 
3F+N+T) ou 220 V (monofásico – F+N+T). Frequência de rede com 60 Hz. Corrente 
do circuito de distribuição com máximo de 32 A. 

 Climatização - faixa de operação ampliada (Class 2): 10º a 35º C / 20% a 80% RH 
(umidade). 

 Espaço Físico – acomodação em rack padrão de 19” com máxima carga pontual de 
545 kg e máxima carga distribuída de 1.479 Kg/m2. 

 
6.7. A CONTRATADA deverá fornecer um arquivo com a documentação da migração de 

todas as configurações (De/Para) da solução atual da Dataprev (MDS 9513) para a nova 
solução adquirida. 
 

6.8. É de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer despesa, independentemente 
da sua natureza, decorrente dos serviços de instalação aqui mencionados. 
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6.9. Concluídas a instalação e a configuração dos produtos adquiridos, a CONTRATADA 
deverá comunicar formalmente à DATAPREV sobre a conclusão dos serviços. A 
DATAPREV terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para verificar a conformidade da 
instalação e das configurações realizadas com as condições constantes neste Termo de 
Referência. 

 
6.9.1. Caso sejam constatadas anormalidades ou sejam detectados problemas durante 

a verificação de conformidade realizada pela DATAPREV, esta comunicará 
formalmente os problemas detectados e que a instalação não foi concluída. A 
CONTRATADA terá um novo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte à confirmação de recebimento da comunicação, para sanar os 
problemas/anormalidades detectados, sem prejuízo do prazo descrito no subitem 
6.2 deste Termo de Referência, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades 
previstas. 
 

6.10. Os serviços de instalação deverão ocorrer em dias úteis, no horário compreendido 
entre 9:00h e 18:00h, salvo definição contrária, realizada em comum acordo entre a 
DATAPREV e a CONTRATADA e deverão ser agendados previamente com a 
DATAPREV. 

 
6.10.1. O período necessário para a migração e ativação da solução em produção deverá 

seguir as recomendações da área de produção e, a critério da DATAPREV, ocorrerá 
fora do horário compreendido no item 6.10. 

 
6.11. Os produtos adquiridos serão considerados instalados e o Termo de Aceite será 

emitido pela DATAPREV em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ocorrência dos 
fatos a seguir: 

 
a) As atualizações serem aplicadas e a documentação comprobatória ser entregue à 

DATAPREV pela CONTRATADA, conforme descrito no subitem 6.3 deste Termo de 
Referência. 

 
b) A DATAPREV receber o comunicado da CONTRATADA informando a conclusão dos 

serviços de instalação e configuração, conforme descrito no subitem 6.9 deste Termo 
de Referência. 

 
c) A DATAPREV concluir a verificação da conformidade da instalação e das 

configurações realizadas com as condições constantes neste Termo de Referência e 
que não existem anormalidades ou foram sanados todos os problemas detectados, 
conforme descrito nos subitens 6.9 e 6.9.1 deste Termo de Referência. 
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7. CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA 
 

7.1. A garantia dos produtos adquiridos deverá considerar o período mínimo de 60 (sessenta) 
meses a partir da data de emissão do Termo de Aceite dos produtos e contemplar a 
prestação dos seguintes serviços: 
 

 Atualização de versão das licenças de software 
 

 Manutenção corretiva “on-site” (com reposição de peças e/ou equipamentos para 
os produtos de hardware) 
 

 Suporte Técnico 
 

7.2. A prestação dos serviços relacionados à garantia não deve imputar qualquer custo 
adicional à DATAPREV. 
 

7.3. A modalidade de atendimento deverá ser em regime 24x7 (24 horas por dia x 7 dias da 
semana), de segunda a domingo, incluindo os feriados. 

 
7.4. Os produtos cobertos pela garantia poderão ser remanejados para quaisquer cidades 

onde a DATAPREV mantêm Data Centers (Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo), sem 
prejuízo das condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

7.5. A CONTRATADA deverá notificar formalmente à DATAPREV sobre a descontinuidade 
comercial e sobre o término do suporte técnico dos produtos objeto deste Termo de 
Referência com antecedência mínima de 6 (seis) meses da descontinuidade. 

 
7.6. Durante o período de garantia contratual, a CONTRATADA deverá prover o serviço de 

suporte técnico com profissionais técnicos especializados, certificados pelo fabricante 
para instalar e configurar os equipamentos fornecidos com as devidas credenciais. 

 
7.6.1. As certificações exigidas no subitem 7.6 devem estar válidas durante o período 

de prestação dos serviços de manutenção e suporte.  
 

 
8. ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE 

 
8.1. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá disponibilizar para a DATAPREV 

todas as atualizações dos softwares (atualização de versões, releases e patches), firmware 
ou microcódigos dos hardwares adquiridos, sem nenhum ônus adicional à DATAPREV. 
 

8.2. A CONTRATADA deverá notificar à DATAPREV sobre a liberação de novas versões e 
correções de software (patches) dos produtos objeto deste Termo de Referência. Os 
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avisos poderão ser encaminhados por e-mail, utilizando mecanismo automático de 
notificação 

 
8.3. Mesmo após o término do prazo da garantia, as licenças deverão permanecer em 

operação, ainda que sem a possibilidade de fazer atualizações, mas permitindo aos 
administradores realizarem qualquer tipo de configuração nos equipamentos. 
 

8.4. Caso as condições de licenciamento dos softwares fornecidos sejam alteradas pelo 
fabricante durante o período de garantia, as funcionalidades e os quantitativos definidos 
não deverão ser prejudicados. Nas situações em que a alteração na forma de 
licenciamento implique em perdas qualitativas e/ou quantitativas, licenças 
complementares deverão ser fornecidas à DATAPREV, sem custo adicional. 
 
 

9. SUPORTE TÉCNICO 
 
9.1. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá prover o serviço de suporte 

técnico para os produtos adquiridos, que deverá ser prestado nas modalidades: 
 

 On site (presencial): para chamados relacionados aos produtos de hardware; 
 Remoto: para as demais situações, conforme descrito no subitem 9.4 deste 

Termo de Referência. 
 

9.2. Entende-se por Suporte Técnico On site (presencial) a disponibilização de soluções 
destinadas a corrigir problemas originados por falhas, incluindo a atualização de versão, 
patches de correção, configurações, reinstalação e demais procedimentos necessários 
objetivando o retorno do ambiente operacional (disaster recovery). A CONTRATADA 
obriga-se e compromete-se a não utilizar material de reposição improvisado. As peças 
e/ou equipamentos que vierem a ser substituídos deverão ser novos e originais do 
fabricante. 
 

9.3. Os serviços de Suporte Técnico On site (presencial) serão prestados por técnicos 
devidamente habilitados e credenciados pela CONTRATADA, no local onde os 
equipamentos encontram-se instalados. A CONTRATADA deverá informar quem será o 
responsável pelo centro de suporte e assistência técnica durante o período contratual. 

 
9.4. Entende-se por SUPORTE TÉCNICO REMOTO as seguintes atividades para tratamento 

de problemas relacionados à solução: 
 
a) Orientações sobre uso, configuração, instalação dos produtos adquiridos e para 

identificação da versão de software mais adequada, conforme perfil de necessidade 
apontada pela Dataprev; 
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b) Questões sobre compatibilidade e interoperabilidade dos produtos adquiridos 
(hardware e/ou software); 
 

c)  Interpretação da documentação dos produtos adquiridos; 
 

d) Orientações para identificar a causa de uma falha de software e/ou hardware; 
 

e) Para os casos de defeitos de software e/ou hardware conhecidos, devem ser 
fornecidas as informações sobre a correção ou a própria correção; 

 
f) No caso de defeitos de software e/ou hardware não conhecidos, a assistência técnica 

da CONTRATADA deverá enviar as informações sobre a falha ao fabricante do 
produto para que o mesmo forneça a solução. A CONTRATADA deverá informar o 
número do chamado aberto junto ao fabricante, bem como uma estimativa de prazo 
para solução da falha; 

 
g) Orientação para solução de problemas de “performance” e “tuning” das configurações 

dos produtos adquiridos; 
 

h) Orientação quanto às melhores práticas para implementação da solução adquirida; 
 

i) Apoio e atuação na recuperação de ambientes em caso de panes ou perda de dados; 
 

j) Apoio e atuação na execução de procedimentos de atualização para novas versões 
dos produtos instalados 
 

9.5. As atividades relacionadas ao SUPORTE TÉCNICO REMOTO devem ser realizadas por 
meio de contato telefônico, troca de mensagens eletrônicas e videoconferência por meio 
de ferramenta homologada pela DATAPREV, sendo vedada a utilização de acesso 
remoto. Caso a CONTRATADA opte por solucionar o problema reportado pela 
DATAPREV por meio de atendimento on site (presencial), isso não deve imputar 
qualquer ônus adicional à DATAPREV. Em caráter excepcional, a área de Segurança da 
Informação da DATAPREV poderá autorizar a utilização de acesso remoto por meio de 
ferramenta homologada pela DATAPREV após avaliar sua necessidade devido a 
situações emergenciais que representem grande impacto para DATAPREV 
 

9.6. O fato de qualquer um dos produtos adquiridos não utilizar a última versão 
disponibilizada de quaisquer dos softwares instalados originalmente, incluindo firmwares, 
não poderá ser utilizado pela CONTRATADA como argumento para postergar eventual 
suporte técnico, a menos que tenha sido objeto de notificação e que seja apresentada 
documentação correlacionando a falha detectada com a versão de software instalada. 
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10. REGISTRO E ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS 
 
10.1. Para atendimento aos serviços de garantia dos produtos adquiridos, a CONTRATADA 

deverá oferecer atendimento por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica, que 
poderá pertencer ao fabricante dos produtos ou à CONTRATADA (parceira formalmente 
designada pelo fabricante dos produtos adquiridos como habilitada a prestar os serviços 
de suporte e assistência técnica). 
 

10.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à 
assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC), a CONTRATADA deverá apresentar à 
DATAPREV: 

 
 As informações sobre os canais de atendimento para abertura dos chamados: 

número de telefone (preferencialmente 0800) e endereço de website; 
 

 As informações referentes ao centro de suporte e assistência técnica responsável 
pelo atendimento aos serviços de garantia: se pertence ao fabricante dos produtos 
ou à própria CONTRATADA, endereço, telefone, e-mail e contato. 

 
 As informações referentes a ferramenta de abertura de chamados que poderão ser 

efetuadas, a critério da DATAPREV, com a entrega de um manual de utilização e/ou 
a realização de Workshop, a ser agendado, para as áreas de operação da ferramenta. 

 
10.3. A CONTRATADA deverá providenciar o registro de toda e qualquer solicitação de 

suporte técnico, independentemente de sua natureza, cabendo a DATAPREV, o devido 
acompanhamento. À DATAPREV serão disponibilizados os seguintes canais de 
atendimento para abertura dos chamados: 

 

Website e telefone (preferencialmente 0800) 
 
Onde cada chamado deverá conter, no mínimo, o registro das informações abaixo: 
 
 Número do registro/ocorrência (a ser fornecido pela CONTRATADA); 

 
 Identificação do atendente; 

 
 Identificação do solicitante; 

 
 Data e hora da solicitação; 

 
 Nível de severidade da ocorrência (a ser fornecido pela DATAPREV); 

 
 Descrição da ocorrência; 
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 Classificação da ocorrência:  
- Suporte Técnico Remoto: incidente  
- Suporte Técnico Remoto: esclarecimento de dúvidas  
- Suporte Técnico On Site (presencial): incidente 

 
10.4. No provimento deste serviço por meio de telefone, a CONTRATADA fica obrigada a 

permitir o recebimento de ligações de terminais fixos e móveis. 
 

10.5. Para os atendimentos por meio de telefone, o tempo máximo de espera deverá ser 
de até 03 (três) minutos. 

 
10.6. No provimento deste serviço por meio de Website, deverá ser possível que a 

DATAPREV indique uma lista de produtos por meio de arquivo anexo ou diretamente na 
página, em um único registro. Neste caso, a data e hora do registro serão consideradas 
como horário da abertura do chamado para todos os produtos listados. 

 
10.7. Caso a CONTRATADA opte por prestar os serviços de garantia dos produtos 

adquiridos por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica próprio, deverá possuir 
acesso direto, por meio de telefonema ou via correio eletrônico, ao Centro de Suporte e 
Assistência Técnica do fabricante. 
 

10.8. Independentemente da forma que a CONTRATADA utilize para prestar os serviços de 
garantia dos produtos adquiridos (por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica 
do fabricante dos produtos ou de centro de suporte e assistência técnica próprio), à 
DATAPREV deverá ser permitido acompanhar, por meio de Website, o andamento de 
todos os chamados abertos por meio de telefone e de Website. Este acesso ao Centro de 
Suporte e Assistência Técnica deverá: 
 
 Estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos 

os dias do ano; 
 

 Permitir realizar filtro por chamados encerrados em determinado intervalo de tempo, 
relacionados a um contrato específico; 

 
 Permitir realizar filtro por chamados com status “aberto”, com sua data de abertura 

no intervalo de tempo informado, relacionados a um contrato específico; 
 

 Permitir a apuração do tempo total de atendimento do chamado e o tempo em que 
ficou sob a responsabilidade da CONTRATADA; 
 

 Exibir as informações do andamento dos chamados de forma completa, clara e 
precisa, permitindo identificar objetivamente as transições de responsabilidade 
entre DATAPREV e CONTRATADA pelas ações a serem realizadas; 
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 Exibir as informações de data e hora de forma padronizada, incluindo o fuso horário 
a ser considerado. 

 
10.9. O horário de abertura de chamado será determinado conforme abaixo: 

 
a) Para chamados abertos pelo canal Telefone (preferencialmente 0800) → o horário 

da abertura do chamado será a data e hora da ligação realizada pelo profissional da 
DATAPREV informando do problema ocorrido. Caso a atendente não possa 
informar o número de chamado neste momento, deverá, obrigatoriamente, 
informar um número de protocolo que registre a data e hora da ligação realizada. 

 
b) Para chamados abertos pelo canal Website → o horário da abertura do chamado 

será a data e hora do acesso ao Website para registro do problema ocorrido. No 
momento do registro, a página web deverá informar o número de chamado, caso 
isso não seja possível, deverá informar um número de protocolo que registre a data 
e hora do acesso realizado. 
 

10.10. O horário de abertura do chamado demarcará o início da contagem do prazo de 
solução das ocorrências, independentemente do retorno da CONTRATADA. O horário 
de abertura de chamado será determinado conforme descrito no subitem 10.9 deste 
Termo de Referência. 
 

10.11. O serviço de registro de chamados deverá ser disponibilizado de acordo com a 
modalidade de atendimento estabelecida no subitem 7.3 deste Termo de Referência. 
 

10.12. Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte técnico 
remoto. 
 

10.13. Não deverá haver qualquer limitação para o número de técnicos da DATAPREV 
autorizados a abrir chamados técnicos. 

 
 

11. PRAZO PARA SOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 
 
11.1. Deverão ser considerados os seguintes prazos e níveis de severidade para os chamados 

de Suporte Técnico: 
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PRAZOS PARA SOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS REGISTRADAS  
(a partir do registro da ocorrência) 

SEVERIDADE INFORMADA TEMPO PARA SOLUÇÃO 

1 4 horas corridas 

2 24 horas corridas 

3 72 horas corridas 

4 48 horas corridas 

 
Os níveis de severidade são descritos abaixo: 
 
a) Severidade 1 – quando ocorre a perda ou paralisação de serviços relevantes 

prestados pela DATAPREV, ou atividades exercidas pela mesma, configurando-se 
como situação de emergência. Uma solicitação de serviço de Severidade 1 possuir 
uma ou mais das seguintes características: 

 
 Dados corrompidos; 

 
 Uma função crítica não está disponível; 

 
 O sistema se desliga repentinamente causando demoras excessivas e 

intermitências para utilização de recursos; 
 

 O sistema falha repetidamente após tentativas de reinicialização; 
 

 O sistema continua em execução permanente (congelado) necessitando ser 
reiniciado. 

 
b) Severidade 2 – quando se verifica uma grave perda de funcionalidades em 

programas ou sistemas da DATAPREV inexistindo alternativas de contorno, sem, no 
entanto, interromper em sua totalidade a prestação do serviço. 

 
c) Severidade 3 – quando se verifica uma perda de menor relevância de 

funcionalidades em programas ou sistemas da DATAPREV causando apenas 
inconveniências para a devida prestação dos serviços pela DATAPREV. 

 
d) Severidade 4 – quando se verifica como necessária a prestação de informações, 

aperfeiçoamentos ou esclarecimentos sobre documentação ou funcionalidades de 
programas, porém sem prejudicar diretamente a operação dos programas ou 
sistemas da DATAPREV. 

 
11.2. O nível de severidade será atribuído pela DATAPREV no momento da abertura do 

chamado. 
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11.3. No atendimento dos chamados, para efeitos de apuração do tempo gasto pela 
CONTRATADA para a disponibilização da solução, serão desconsiderados os períodos 
em que a DATAPREV estiver responsável por executar ações necessárias para a análise e 
solução da ocorrência. 
 

11.4. Considerando que as soluções das ocorrências de software, pela sua natureza, podem 
envolver atividades relacionadas ao desenvolvimento de patches específicos, admite-se, 
para todos os casos, a adoção de solução de contorno (workaround), respeitados os 
prazos definidos para cada severidade informada, sem prejuízo da disponibilização da 
solução definitiva cabível. Neste caso, a partir do encerramento do chamado original, com 
a disponibilização da solução de contorno, a CONTRATADA deverá abrir uma nova 
ocorrência para provimento da solução definitiva imediatamente, na qual deverá constar, 
obrigatoriamente, um novo campo contendo o número do chamado original (encerrado 
com a solução de contorno). O prazo máximo para disponibilização da solução definitiva 
será: 

 
PRAZOS PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA 

(a partir do encerramento do chamado original, com a disponibilização da solução de 
contorno) 

SEVERIDADE INFORMADA TEMPO PARA SOLUÇÃO 

1 15 dias corridos 

2 30 dias corridos 

3 45 dias corridos 

 
11.5. Considerando a solução de ocorrências de hardware, a substituição dos módulos ou 

equipamentos defeituosos deverá utilizar módulos ou equipamentos novos e originais, 
recomendados pelo fabricante. Após a substituição, a CONTRATADA deverá entregar 
um documento onde constem as descrições e os números de série dos módulos ou 
equipamentos defeituosos e dos novos (de substituição). 
 

11.5.1. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição do equipamento ou módulo 
defeituoso por outro, em caráter definitivo, dentro do prazo máximo de 12 (doze) 
horas corridas, contadas a partir da expiração do prazo de solução. 

 
11.6. Para fins de cálculo do período decorrido para solução da ocorrência de software, será 

contabilizado o prazo entre a formalização e o fechamento efetivo da ocorrência – seja 
essa solução de caráter definitivo ou provisório com a disponibilização de solução de 
contorno (workaround). 
 

11.7. Para fins de cálculo do período decorrido para solução da ocorrência de hardware, será 
contabilizado o prazo entre a formalização e o fechamento efetivo da ocorrência. Nos 
casos em que houver a substituição do módulo ou equipamento defeituoso para a 
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solução da ocorrência, o seu fechamento efetivo se dará somente após a entrada em 
operação do novo módulo ou equipamento (de substituição). 
 

11.8. Entende-se como substituição do módulo ou equipamento defeituoso, a desativação 
e remoção física do módulo ou equipamento defeituoso, seguida da ativação física e 
lógica do módulo ou equipamento novo (de substituição), reestabelecendo 
completamente o serviço que atendia antes da ocorrência. 
 

11.9. Em caso de impossibilidade da disponibilização de solução de contorno ou definitiva 
das ocorrências de software, dentro dos prazos estabelecidos, a CONTRATADA deverá, 
ainda dentro destes prazos, emitir um parecer com previsão de novo prazo, contendo o 
histórico de maior abrangência possível das atividades desenvolvidas desde a abertura 
do respectivo chamado. 
 

11.10. Após avaliação deste parecer inicial, a DATAPREV decidirá sobre a periodicidade da 
emissão de pareceres ou laudos posteriores, até o fechamento do atendimento, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelo descumprimento dos prazos 
estabelecidos nos subitens 11.1 e 11.4 deste Termo de Referência. 
 
 

12. RELATÓRIOS 
 
12.1. Durante todo o período de prestação dos serviços relacionados à garantia, a 

CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, um arquivo contendo o registro de 
todas as ocorrências de suporte técnico do período mensal de prestação de serviços 
encerrado. O Relatório Mensal de Atendimento e seus anexos, descritos no subitem 
12.1.1, deverá ser encaminhado para os Gestores Administrativo e Técnico conforme 
descrito no item 24 deste Termo de Referência em até 7 (sete) dias úteis, contados a 
partir do dia seguinte ao fim do período mensal de prestação de serviços e deverá 
estar no formato “.PDF”, devidamente assinado pelo gestor do contrato por parte da 
CONTRATADA (descrito no subitem 4.1.2), acompanhado da versão editável, em 
formato “.XLS” (para ambiente MS Windows) ou outro formato definido em comum 
acordo. O relatório deverá conter as seguintes informações de cada ocorrência: 
 
a) Número do registro/ocorrência; 

 
b) Identificação do atendente; 

 
c) Identificação do solicitante (DATAPREV); 

 
d) Data e hora da solicitação (considerando o fuso horário de Brasília); 

 
e) Nível de severidade da ocorrência (estabelecido pela DATAPREV); 
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f) Descrição da ocorrência; 
 

g) Data e hora da solução / fechamento da ocorrência (considerando o fuso horário de 
Brasília); 
 

h) Identificação do responsável (DATAPREV) pelo fechamento; 
 

i) Duração da ocorrência (no formato hh:mm); 
 

j) Tempo de atendimento sob responsabilidade da CONTRATADA (no formato 
hh:mm); 
 

k) Tempo de atendimento sob responsabilidade da DATAPREV (no formato hh:mm); 
 

l) Tipo de Suporte Técnico prestado: 
 Remoto  
 On Site (presencial) 

 
m) Classificação da ocorrência: 

 Suporte Técnico Remoto: incidente  
 Suporte Técnico Remoto: esclarecimento de dúvidas  
 Suporte Técnico On Site (presencial): incidente 

 
n) Subclassificação da ocorrência: 

 Hardware 

 Software 

 Hardware e Software 

 

o) Tipo de fechamento da ocorrência: 
 Solução de contorno 
 Solução definitiva 

 
p) Informar o número do chamado original (quando o chamado for originário de outro 

onde se tiver feito uso da solução de contorno). 
 

12.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar à DATAPREV, como anexos do Relatório 
Mensal de Atendimento, descrito no subitem 12.1 deste Termo de Referência:  
 

a) Documento contendo as seguintes informações para cada registro/ocorrência: 
 Número do registro/ocorrência; 
 Descrição detalhada da causa da ocorrência; 
 Descrição detalhada da solução da ocorrência; 
 Resumo de cada interação ocorrida durante o atendimento, identificando 

claramente as transições de responsabilidade pelas ações entre DATAPREV e 
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a CONTRATADA, contemplando data e hora de início e fim destas interações 
(considerando o fuso horário de Brasília), demostrando assim a memória de 
cálculo para se chegar aos tempos finais apresentados sob responsabilidade 
da DATAPREV e sob responsabilidade da CONTRATADA. 
 

b) Cópias dos Relatórios de Visita, descritos no subitem 12.2 deste Termo de 
Referência. 

 
12.1.2. O atraso no envio do Relatório Mensal de Atendimento, descrito no subitem 

12.1 deste Termo de Referência, implicará no atraso da análise técnica de suas 
informações. Tal análise serve de subsídio para a realização da medição do serviço 
prestado pela CONTRATADA no respectivo período. 
 

12.1.3. O Relatório Mensal de Atendimento, descrito no subitem 12.1 deste Termo 
de Referência, deve considerar formatação realizada pela CONTRATADA de forma 
a contemplar todas as informações exigidas descritas em fonte com tamanho que 
permita a sua impressão legível no formato A4, em orientação “paisagem”. 

 
12.2. Ao término de cada atendimento on site, o técnico da CONTRATADA deverá preencher 

um Relatório de Visita, contendo data e hora do chamado, início e término do 
atendimento, identificação do equipamento/módulo defeituoso, as providências 
adotadas, peças substituídas e as observações pertinentes. O Relatório de Visita deve 
ser assinado pelo técnico da CONTRATADA responsável pelo atendimento e por um 
técnico da DATAPREV. 
 

12.3. O período mensal de prestação de serviços será definido pelo Gestor 
Administrativo, conforme descrito no subitem 24.2 deste Termo de Referência, e 
informado à CONTRATADA na Reunião de Abertura Contratual, definida no subitem 
4.6 deste Termo de Referência. 

 
 

13. ACESSO AO SITE DO FABRICANTE 
 
13.1. Deverá ser garantido à DATAPREV o pleno acesso ao site do fabricante dos produtos 

adquiridos que constituem o objeto deste Termo de Referência para: 
 
a) Consultar quaisquer bases de dados disponíveis para usuários. 

 
b) Efetuar downloads de quaisquer atualizações de software ou documentações. 

 
13.2. Caso haja diferentes níveis de acesso no site, deverá obrigatoriamente ser ofertado o 

nível com maior grau de privilégios. 
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14. USO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 
14.1. Em todas as atividades de suporte técnico e capacitação técnica deverá ser empregada 

a língua portuguesa falada e escrita do Brasil. Serão admitidas as seguintes exceções a 
esta exigência: 
 
a) O uso de termos técnicos em inglês, nas conversações ou correspondências; 

 
b) O acesso a sites com conteúdo na língua inglesa, para consulta às bases de 

conhecimento ou download de componentes de software; 
 

c) A utilização de material original do fabricante em inglês, na realização da capacitação 
técnica, somente nos casos de ausência da publicação em português. 
 

d) Outros casos, com o aceite da DATAPREV. 
 

14.2. A abertura, o acompanhamento e o atendimento das ocorrências deverão ser feitos 
em língua portuguesa.  

 
14.3. Todos os relatórios constantes do item 12 deste Termo de Referência deverão ser 

apresentados com conteúdo em língua portuguesa. 
 
 

15. SIGILO E INVIOLABILIDADE 
 
15.1. A CONTRATADA deverá assinar TERMO DE SIGILO que se encontra no ANEXO IV, a 

fim de garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a que eventualmente possa 
ter acesso, durante a prestação dos serviços de suporte técnico e capacitação técnica. 
 

15.2. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos à DATAPREV sobre eventuais atos 
ou fatos noticiados que se refiram à mesma. 
 
 

16. REMANEJAMENTO DE PRODUTOS 
 
16.1. A totalidade ou parte dos produtos adquiridos poderá eventualmente ser remanejado 

para outra localidade, em uma das três cidades nas quais a DATAPREV mantém Data 

Centers (Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo), sem prejuízo do atendimento nas 
condições descritas neste Termo de Referência, mediante prévia comunicação à 
CONTRATADA. 
 

16.2. Todas as despesas relativas ao eventual remanejamento e reinstalação serão de 
responsabilidade da DATAPREV. 
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17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados no item 4 – 

Planejamento deste Termo de Referência, causado pela CONTRATADA. O 
descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, aplicadas 
cumulativamente conforme o caso.  
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 
a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,1% (um décimo por cento) 

ao dia do valor total do respectivo Pedido de Compras / Contrato; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” será 
substituída por multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, até o 
limite máximo de 5% (cinco por cento) do valor total do respectivo Pedido de 
Compras / Contrato. 

 
17.2. Será aplicada multa pelo atraso causado pela CONTRATADA na entrega dos 

produtos adquiridos, conforme descrito no subitem 5.1 deste Termo de Referência. 
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 

a) Para atrasos de até 15 (quinze) dias corridos → multa de 0,2% (dois décimos 
por cento) ao dia do valor total dos produtos adquiridos; 
 

b) Para atrasos superiores a 15 (quinze) dias corridos → a multa descrita na alínea 
“a” será substituída por multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o 
limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total dos produtos adquiridos. 

 
17.3. Será aplicada multa pelo atraso causado pela CONTRATADA na instalação dos 

produtos adquiridos, conforme descrito no subitem 6.2 deste Termo de Referência. 
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 

a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,2% (dois décimos por 
cento) ao dia do valor total do item Instalação; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” 
será substituída por multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 10% (dez por cento) do valor total do item Instalação. 
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17.3.1. Caso a CONTRATADA descumpra os prazos descritos nos subitens 6.2 e 6.9.1 
deste Termo de Referência, simultaneamente, a multa descrita no subitem 17.3, 
alíneas “a” e “b”, será substituída por multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 20% (vinte por cento) do valor total do item Instalação, pelo atraso, 
causado pela CONTRATADA, na instalação dos produtos adquiridos. 

17.4. Será aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o limite máximo de 1% 
(um por cento) do valor de cada turma de Capacitação, pelo descumprimento dos 
prazos relacionados no ANEXO V - CAPACITAÇÃO TÉCNICA deste Termo de 
Referência, causado pela CONTRATADA, exceto as alterações de prazos ocorridas de 
comum acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. O descumprimento de cada prazo 
implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

17.5. Será aplicada multa de 1% (um por cento) ao dia, até o limite máximo de 10% (dez por 
cento) do valor de cada turma de Capacitação, pelo atraso, causado pela 
CONTRATADA, na realização de cada turma da capacitação, conforme descrito no item 
1.5 do ANEXO V - CAPACITAÇÃO TÉCNICA. O descumprimento do prazo de cada turma 
implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

17.6. Será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor de cada turma do ANEXO V - 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA, pela indisponibilidade de material didático ou 
disponibilização de modelo diferente do validado ou incompatível com a solução 
configurada na DATAPREV. 

17.7. Será aplicada multa de 3% (três por cento) do valor de cada turma do ANEXO V - 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA, pela interrupção de treinamento por indisponibilidade, 
instabilidade da solução ou por uso incompatível de infraestrutura física e 
tecnológica com o disposto neste Termo de Referência. 

17.8. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor de cada turma do item 
Capacitação, caso o resultado alcançado com a aplicação da avaliação da Capacitação 
Técnica seja considerado recidivante INSATISFATÓRIO após reaplicação da turma, 
conforme descrito nos subitens 1.9.1 e 1.10.1 do ANEXO V - CAPACITAÇÃO TÉCNICA. 

17.9. Será aplicada multa de 7% (sete por cento) do valor de cada turma do item 
Capacitação/de cada produto de EAD especificado no Plano de Capacitação do 
ANEXO V - CAPACITAÇÃO TÉCNICA pela não entrega do conteúdo programático na 
qualidade e/ou na totalidade prevista. 
 

17.10. Será aplicada multa pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no fornecimento das 
informações sobre os canais de atendimento, conforme descrito no subitem 10.2 deste 
Termo de Referência. O descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, 
aplicadas cumulativamente conforme o caso.  
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito a seguir: 
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a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,05% (cinco centésimos 
por cento) ao dia do valor total do respectivo Pedido de Compras / Contrato; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” 
será substituída por multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 2% (dois por cento) do valor total do respectivo Pedido de Compras 
/ Contrato. 

 
17.11. Será aplicada multa pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no fornecimento das 

informações sobre a descontinuidade dos produtos, conforme descrito no subitem 
7.5 deste Termo de Referência. 
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo 
 

a) Para atrasos de até 15 (quinze) dias corridos → multa de 0,5% (cinco décimos 
por cento) ao dia do valor caucionado em garantia do cumprimento das 
obrigações contratuais; 
 

b) Para atrasos superiores a 15 (quinze) dias corridos → a multa descrita na alínea 
“a” será substituída por multa de 1% (um por cento) ao dia, até o limite máximo 
de 30% (trinta por cento) do valor caucionado em garantia do cumprimento 
das obrigações contratuais. 
 

17.12. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em garantia do 
cumprimento das obrigações contratuais, de 0,1% (um décimo por cento) à hora, até o 
limite máximo de 20% (vinte por cento), pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no 
cumprimento dos prazos para solução de ocorrências, conforme descrito no subitem 
11.1 deste Termo de Referência, para cada chamado registrado pela DATAPREV. O 
descumprimento de mais de um prazo para um mesmo chamado implicará em uma nova 
multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

17.13. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em garantia do 
cumprimento das obrigações contratuais, de 1% (um por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 20% (vinte por cento), pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no 
fornecimento da solução definitiva para as ocorrências de software, conforme 
descrito no subitem 11.4 deste Termo de Referência. O descumprimento do prazo de 
cada chamado registrado pela DATAPREV implicará em uma nova multa, aplicadas 
cumulativamente conforme o caso. 

 
17.14. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em garantia do 

cumprimento das obrigações contratuais, de até 5% (cinco por cento), pelo atraso, 
causado pela CONTRATADA, no fornecimento de qualquer um dos relatórios, conforme 
descrito no item 12 deste Termo de Referência. 
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17.15. Será aplicada multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) à 10% (dez por 
cento) do valor total do respectivo Pedido de Compras / Contrato pelo inadimplemento 
contratual relacionado às situações não previstas nos subitens anteriores. 
 

17.16. As multas constantes nesse item poderão ser aplicadas cumulativamente conforme o 
caso e são meramente moratórias, não isentando a CONTRATADA o ressarcimento por 
perdas e danos pelos prejuízos a que der causa. 

 
17.17. As multas constantes dos subitens 17.11 ao 17.14 serão calculadas sobre o valor 

caucionado em garantia do cumprimento das obrigações contratuais e serão aplicadas 
sobre o valor total pago mensalmente pela DATAPREV para a garantia dos itens que 
compõem a Solução de Aquisição de Switches para Rede SAN. 
 
Caso o valor total pago mensalmente pela DATAPREV para a garantia seja insuficiente 
para o débito das multas devidas pela CONTRATADA no referido mês, o valor devido 
deverá ser descontado integralmente do valor caucionado em garantia do cumprimento 
das obrigações contratuais. 
 

17.18. À CONTRATADA será garantido o direito à apresentação de defesa prévia, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à confirmação de recebimento 
da notificação de multa. Cabe à DATAPREV a solução final e definitiva da questão. 
 
 

18. AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
 
18.1. Objetivando a contínua melhoria do processo de gestão, ao longo da vigência 

contratual, a DATAPREV realizará, trimestralmente, a Avaliação de Desempenho de 
Fornecedores, o que permitirá a adoção de eventuais ajustes no modelo de atendimento. 
 

18.2. Serão avaliados os seguintes critérios: 
 

 Comunicação: Avaliação qualitativa da comunicação do fornecedor, como: 
clareza na  informação, formas de solicitações e questionamentos à 
DATAPREV, educação e nível de formalidade no atendimento, e tempo de 
resposta às solicitações da DATAPREV. 
 

 Confiabilidade: Prestação correta (isenta de falhas e erros) do serviço / 
atendimento, comprovando a eficácia das medidas preventivas e/ou corretivas 
adotadas. 
 

 Organização: Demonstra planejamento, integração e controle das atividades, 
cumprindo os prazos acordados, disponibilidade de pessoal com domínio dos 
serviços e conhecimento das atividades. 
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18.3. Para os critérios descritos acima serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), cuja média 
resultará em um dos conceitos abaixo: 
 

Péssimo (de 0 a 4,9) / Regular (de 5 a 7,4) / Bom (de 7,5 a 8,9) / Ótimo (de 9 a 10) 
 

18.4. Trimestralmente, a CONTRATADA será informada do conceito médio obtido no 
período e registrado no sistema interno de gestão da DATAPREV, resultado este que 
deverá balizar eventuais ações corretivas que se fizerem necessárias. 
 
 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 

de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar possuir mão de obra 
qualificada de profissionais certificados pelo fabricante para realizar os serviços de 
instalação e configuração, em conformidade com o exigido no subitem 6.1.1 deste 
Termo de Referência. 
 
Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de mais de um 
profissional, a fim de comprovar as certificações nas tecnologias exigidas. 
 

19.2. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 
de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar possuir mão de obra 
qualificada de pelo menos 1 (um) profissional certificado para realizar as atividades de 
suporte técnico, em conformidade com o exigido no subitem 7.6 deste Termo de 
Referência. 
 
Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de mais de um 
profissional, a fim de comprovar as certificações nas tecnologias exigidas. 
 

19.3. O vínculo jurídico-legal do(s) profissional(ais) citado(s) no(s) subitens 19.1 e 19.2 deste 
Termo de Referência com a CONTRATADA ou com o FABRICANTE pode ser: 
empregatício, societário ou contratual. A CONTRATADA deverá, conforme a situação, 
fornecer a documentação exigida abaixo: 
 

 Situação 1: Vínculo empregatício (o profissional é funcionário da 
CONTRATADA): 
I – Cópia autenticada dos certificados do fabricante; 
II – Carteira Profissional (páginas de qualificação, foto e Contrato de Trabalho). 
 

 Situação 2: Vínculo societário (o profissional é sócio da CONTRATADA): 
I – Cópia autenticada dos certificados do fabricante; 
II – Contrato Social da empresa. 
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 Situação 3: Vínculo contratual (o profissional presta serviços para a 
CONTRATADA ou para o FABRICANTE): 
I – Cópia autenticada dos certificados do fabricante; 
II – Contrato firmado entre o profissional e a CONTRATADA ou entre o 
profissional e o FABRICANTE para a prestação de serviços 

 
19.4. Durante a vigência contratual, caso a CONTRATADA queira apresentar um novo 

profissional com a certificação para atender à exigência descrita nos subitens 19.1 e 19.2 
deste Termo de Referência, deverá entregar a documentação descrita no subitem 19.3 
deste Termo de Referência. 
 

19.5. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 
de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar declaração do fabricante 
comprovando o atendimento às exigências descritas no subitem 1.7 deste Termo de 
Referência. 

 
19.6. A CONTRATADA deverá, quando legalmente possível, cadastrar seus itens no 

FINAME/BNDES. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 
contados a partir da assinatura do contrato, para apresentar comprovação deste 
cadastramento, informando o código FINAME do(s) bem(ns) fornecido(s) ou a ser(em) 
fornecido(s). 

 
19.7. Caso a CONTRATADA opte por oferecer atendimento por meio do centro de suporte 

e assistência técnica do fabricante dos produtos, conforme subitem 10.1 deste Termo 
de Referência, deverá estar ciente da abertura e andamento de todo e qualquer chamado 
de suporte técnico realizado pela DATAPREV. 
 

19.8. Independentemente da CONTRATADA optar por oferecer atendimento por meio de 
centro de suporte e assistência técnica próprio ou do fabricante dos produtos, conforme 
subitem 10.1 deste Termo de Referência, será responsabilizada pelo descumprimento 
dos prazos para solução das ocorrências, descritos nos subitens 11.1,11.4 e 11.5 deste 
Termo de referência. Desta forma, arcará com as devidas sanções decorrentes de tais 
descumprimentos, conforme descrito nos subitens 17.12 e 17.13 deste Termo de 
Referência. 
 

19.9. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 
de Compra / Contrato, caso a CONTRATADA opte por oferecer atendimento por meio 
do centro de suporte e assistência técnica próprio, deverá apresentar declaração do 
fabricante dos produtos adquiridos comprovando ser sua parceira formalmente 
designada como habilitada a prestar os serviços de suporte e assistência técnica destes 
produtos, e que possui acesso direto ao seu centro de suporte e assistência técnica, 
conforme subitens 10.1 e 10.7 deste Termo de Referência. 
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19.10. Caso a CONTRATADA descumpra o estabelecido nos subitens 19.1 à 19.9 deste 
Termo de Referência, a DATAPREV poderá cancelar o contrato por não atendimento 
sem arcar com qualquer ônus. Caberão à CONTRATADA as sanções devidas por não 
atendimento ao contrato. 
 

19.11. Todos os prazos estabelecidos em dias úteis neste Termo de Referência devem 
considerar somente os feriados nacionais. 
 
 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
20.1. A DATAPREV deverá fiscalizar e acompanhar a prestação do serviço/objeto contratual, 

comunicando à CONTRATADA toda e qualquer deficiência e/ou irregularidade 
relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigirem providências 
corretivas. 
 
 

21. FATURAMENTO 
 
21.1. Produtos de hardware: mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição 

do produto fornecido pela CONTRATADA, após a emissão do respectivo Termo de 
Aceite da Solução, conforme subitem 6.11 deste Termo de Referência. 
 

21.2. Instalação: mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do serviço 
prestado pela CONTRATADA, após a emissão do respectivo Termo de Aceite da 
solução, conforme subitem 6.11 deste Termo de Referência. 
 

21.3. Garantia: Mensal, mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do 
serviço prestado pela CONTRATADA. Se dará em 60 (sessenta) parcelas mensais.  

 
21.3.1. Os chamados de suporte, descritos no subitem 10.3 deste Termo de Referência, 

serão analisados mensalmente, após o envio do Relatório Mensal de Atendimento 
pela CONTRATADA, conforme descrito no subitem 12.1 deste Termo de 
Referência. Tanto os chamados quanto as possíveis sanções decorrentes do 
descumprimento dos prazos para a solução de ocorrências relacionadas aos 
mesmos, conforme descritos nos subitens 11.1 e 11.4 deste Termo de Referência, 
deverão ser refletidos no Relatório de Medição do mês subsequente. 
 

21.4. Capacitação: o faturamento ocorrerá mediante o envio pela DATAPREV do Relatório 
de Medição do serviço prestado pela CONTRATADA, após conclusão das turmas, desde 
que estas tenham sido avaliadas como SATISFATÓRIAS. 
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21.5. A CONTRATADA deverá enviar a documentação de cobrança diretamente à Unidade 
Centralizada de Recebimento – UCR, situada na Rua Cosme Velho, 6, Cosme Velho – Rio 
de Janeiro/RJ – CEP 22241-900, dentro do horário comercial, indicando o número do 
Pedido de Compra/Contrato, o número de medição descrito no Relatório de Medição e 
o período de prestação de serviço (quando for o caso). 
 
 

22. PAGAMENTO 
 
22.1. 15 (quinze) dias após recebimento da fatura pela DATAPREV. 

 
 

23. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
23.1. A vigência contratual será de 60 (sessenta) meses. 

 
 
24. GESTÃO CONTRATUAL 

 
24.1. Gestão Técnica – Divisão de Gestão Técnica dos Recursos de TIC – DIGR. 

 
24.2. Gestão Administrativa – Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de Contratos 

– DGFC. 
 

24.2.1. Fiscais – Empregados relacionados no “Grupo DGFC”. 
 

25. ANEXOS 
 
 ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 ANEXO III – MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 ANEXO IV – TERMO DE SIGILO  
 ANEXO V – CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Os itens que NÃO necessitarão de comprovação prática na prova de conceito, com execução na 
presença dos técnicos da Dataprev, estarão destacados neste anexo, com o termo “aceita-se 
documentação”.  
 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SWITCHES SAN DIRECTOR 

1.1. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 

1.1.1. O equipamento deve ser baseado em Appliance Box suportando montagem em rack 
(bastidor) de 19” (dezenove polegadas) de 60 cm (largura) x 120 cm (comprimento), 
com utilização de até 14-RU (Quatorze unidades de bastidor) de altura, sendo 
fornecido com todos os acessórios indispensáveis para sua montagem. Possuindo 
Máxima Carga Pontual de 545 kg e Máxima Carga Distribuída: 1.479 kg/m²; (aceita-se 
documentação) 

1.1.2.  O equipamento deve suportar no mínimo 2 (duas) fontes de energia internas 
trabalhando em regime de redundância, para Corrente Alternada, capacidade de 
operação em 380 V (Trifásico – 3F+N+T) / 220 V (Monofásico – F+N+T), frequência de 
rede de 60Hz e corrente do circuito de distribuição de até 32 A, conforme abaixo: 

1.1.2.1. As fontes de energia devem permitir utilização de circuitos elétricos distintos; 

1.1.2.2. As fontes de energia devem ser do tipo substituível (hot-swap), permitindo 
instalação e/ou substituição sem a necessidade de remoção ou desligamento do 
equipamento; 

1.1.2.3. As fontes de energia devem ser suficientes para manter todas as operações 
do equipamento em plena carga e sem qualquer prejuízo de seu funcionamento, 
mesmo no caso de falha de metade da quantidade de fontes de alimentação 
instaladas, independentemente da quantidade de interfaces em uso ou 
funcionalidades habilitadas; (aceita-se documentação) 

1.1.2.4. As fontes de energia devem vir acompanhadas com cabos de energia com 
1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento mínimo. 

1.1.3. O equipamento deve suportar umidade relativa e temperatura ambiente, sem 
condensação, conforme abaixo: (aceita-se documentação) 
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1.1.3.1. Em operação: 10% a 85% de umidade com 10°C a 35°C de temperatura. 
(aceita-se documentação) 

1.1.4. O equipamento deve possuir unidades de ventilação redundantes, substituível (hot-

swap), permitindo que fluxo de ar (exaustão) ocorra em direção a parte traseira do 
Rack, assim, possibilitando a utilização da infraestrutura de Corredor-Frio e Corredor-
Quente implementada no Data Center da Dataprev, conforme imagem a seguir: 

 

1.1.5. O equipamento deve possuir as interfaces localizadas na parte frontal; 

1.1.6. O equipamento deve possuir interface serial RS-232, interface USB ou interface RJ45, 
exclusiva e dedicada para acesso à console do equipamento, sendo necessário o 
fornecimento do respectivo cabo compatível; 

1.1.7. Todos os recursos possíveis de redundância deverão ser fornecidos sem despesas 
adicionais com licença; (aceita-se documentação) 

1.1.8. Deve possuir placas supervisoras redundantes; 

1.1.9. Deve suportar sincronização do relógio interno via protocolo NTP; 

1.1.10. Deve possuir configurações de CPU e memória (RAM e Flash) suficientes para a 
implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; (aceita-se 
documentação) 

1.1.11. Possuir capacidade de atualização de firmware sem interrupção do serviço ou perda 
de dados; 

1.1.12. Possuir capacidade de armazenamento de mais de uma versão de software no 
equipamento. 
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1.2. INTERFACES 

1.2.1. Deve implementar no mesmo chassi a operação multiprotocolo, com interfaces Fibre 

Channel; (aceita-se documentação) 

1.2.2. Suportar o protocolo FCIP; (aceita-se documentação) 

1.2.3. Possuir todas as portas instaladas na parte frontal do equipamento; 

1.2.4. Deve implementar a interligação entre chassis através de canais de alta performance 
e alta disponibilidade de no mínimo 128 (cento e vinte e oito) Gbps cada um 
(“agregação de enlaces”);  

1.2.4.1. Cada agregação deve possibilitar ao usuário a junção de no mínimo 4 (quatro) 
portas físicas (4/8/16/32 Gbps) em uma única interface lógica;  

1.2.4.2. Não deve haver restrição de tipo de portas, módulos, ASIC ou outro componente 
no Director para a criação de uma agregação, permitindo que esta interface 
lógica permaneça ativa mesmo na eventual falha de um dos seus componentes 
(exemplos: rompimento de fibra óptica, remoção de módulo de interface). 

1.2.5. Deve implementar a criação de no mínimo 20 agregações lógicas por chassi, 
limitada somente pelo número mínimo de 4 interfaces físicas; 

1.2.6. A configuração inicial deverá fornecer um mínimo de portas FCIP, sendo 4 portas 
10Gbps SFP+ fibra; 

1.2.7. Deverão ser fornecidos cabos de até 6 metros para conexão de todas as portas do 
switch até o DIO no DCDF e DCSP. Para DCRJ deverão ser fornecidos metade dos 
cabos com metragem até 6m a outra metade com cabos até 10m, também para 
conexão de todas as portas até o DIO; 

1.2.7.1.  Os cabos devem possuir diâmetro de 50 μ/125μ (cinquenta microns/cento e 
vinte e cinco microns). Os cabos devem possuir conectores do tipo LC/LC, 
compatíveis com os switches fornecidos.  

1.2.8. Os conectores fêmeas necessários para a alimentação elétrica dos equipamentos, 
deverão ser fornecidos de acordo com os cabos de alimentação entregues. 
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1.3. FUNCIONALIDADES, DESEMPENHO E ESCALABILIDADE 

1.3.1. Possuir capacidade de uma utilização mais eficiente da rede ao permitir a criação de 
ambientes independentes, isolados por hardware, dentro de uma única infraestrutura 
física na rede SAN, independentemente da quantidade de chassis que a compõem. 
Cada ambiente SAN Virtual possui as funcionalidades de zoning como uma SAN 
tradicional bem como mantém os serviços nativos ao “fabric” (domain manager, FSPF, 
Fabric Login) totalmente isolados por SAN Virtual, aumentando assim a escalabilidade 
e a redundância do ambiente como um todo; 

1.3.2. Possuir a capacidade de criação de, no mínimo, 16 (dezesseis) SANs Virtuais com 
tráfegos segregados;  

1.3.3. Possuir capacidade de entroncamento (multiplexação) de SANs Virtuais: 

1.3.3.1. Com agregação de vários enlaces físicos em um único enlace lógico (de, no 
mínimo, 128 Gbps); 

1.3.3.2. Em um enlace físico único. 

1.3.4. Deve implementar entroncamento de SANs Virtuais para ligações FCIP; 

1.3.5. Possuir roteamento controlado de tráfego entre SANs (virtuais e físicas) fazendo 
com que dispositivos pertencentes a SANs diferentes possam se comunicar sem que 
haja um “merge” das mesmas (ou seja, sem que as SANs passem a ser apenas uma 
SAN). Deve ser fornecido todo o hardware (com redundância por Director) necessário 
para que essa funcionalidade seja habilitada no futuro apenas por upgrade de 
firmware ou ativação de licença; 

1.3.6. Equipamento deve possuir hardware capaz de fornecer percentuais de largura de 
banda para WWNs e zones específicos;  

1.3.7. Implementar atribuição de no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) Buffer Credits por 
porta; 

1.3.8. Possuir capacidade de configurar persistência de DomainID e DomainID estático; 

1.3.9. Implementar interconexão lógica entre vários chassis dentro de um mesmo rack (ou 
gabinete) e entre chassis em racks (ou gabinetes) distintos, através de qualquer porta 
ou conjunto de portas disponíveis, em qualquer módulo, sem necessidade de 
hardware adicional com interfaces dedicadas para esta função, e com capacidade 
mínima de 128 (cento e vinte oito) Gbps, por interconexão; 
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1.3.10. Possuir interfaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP)” 
por interface Fibre Channel e Gigabit Ethernet; 

1.3.11. Possuir capacidade de garantir a recepção em ordem dos pacotes enviados (“In-

order delivery”); (aceita-se documentação) 

1.3.12. Possuir capacidade de configuração de zonas, por VSAN, pelos seguintes critérios:  

1.3.12.1. N_Port World Wide Name (nWWN), N_Port FC-ID, Fx_Port WWN); 

1.3.13. Possuir capacidade de configurar privilégios de leitura e escrita em uma zona (“read-

only zoning”);  

1.3.14. Suportar os tipos de porta Fibre Channel E e F;  

1.3.15. O sistema operacional fornecido deve, dentro das características solicitadas, ser a 
versão mais atualizada no momento da aquisição; 

1.3.16. O equipamento deverá permitir operar simultaneamente as portas relacionadas nos 
itens anteriores, mantendo a mesma capacidade de gerenciamento e as características 
descritas nesta especificação; (aceita-se documentação) 

1.3.17. O equipamento deve ser fornecido com todos os cabos, conectores, adaptadores 
e/ou conversores que se façam necessários para a interligação dos equipamentos; 

1.3.18. Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para a instalação e pleno 
funcionamento dos equipamentos, de acordo com as características descritas nesta 
especificação; 

1.3.19. O equipamento deve implementar, no momento da entrega, todas as características 
exigidas nesta Especificação sem a necessidade de inclusão de nenhum componente, 
módulo ou dispositivos extras (salvo se especificado nesta). 

1.4. SEGURANÇA 

1.4.1. Implementar autenticação, autorização e registro das operações dos 
administradores; 

1.4.2. Implementar RADIUS e TACACS+; 

1.4.3. Possuir gerenciamento via SNMPv3 com criptografia baseada no algoritmo AES; 
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1.4.4. Implementar controle de acesso baseado em regras configuráveis (“Role-Based 

Access Control” – RBAC); 

1.4.5. Implementar SFTP (Security FTP) para proteção na transferência de arquivos; 

1.4.6. Implementar FC-SP (Fibre Channel Security Protocol); 

1.4.7. Implementar zoning baseado em hardware (Hardware-enforced zoning); 

1.4.8. Implementar zoning independentes por SAN Virtual (VSAN); 

1.4.9. Implementar listas de controle de Acesso (ACLs); 

1.4.10. Possuir extensões Diffie-Hellman com Challenge Handshake Authentication Protocol 
(DH-CHAP) a fim de utilização de autenticação local através de servidores RADIUS e 
TACACS+; 

1.4.11. Possuir capacidade de, via configuração, fazer a associação fixa entre um 
determinado dispositivo identificável via World Wide Name (disco, servidor, outros 
switches, etc.) e uma porta do Director (Port Security); 

1.4.12. Possuir capacidade de garantir que a comunicação entre switches / Directors (“inter-

switch link”) somente será habilitada entre os equipamentos previamente permitidos, 
via configuração, para tal (“Fabric Binding”). 

1.5. EXTENSÃO DE SAN 

1.5.1. Possuir 04 portas 10 GigabitEthernet para extensão de SAN através de uma rede IP 
(FCIP), fornecidas com os respectivos Gbics com pelo menos as velocidades de 10Gbps 
(autosensing);  

1.5.2. As funcionalidades descritas nessa seção devem ser integradas ao Director, ou seja, 
não deverão ser implementadas por dispositivo externo; 

1.5.3. Implementar FCIP (Fibre Channel over IP) conforme RFC 3821; 

1.5.4. Implementar compressão dos pacotes FCIP através do algoritmo LZS (Lempel-Zif-

Stac); 

1.5.5. Implementar aceleração de escrita (Write Acceleration) através de enlaces FCIP 
através da minimização dos efeitos do retardo na transmissão em uma rede de longa 
distância (WAN); (aceita-se documentação) 
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1.5.6. Implementar aceleração de escrita em fita (Tape Acceleration) através da otimização 
do envio na WAN de mensagens pelos Directors (um instalado em cada site) de todas 
as mensagens enviadas pelo Initiator para a unidade de fitas; (aceita-se 
documentação) 

1.5.7. Implementar alta disponibilidade de endpoints utilizando conexões FCIP para 
interligar equipamentos Directors remotos. (aceita-se documentação) 

1.6. GERENCIAMENTO E DIAGNÓSTICO 

1.6.1. Implementar NTP (Network Time Protocol); 

1.6.2. Possuir capacidade de gerar diagnósticos “online”; 

1.6.3. Possuir capacidade de configurar “loopback” interno para fins de diagnóstico; 

1.6.4. Possuir a funcionalidade de espelhamento de tráfego, em uma porta local e em 
porta localizada em switch remoto, podendo ser configurada em qualquer porta Fibre 

Channel, de qualquer módulo, permitindo que, sem necessidade de hardware 
adicional no Director, o tráfego de uma interface possa ser enviado para um analisador 
de protocolo externo; 

1.6.5. Deve emitir alarmes quando elementos da fabric e elementos do switch ultrapassam 
thresholds definidos pelos administradores; 

1.6.6. Possuir capacidade de verificar o caminho de encaminhamento de um pacote na 
rede SAN (FC traceroute); 

1.6.7. Possuir capacidade de verificar o tempo de resposta de um dispositivo na rede SAN, 
quer por WWN ou por FCIP (FC Ping); 

1.6.8. Possuir capacidade de debug no Director; 

1.6.9. Implementar a exportação de logs para um ou mais servidores de LOG Externos 
(Syslog e Netwitness); 

1.6.10. Possuir estatísticas de utilização e erros, por interface; 

1.6.11. Implementar IP over Fibre Channel (RFC 2625) para gerenciamento inband; 

1.6.12. Possuir porta GigabitEthernet, por modulo supervisor, permitindo um gerenciamento 
redundante e “out-of-band”; 
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1.6.13. Possuir sistema de verificação online dos parâmetros físicos do hardware 
(temperatura, alimentação, potência, velocidade dos ventiladores etc.); 

1.6.14. Possuir ferramenta gráfica para gerenciamento, provisionamento, configuração, 
monitoração, análise de eventos e verificação do estado das interfaces/portas; 

1.6.15. Implementar SNMPv3, SSH, RADIUS para gerenciamento seguro; 

1.6.16. Deve implementar zoning baseado em hardware; 

1.6.17. Implementar Call Home para o Director avisar via e-mail sobre eventos e alarmes 
relativos ao Director; 

1.6.18. Implementar análise de protocolo FC. Caso o equipamento não implemente essa 
funcionalidade, deve ser fornecido um analisador de protocolo FC externo, com 
interface Fibre Channel embutida, para cada equipamento Director; (aceita-se 
documentação) 

1.6.19. Deve permitir ser configurável e gerenciável via CLI (Command Line Interface), 
através de Telnet e SSH, suportando no mínimo, 4 (quatro) sessões simultâneas e 
independentes. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS SWITCHES SAN DIRECTOR TIPO A 

2.1. Caso a solução SEJA interoperável com os switches Nexus 5000 utilizados como edge SAN, 
utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN, o switch SAN Director deve: 

2.1.1. Estar equipado com mínimo, 36 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 4, 8 e 16 Gbps, sem oversubscription.  

2.1.2. Estar equipado com mínimo, 62 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps, sem oversubscription.  

2.1.3. Permitir a expansão para até 316 portas, no mesmo chassi, sem oversubscription, 
com taxa de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps.  

2.1.4. Permitir interoperabilidade com os switches Nexus 5000 utilizados como edge SAN, 
utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN. 
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2.2. Caso a solução NÃO SEJA interoperável com os switches Nexus 5000 utilizados como edge 
SAN, utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN, o switch SAN Director 
deve: 

2.2.1. Estar equipado com mínimo, 36 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 4, 8 e 16 Gbps sem oversubscription. 

2.2.2. Estar equipado com mínimo, 227 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps sem oversubscription. 

2.2.3. Permitir a expansão para até 316 portas, no mesmo chassi, sem oversubscription, 
sendo o total de portas com taxa de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps; 

2.2.4. Ser fornecido junto com um switch topo de rack com as especificações definidas no 
item 5. 

 
 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS SWITCHES SAN DIRECTOR TIPO B 

3.1. Caso a solução SEJA interoperável com os switches Nexus 5000 utilizados como edge SAN, 
utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN, o switch SAN Director deve: 

3.1.1. Estar equipado com mínimo, 36 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 4, 8 e 16 Gbps sem oversubscription. 

3.1.2. Estar equipado com mínimo, 41 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps sem oversubscription. 

3.1.3. Permitir a expansão para até 286 portas, no mesmo chassi, sem oversubscription, 
com taxa de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps;  

3.1.4. Permitir interoperabilidade com os switches Nexus 5000 utilizados como edge SAN, 
utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN. 

3.2. Caso a solução NÃO SEJA interoperável com os switches Nexus 5000 utilizados como edge 
SAN, utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN, o switch SAN Director 
deve: 

3.2.1. Estar equipado com mínimo, 36 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 4, 8 e 16 Gbps sem oversubscription. 



Diretoria de Tecnologia e Operações - DIT 

Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC- DEGI 

Divisão de Análise de Gestão de Insumos e Infraestrutura de TIC- DIGI 

 

Termo de Referência  

Aquisição de Switches para Rede SAN 

Termo de Referência - ANEXO I - Aquisição de Switches para Rede SAN                                                                                               10 / 16 

3.2.2. Estar equipado com mínimo, 202 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps sem oversubscription. 

3.2.3. Permitir a expansão para até 286 portas, no mesmo chassi, sem oversubscription, 
com taxa de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps. 

3.2.4. Ser fornecido junto com um switch topo de rack com as especificações definidas no 
item 5. 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS SWITCHES SAN DIRECTOR TIPO C 

4.1. Caso a solução SEJA interoperável com os switches Nexus 5000 utilizados como edge SAN, 
utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN, o switch SAN Director deve: 

4.1.1. Estar equipado com mínimo, 36 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 4, 8 e 16 Gbps sem oversubscription. 

4.1.2. Estar equipado com mínimo, 59 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps sem oversubscription. 

4.1.3. Permitir a expansão para até 334 portas, no mesmo chassi, sem oversubscription, 
com taxa de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps. 

4.1.4. Permitir interoperabilidade com os switches Nexus 5000 utilizados como edge SAN, 
utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN. 

4.2. Caso a solução NÃO SEJA interoperável com os switches Nexus 5000 utilizados como edge 
SAN, utilizando NPIV, NPV e port channel com trunking de VSAN, o switch SAN Director 
deve: 

4.2.1. Estar equipado com mínimo, 36 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 4, 8 e 16 Gbps sem oversubscription. 

4.2.2. Estar equipado com mínimo, 242 portas Fibre Channel ativas e operando com taxas 
de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps sem oversubscription. 

4.2.3. Permitir a expansão para até 334 portas, no mesmo chassi, sem oversubscription, 
com taxa de transmissão de 8, 16 e 32 Gbps. 

4.2.4. Ser fornecido junto com um switch topo de rack com as especificações definidas no 
item 5. 
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5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS SWITCHES TOPO DE RACK 

5.1. Este equipamento deve ser fornecido em conjunto aos switches SAN DIRECTORS 
especificados nos itens 2.2, 3.2 e 4.2, conforme itens 2.2.4, 3.2.4 e 4.2.4. 

5.2. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 

5.2.1. O equipamento deve ser baseado em Appliance Box suportando montagem em rack 
(bastidor) de 19” (dezenove polegadas) de 60 cm (largura) x 120 cm (comprimento), 
com utilização de até 1-RU (uma unidade de bastidor) de altura, sendo fornecido com 
todos os acessórios indispensáveis para sua montagem. Possuindo Máxima Carga 
Pontual de 545 kg e Máxima Carga Distribuída: 1.479 kg/m²; (aceita-se 
documentação) 

5.2.2.  O equipamento deve suportar no mínimo 2 (duas) fontes de energia internas 
trabalhando em regime de redundância, para Corrente Alternada, capacidade de 
operação em 380 V (Trifásico – 3F+N+T) / 220 V (Monofásico – F+N+T), frequência de 
rede de 60Hz e corrente do circuito de distribuição de até 32 A, conforme abaixo: 

5.2.2.1. As fontes de energia devem permitir utilização de circuitos elétricos distintos; 

5.2.2.2. As fontes de energia devem ser do tipo substituível (hot-swap), permitindo 
instalação e/ou substituição sem a necessidade de remoção ou desligamento do 
equipamento; 

5.2.2.3.  As fontes de energia devem ser suficientes para manter todas as operações 
do equipamento em plena carga e sem qualquer prejuízo de seu funcionamento, 
mesmo no caso de falha de metade da quantidade de fontes de alimentação 
instaladas, independentemente da quantidade de interfaces em uso ou 
funcionalidades habilitadas; (aceita-se documentação) 

5.2.2.4.  As fontes de energia devem vir acompanhadas com cabos de energia com 
1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento mínimo. 

5.2.3. O equipamento deve suportar umidade relativa e temperatura ambiente, sem 
condensação, conforme segue: (aceita-se documentação) 

5.2.3.1. Em operação: 10% a 85% de umidade com 10°C a 35°C de temperatura. 
(aceita-se documentação) 

5.2.4. O equipamento deve possuir unidades de ventilação redundantes, podendo ser do 
tipo substituível (hot-swap), permitindo que fluxo de ar (exaustão) ocorra em direção a 
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parte traseira do Rack, assim, possibilitando a utilização da infraestrutura de Corredor-
Frio e Corredor-Quente implementada no Data Center da Dataprev, conforme imagem 
a seguir. 

 

5.2.5. O equipamento deve possuir as interfaces localizadas na parte frontal. 

5.2.6. O equipamento deve possuir interface serial RS-232, interface USB ou interface RJ45, 
exclusiva e dedicada para acesso à console do equipamento, sendo necessário o 
fornecimento do respectivo cabo compatível; 

5.2.7. Todos os recursos possíveis de redundância deverão ser fornecidos sem despesas 
adicionais com licença; (aceita-se documentação) 

5.2.8. Deve suportar sincronização do relógio interno via protocolo NTP; 

5.2.9. Deve possuir configurações de CPU e memória (RAM e Flash) suficientes para a 
implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. (aceita-se 
documentação) 

5.3. INTERFACES 

5.3.1.  Possuir todas as portas instaladas na parte frontal do equipamento. 

5.3.2.  Possuir capacidade de criação de no mínimo 4 agregações lógicas por chassi, 
limitada somente pelo número mínimo de 4 interfaces físicas; 

5.3.3.  A configuração inicial deverá fornecer um mínimo de 24 portas Fibre Channel ativas 
de 32 Gbps para conectividade de dispositivos na SAN. As portas FC deverão ser 
capazes de se conectar também com equipamentos operando com taxas de 
transmissão de 8, 16 e 32 Gbps;  
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5.3.4.  Deverão ser fornecidos cabos de até 6 metros para conexão de todas as portas do 
switch até o DIO no DCDF e DCSP. Para DCRJ deverão ser fornecidos metade dos 
cabos com metragem até 6m a outra metade com cabos até 10m, também para 
conexão de todas as portas até o DIO; 

5.3.4.1. Os cabos devem possuir diâmetro de 50 μ/125μ (cinquenta microns/cento e 
vinte e cinco microns). Os cabos devem possuir conectores do tipo LC/LC, 
compatíveis com os switches fornecidos.  

5.3.5. Os conectores fêmeas necessários para a alimentação elétrica dos equipamentos, 
deverão ser fornecidos de acordo com os cabos de alimentação entregues. 

5.4. FUNCIONALIDADES, DESEMPENHO E ESCALABILIDADE 

5.4.1. Equipamento deve possuir hardware capaz de fornecer percentuais de largura de 
banda para WWNs e zones específicos;  

5.4.2. Implementar atribuição de no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) Buffer Credits por 
porta; (aceita-se documentação) 

5.4.3. Possuir capacidade de configurar persistência de DomainID e DomainID estático; 

5.4.4. Possuir intefaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP)” 
por interface Fibre Channel e Gigabit Ethernet; 

5.4.5. Possuir segregação de tráfego, segurança e configuração por SAN Virtual; 

5.4.6. Possuir capacidade de garantir a recepção em ordem dos pacotes enviados (“In-

order delivery”); (aceita-se documentação) 

5.4.7. Possuir capacidade de configuração de zonas, por VSAN, pelos seguintes critérios:  

5.4.7.1. N_Port World Wide Name (nWWN), N_Port FC-ID, Fx_Port WWN; 

5.4.8. Possuir capacidade de configurar privilégios de leitura e escrita em uma zona (“read-

only zoning”);  

5.4.9. Suportar os tipos de porta Fibre Channel E e F;  

5.4.10. O sistema operacional fornecido deve, dentro das características solicitadas, ser a 
versão mais atualizada no momento da aquisição; 
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5.4.11. O equipamento deverá permitir operar simultaneamente as portas relacionadas nos 
itens anteriores, mantendo a mesma capacidade de gerenciamento e as características 
descritas nesta Especificação Técnica; (aceita-se documentação) 

5.4.12. O equipamento deve ser fornecido com todos os cabos, conectores, adaptadores 
e/ou conversores que se façam necessários para a interligação dos equipamentos; 

5.4.13. Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para a instalação e pleno 
funcionamento dos equipamentos, de acordo com as características descritas nesta 
especificação; 

5.4.14. O equipamento deve implementar, no momento da entrega, todas as características 
exigidas nesta Especificação sem a necessidade de inclusão de nenhum componente, 
módulo ou dispositivos extras (salvo se especificado nesta). 

5.5. SEGURANÇA 

5.5.1. Implementar autenticação, autorização e registro das operações dos 
administradores; 

5.5.2. Implementar RADIUS e TACACS+; 

5.5.3. Possuir gerenciamento via SNMPv3 com criptografia baseada no algoritmo AES; 

5.5.4. Implementar controle de acesso baseado em regras configuráveis (“Role-Based 

Access Control” – RBAC); 

5.5.5. Implementar SFTP (Security FTP) para proteção na transferência de arquivos; 

5.5.6. Implementar FC-SP (Fibre Channel Security Protocol); 

5.5.7. Implementar zoning baseado em hardware (Hardware-enforced zoning); 

5.5.8. Implementar zoning independentes por SAN Virtual (VSAN); 

5.5.9. Implementar listas de controle de Acesso (ACLs); 

5.5.10. Possuir extensões Diffie-Hellman com Challenge Handshake Authentication Protocol 
(DH-CHAP) a fim de utilização de autenticação local através de servidores RADIUS e 
TACACS+; 
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5.5.11. Possuir capacidade de, via configuração, fazer a associação fixa entre um 
determinado dispositivo identificável via World Wide Name (disco, servidor, outros 
switches, etc.) e uma porta do switch (Port Security); 

5.5.12. Possuir capacidade de garantir que a comunicação entre switches / Directors (“inter-

switch link”) somente será habilitada entre os equipamentos previamente permitidos, 
via configuração, para tal (“Fabric Binding”). 

5.6. GERENCIAMENTO E DIAGNÓSTICO 

5.6.1. Implementar NTP (Network Time Protocol); 

5.6.2. Possuir capacidade de gerar diagnósticos “online”; 

5.6.3. Possuir capacidade de configurar “loopback” interno para fins de diagnóstico; 

5.6.4. Possuir a funcionalidade de espelhamento de tráfego, em uma porta local e em 
porta localizada em switch remoto, podendo ser configurada em qualquer porta Fibre 

Channel, de qualquer módulo, permitindo que, sem necessidade de hardware 
adicional, o tráfego de uma interface possa ser enviado para um analisador de 
protocolo externo; 

5.6.5. Deve emitir alarmes quando elementos da fabric e elementos do switch ultrapassam 
thresholds definidos pelos administradores; 

5.6.6. Possuir capacidade de verificar o caminho de encaminhamento de um pacote na 
rede SAN (FC traceroute); 

5.6.7. Implementar a exportação de logs para um ou mais servidores de LOG Externos 
(Syslog e Netwitness); 

5.6.8. Possuir estatísticas de utilização e erros, por interface; 

5.6.9. Implementar IP over FibreChannel (RFC 2625) para gerenciamento inband; 

5.6.10. Possuir porta GigabitEthernet, por modulo supervisor, permitindo um gerenciamento 
redundante e “out-of-band”; 

5.6.11. Possuir sistema de verificação online dos parâmetros físicos do hardware 
(temperatura, alimentação, potência, velocidade dos ventiladores etc.); 

5.6.12. Possuir ferramenta gráfica para gerenciamento, provisionamento, configuração, 
monitoração, análise de eventos e verificação do estado das interfaces/portas; 
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5.6.13. Implementar SNMPv3, SSH, RADIUS para gerenciamento seguro; 

5.6.14. Deve implementar SSH, SNMPv3, SFTP e zoning em hardware; 

5.6.15. Deve permitir ser configurável e gerenciável via CLI (Command Line Interface), 
através de Telnet e SSH, suportando no mínimo, 15 sessões simultâneas e 
independentes. 
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VALOR 

UNITÁRIO 

(B)

SUBTOTAL 

A x B

VALOR 

UNITÁRIO 

MENSAL

(C)

SUBTOTAL 

MENSAL

A x C (D)

QTD. DE MESES

 (E)

SUBTOTAL 

60 MESES

D x E

a)     Switches SAN Director tipo A 2 Equipamento  R$                          -   -R$                  60 -R$                        

b)    Switches SAN Director tipo B 2 Equipamento  R$                          -   -R$                  60 -R$                        

c)     Switches SAN Director tipo C 2 Equipamento  R$                          -   -R$                  60 -R$                        

d)    Switches topo de rack* 6 Equipamento  R$                          -   -R$                  60 -R$                        

e)     Instalação Switch  SAN Director tipo A 2 Serviço  R$                          -   

f)      Instalação Switch  SAN Director tipo B 2 Serviço  R$                          -   

g)    Instalação Switch  SAN Director tipo C 2 Serviço  R$                          -   

h)     Instalação Switch  topo de rack* 6 Serviço  R$                          -   

i)      Capacitação Técnica - Presencial 3 Turma  R$                          -   

j)      Capacitação Técnica - online 5 Turma  R$                          -   

TOTAL 

PRODUTOS / 

SERVIÇOS (F)

 R$                          -   
TOTAL MENSAL 

GARANTIA
 R$                    -   

TOTAL 

60 MESES 

GARANTIA (G)

 R$                          -   

*Os itens “d” e “h”, referentes aos Switches topo de rack, só devem ser fornecidos para atendimento dos itens 2.2.4, 3.2.4, 4.2.4 e 5.1 do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

Os valores apresentados incluem os impostos federais, estaduais e municipais, taxas e todos os demais custos envolvidos no escopo desta contratação, tais como: frete, embalagem, seguro etc.

GARANTIAPRODUTOS / SERVIÇOS

 R$                                       -   TOTAL LOTE ÚNICO (F + G)

1

ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

(A)
UNIDADE

LOTE ÚNICO

Termo de Referência - ANEXO II - Aquisição de Switches para Rede SAN  1/1
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ANEXO III – MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 

 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 

____________________, inscrição estadual/distrital nº ________________________, estabelecida no (a) 

__________________________, ____________________________(“forneceu equipamentos/softwares e prestou 

serviços de instalação” ou “prestou serviços de suporte técnico” ou “prestou serviços de capacitação 

técnica” ou “prestou serviços de orientação técnica”) para a plataforma de __________________________ para 

este órgão (ou para esta empresa).  

 

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos 

integralmente e satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou 

tecnicamente.  

 

 

 

Local e data 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

(com n° de matrícula ou do CPF) 

 telefone de contato e e-mail 

 

 

 

Observação: este documento deve ser emitido em papel timbrado que identifique o emissor.  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021 

PROCESSO Nº 
 

TERMO DE SIGILO E PRIVACIDADE VINCULADO AOS CONTRATOS  

 

Cláusula Primeira - OBJETO 

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições especificas para regulamentar as 

obrigações a serem observadas pela contratada, doravante denominada PARTE RECEPTORA, no 

que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela contratante, doravante 

denominada PARTE REVELADORA, por força dos procedimentos necessários para a execução do 

objeto do Contrato Principal celebrado entre as partes. 

 

Cláusula Segunda - CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

2.1 Para os efeitos deste TERMO aplicam-se os seguintes termos e definições: 

2.1.1 Confidencialidade ou Sigilo 

Propriedade de que a informação não seja revelada a pessoa física, sistema, órgão ou entidade 

não autorizados e credenciados. 

2.1.2 Contrato de trabalho ou Contrato principal 

Contrato celebrado entre as partes, ao qual este Termo de Sigilo se vincula. 

2.1.3 Dado pessoal 

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (Lei n° 13.709/2018). 

2.1.4 Dado pessoal sensível 

Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 

sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente á saúde ou à 

vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

 

ANEXO IV – TERMO DE SIGILO 
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2.1.5 Informação 

Conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios 

eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades especificas e/ou tomada de decisão. 

2.1.6 Informação de acesso restrito 

Aquelas que estão submetidas temporariamente á restrição de acesso público. 

2.1.7 Informação sigilosa 

Aquelas que estão submetidas á restrição de acesso público, cujo conhecimento e divulgação 

estão regidos por esse instrumento. 

2.1.8 Informações de acesso restrito, sigilosas por legislação específica (não exaustivas): 

I. Hipóteses de sigilo aplicáveis a informações de natureza patrimonial: 

a) Segredo industrial (L. 9.279/1996); 

b) Direito autoral (L. 9.610/1998); e 

c) Propriedade intelectual de Software (L. 9.609/1998). 

II. Hipóteses de sigilo decorrentes de direitos de personalidade: 

a) Sigilo Fiscal (Art. 198 da Lei n° 5.172/196); 

b) Sigilo bancário (Art. 10 da Lc n° 105/2001); 

c) Sigilo Comercial (§2° do art. 155 da Lei n° 6.404/1976); 

d) Sigilo Empresarial (Art. 169 da Lei n° 11.101/2005); e 

e) Sigilo Contábil (Art. 1.190 e 1.191 da Lei n° 5.869/1973). 

III. Hipóteses de sigilo decorrentes de processos e procedimentos: 

a) Sigilo de inquérito policial (Art. 20 da Lei n° 3.689/1941); 

b) Segredo de justiça no processo civil (Art. 155 da Lei n° 5.869/1973); e 

c) Segredo de justiça no processo penal (§6° do art. 201 da Lei n° 3.689/1941). 

2.1.9 Necessidade de conhecer 

Condição pessoal inerente à função ou atividade, indispensável para que o colaborador tenha 

acesso a dados ou informações classificadas. De acordo com este princípio, os colaboradores só 

devem ter acesso às informações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades dentro da 

empresa. 
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2.1.10 Tratamento ou processamento de dados pessoais 

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Cláusula Terceira - INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

§1° Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer informação, revelada a outra 

parte por razão da execução do contrato, contendo ou não marcação ou rótulo de grau de 

sigilo. O termo “informação" abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem 

computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou 

intangível, podendo incluir, mas não se limitando, a: know-how, técnicas, especificações, 

relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, 

fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, 

definições, informações sobre as atividades da contratante e/ou quaisquer informações 

técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao Contrato Principal, doravante 

denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a PARTE 

RECEPTORA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em 

razão das atuações de execução do Contrato Principal celebrado entre as partes. 

§2° A PARTE RECEPTORA compromete-se a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar ou 

dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer 

empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do Contrato Principal, em qualquer 

nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas 

informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do Contrato Principal. 

 

§3° As estipulações e obrigações contidas neste Termo não serão aplicadas a qualquer informação 

que seja comprovadamente de domínio público, exceto se decorrer de ato ou omissão do 

beneficiado ou tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos ao 

presente instrumento ou ainda informações resultantes de pesquisa pelo beneficiado. 
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Cláusula Quarta - EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE 

§1° A PARTE RECEPTORA se obriga a: 

a)  Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos 

os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras 

despesas derivadas, a divulgação ou utilização das informações sigilosas por seus agentes, 

representantes ou por terceiros; e 

b) Comunicar à PARTE REVELADORA de imediato, de forma expressa e antes de qualquer 

divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial 

ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente. 

 

Cláusula Quinta - DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

§1° A PARTE RECEPTORA se compromete e se obriga a utilizar a informação sigilosa revelada pela 

PARTE REVELADORA exclusivamente para os propósitos da execução do Contrato Principal, 

em conformidade com o disposto neste deste Termo. 

§2° A PARTE RECEPTORA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação 

sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da PARTE REVELADORA 

§3° A PARTE RECEPTORA se compromete a obter o aceite formal dos funcionários que atuarão 

direta ou indiretamente na execução do Contrato Principal sobre a existência deste Termo, bem 

como da natureza sigilosa das informações, a instruir sobre as formas de tratamento das 

informações a que terão acesso, e dar ciência à PARTE REVELADORA dos documentos 

comprobatórios quando solicitado. 

§4° A PARTE RECEPTORA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias a proteção da 

informação sigilosa, bem como para evitar e prevenir a revelação a terceiros. 

§5° A PARTE RECEPTORA deve adotar Política de Segurança de Informação que comprove o 

atendimento dos requisitos de sigilo e segurança definidos no âmbito do contrato. 

§6° A PARTE RECEPTORA deverá, quando requerido pela PARTE REVELADORA, proceder com o 

imediato descarte de forma irreversível, incluindo todas e quaisquer cópias eventualmente 
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existentes em qualquer suporte de todas as informações sigilosas sob sua custódia referentes 

ao contrato principal. 

 

Cláusula Sexta - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

§1° Ambas as partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 

tratamento de dados pessoais, em qualquer formato ou suporte, cooperando mutuamente 

para observar e seguir a Lei n° 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

§2° Necessidades de coleta de consentimento para outras finalidades deverão ser identificadas e 

correr sob responsabilidade da PARTE REVELADORA. 

§3° São escopo de tratamento somente os dados pessoais indispensáveis para a execução do 

objetivo contratual, e conforme bases legais pré-estabelecidas e acordadas, cabendo à PARTE 

RECEPTORA observar estritamente a finalidade a que se destinam os dados pessoais a que 

venha a ter conhecimento 

§4° À PARTE RECEPTORA é vedada qualquer forma de compartilhamento de dados pessoais com 

terceiros fora do âmbito do contrato. 

§5° Ao término do contrato, a PARTE RECEPTORA deverá comprovar a cessação de acessos, uso e 

o descarte definitivo, conforme procedimentos a serem determinados pela PARTE 

REVELADORA 

§6°A PARTE RECEPTORA adotará todas as medidas desegurança necessárias para impedir o 

acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição não autorizada dos dados pessoais, 

no que couber. 

 

Cláusula Sétima - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§1° Surgindo divergências quanto a interpretação do acordo pactuado neste instrumento ou 

quanto a execução das obrigações dele decorrentes ou, se constatados casos omissos, as 

partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da 
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equidade, da razoabilidade e da economicidade. 

§2° O disposto no presente Termo prevalecerá sempre em caso de dúvida, e salvo expressa 

determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos 

conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 

 

Cláusula Oitava - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

Ao assinar o presente instrumento, a PARTE RECEPTORA manifesta sua concordância no sentido 

de que: 

a) O não exercício, por qualquer uma das Partes, de direitos assegurados neste instrumento não 

importará em renúncia aos mesmos, sendo considerado como mera tolerância para todos os 

efeitos de direito; 

b) Todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas pela legislação e 

regulamentação brasileiras pertinentes; 

c) O presente Termo somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes; 

d) Teve acesso e compromete-se a seguir a Politica de Segurança da Informação e Comunicações 

- POSIC e o Código de Ética e Integridade, disponiveis no Portal da DATAPREV; 

e) Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a PARTE 

RECEPTORA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas 

neste Termo de Sigilo, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer 

uma das situações tipificadas neste instrumento; 

 

f) O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das 

informações disponibilizadas para a PARTE RECEPTORA, serão incorporados a este Termo, 

passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a 

mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas; e 

g) Este Termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas 

afiliadas, nem em obrigação de divulgar informações sigilosas para a outra Parte, nem como 

obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si. 
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Cláusula Nona-VIGÊNCIA 

 

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de 

início das atividades pertinentes ao Contrato Principal, mantendo-se em vigor por prazo 

indeterminado, a não ser que haja disposição em contrário por escrito, estipulada pela PARTE 

REVELADORA mesmo após o término do Contrato Principal ao qual está vinculado. 

 

 

              ,  de                    de   2021. 

 

 

   

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 

PREVIDÊNCIA - DATAPREV 

 PARTE RECEPTORA 
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ANEXO V – CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

 

1 CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

1.1 Planejamento 

1.1.1  A CONTRATADA deverá se reunir com os gestores técnico e administrativo do contrato, 
gestor do projeto e com o órgão responsável por gestão de treinamento e desenvolvi-
mento, na cidade do Rio de Janeiro/RJ em local a ser definido pela DATAPREV ou remo-
tamente, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia seguinte 
da solicitação formal da DATAPREV. A data da reunião deverá ser agendada em comum 
acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. 
Nesta reunião, a CONTRATADA deverá fazer alinhamento – junto à Área de Gestão de 
Treinamento e Desenvolvimento da DATAPREV dos itens referentes à capacitação téc-
nica, tais como: conteúdo programático, perfil dos participantes, carga horária, crono-
grama de execução, infraestrutura, definição da plataforma interativa de web conferência 
ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA), material didático, avaliação e demais infor-
mações pertinentes ao processo de capacitação, incluindo plano de trabalho para en-
trega dos treinamentos à distância, quando aplicáveis. 

1.1.2 Em até 10 (dez) dias úteis, após a realização da reunião, a CONTRATADA deverá enca-
minhar, por meio eletrônico, o Plano de Capacitação. 
O Plano de Capacitação deverá conter para cada turma a ser executada: modalidade, 
instrutoria/tutoria, perfil do público-alvo, conteúdo programático, carga horária, crono-
grama de execução, local de realização e, quando for o caso, ambiente virtual de apren-
dizagem (AVA) ou plataforma interativa de web conferência; e demais informações per-
tinentes ao processo de capacitação. 

1.1.3  O cronograma de execução da capacitação, que integra o plano de capacitação, deverá 
conter as atividades predecessoras, a saber: homologação da solução, instalação, imple-
mentação, entrega de material didático e suas etapas de validação. 

1.1.4  Em até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano de Capacitação, 
a DATAPREV deverá se manifestar sobre sua aprovação. Caso seja necessário, será con-
cedido à CONTRATADA um novo prazo de até 3 (três) dias úteis para eventuais ajustes 
e reapresentação da documentação reprovada. A versão definitiva do Plano de Capaci-
tação será a versão aprovada pela Área de Treinamento e Desenvolvimento e Gestor 
Técnico da DATAPREV. 

1.1.5  A qualquer tempo, mudanças no cronograma de implantação da solução contratada po-
derão ensejar em modificações no Plano de Capacitação inicialmente validado. Nestes 
casos, a CONTRATADA deverá fazer nova reunião de alinhamento junto à Área de Ges-
tão de Treinamento e Desenvolvimento e com representantes da Área de Negócio 
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da DATAPREV envolvida no projeto de implantação a fim de repactuar novas datas 
sem prejuízo para os prazos estabelecidos no capítulo de Capacitação deste TR. 

1.2 Da Infraestrutura do Treinamento Presencial 
1.2.1  A CONTRATADA será responsável pelo local da capacitação e deverá providenciá-lo, 

seja em suas próprias instalações ou em instalações de terceiros. 
1.2.2  Para os cursos presenciais, o local deverá estar situado em zona considerada de fácil 

acesso e bem servida de opções de transporte público, observando-se a distância máxima 
de até 10 km das unidades da DATAPREV nos seguintes locais: 

 

LOCALIDADE ENDEREÇO 

Rio de Janeiro R. Cosme Velho, 6, Cosme Velho, Rio de Janeiro, 
RJ – CEP 22241-900 

Rio de Janeiro R. Prof. Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, Rio de 
Janeiro, RJ – CEP 22280-040 

São Paulo R. Dr. Manoel Vitorino, 343, Brás, São Paulo, SP – 
CEP 03017-020 

Distrito Federal Setor de Autarquias Sul, quadra 1, bloco E/F, 
Brasília, DF – CEP 70070-931 

1.2.3  Quanto à infraestrutura física, o local deverá dispor de: 
I Climatização adequada, com regulagem de temperatura; 
II Adequado isolamento acústico, de forma a impedir que ruídos externos venham a 

prejudicar a atenção dos treinandos e, consequentemente, o aprendizado; 
III Banheiro masculino e feminino separados e em boas condições de funcionamento e 

limpeza; 
IV Mobiliário (cadeiras e mesas) ergonômico e adequado para uso de computador; 

Durante a pandemia por COVID-19, o local deverá dispor ainda de: 

I Possibilidade de ventilação natural e distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre 
os participantes do treinamento; 

II Dispenser de álcool em gel 70% durante todo o tempo em que durar as aulas; e 

III Desinfecção do mobiliário e equipamentos de uso pessoal no início de cada turno do 
treinamento. 

É obrigatório o uso de máscaras pelos instrutores da CONTRATADA durante todo o período 
dos treinamentos presenciais, salvo se declarada extinta a pandemia COVID-19 pelos órgãos 
federais competentes. 
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No caso de disponibilização de vacina pelos órgãos públicos reconhecidamente eficazes, a 
CONTRATADA deverá apresentar comprovação de imunização para os instrutores indicados. 
A execução dos treinamentos práticos fica condicionada à declaração de extinção da Pandemia 
COVID-19 ou da disponibilização de vacina pelos órgãos de saúde pública que reconhecida-
mente sejam eficazes na imunização contra o novo coronavírus, e desde que, a vacinação es-
teja amplamente disponível de forma gratuita para o público-alvo dos treinamentos objeto 
desta contratação. 
1.2.4  Quanto à infraestrutura tecnológica e de ensino, o local deverá oferecer equipamentos 

com adequada configuração técnica capaz de suportar de maneira eficaz e ininterrupta 
o funcionamento da solução e demais softwares necessários, direta ou indiretamente, à 
transmissão dos conhecimentos, tendo em vista a satisfatória contemplação dos objeti-
vos da capacitação, exigindo-se: 

I Um computador por treinando, tanto em atividades teóricas quanto práticas; 
II Rede local wireless com acesso à internet, com sinal estável e velocidade compa-

tível com o fluxo de dados que será exigido pelas atividades a serem desenvolvi-
das; 

III Ambientes de máquinas virtuais adequadamente configurados e em pleno funci-
onamento, caso sejam utilizados, com versões completas dos módulos da solução 
previamente testadas e parametrizadas de maneira semelhante àquela versão que 
entrará em produção, quando for o caso; 

IV Projetor multimídia; e 

V Quadro branco e ou lousa interativa. 
1.2.5  As turmas de capacitação presenciais deverão ser realizadas no local estabelecido na 

versão definitiva do Plano de Capacitação. O local poderá ser alterado, desde que seja 
realizado, em comum acordo, entre a CONTRATADA e a DATAPREV. Neste caso, a CON-
TRATADA deverá comunicar formalmente à DATAPREV sobre o local onde a capacitação 
será ministrada, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início da realização 
da mesma. 

1.2.6  A DATAPREV reserva-se o direito de realizar, se julgar necessária, visita de vistoria ao 
local em que deverá ocorrer a capacitação de forma a se assegurar do atendimento de 
todas as exigências aqui relacionadas à infraestrutura. 

1.2.7  Caso a DATAPREV constate algum problema ou irregularidade durante a vistoria, noti-
ficará a CONTRATADA, que terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do dia seguinte à confirmação de recebimento da notificação, para sanar tais pro-
blemas ou para providenciar um novo local. Se tais ações não forem tomadas pela CON-
TRATADA, a realização da capacitação estará suspensa até que a DATAPREV aprove de-
finitivamente as instalações. 



Diretoria de Tecnologia e Operações - DIT 

Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC - SUAS 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC - DEGI 
Divisão de Análise de Gestão de Insumos e Infraestrutura de TIC- DIGI 

 

Termo de Referência 

Aquisição de Switches para Rede SAN 

 

Termo de Referência – ANEXO V – Aquisição de Switches para Rede SAN 4 

 

1.2.8  Caso, no decorrer das capacitações, sejam identificados problemas no local e nas versões 
dos módulos disponibilizadas no ambiente de treinamento que contrariem os requisitos 
expressos neste Termo de Referência e afetem a qualidade do serviço, a DATAPREV 
poderá exigir a sua mudança ou imediata suspensão da turma devendo ser prontamente 
atendida pela CONTRATADA. 

1.2.9  A CONTRATADA deverá confirmar o local de realização das turmas em tempo hábil para 
que a DATAPREV proceda com seu fluxo de convocações o que não poderá ser inferior 
a 15 (quinze) dias corridos. 

1.2.10 A CONTRATADA deverá disponibilizar ambiente de treinamento para capacitação capaz 
de refletir todo o conteúdo da ementa aprovada pela DATAPREV. As funcionalidades a 
serem treinadas deverão ser similares às disponíveis no ambiente de produção. 

1.3 Da Infraestrutura do Treinamento Virtual 
1.3.1  Para os cursos oferecidos na modalidade online, a CONTRATADA deverá: 

a Disponibilizar ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou LMS adequados ao formato 
do curso; 

b Disponibilizar em AVA ou LMS todos os materiais complementares incluindo: vídeos, 
tutoriais e demais URLS que complementarem o conteúdo do treinamento, sempre que 
necessário; 

c Utilizar plataforma de web conferência interativa compatível com a política de segu-
rança da DATAPREV, preferencialmente Microsoft Teams ou plataforma similar que 
esteja de acordo com as diretrizes de Segurança da Informação da Dataprev, sempre 
que o formato escolhido for aula online ao vivo. 

d Utilizar ferramentas de interação e colaboração online, de forma síncrona ou 
assíncrona, durante o período do treinamento para atividades práticas e 
esclarecimentos de dúvidas, tais como chats, fóruns e aplicativos de colaboração; 

e Disponibilizar ferramentas colaborativas adicionais, necessárias para a metodologia de 
ensino com enfoque prático, respeitadas as políticas de segurança da DATAPREV; 

f Disponibilizar os conteúdos digitais do curso incluindo artigos, vídeos e materiais com-
plementares, em plataforma hospedada em servidor próprio da CONTRATADA, sem a 
existência de links (streaming e vídeos) para servidores externos; 

g Oferecer tutoria virtual especializada para o acompanhamento dos treinandos durante 
todo o período do treinamento, quando não houver atividades síncronas com o instru-
tor/facilitador, previstas no curso; 

h Possuir recursos para apuração de frequência online diária dos participantes; 
i Disponibilizar material didático e de apoio para download; 
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j Suportar e corrigir possíveis problemas técnicos, em termos de infraestrutura tecnoló-
gica, durante a realização do curso, garantindo a transmissão ininterrupta de aulas ao 
vivo; 

k Suportar e corrigir possíveis problemas técnicos no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), garantindo o acesso dos participantes ao curso e demais recursos e ferramentas 
que dele façam parte, visando sua adequada utilização. 

l Disponibilizar e garantir o curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de forma 
ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias da semana. 

m Dispor de canal de comunicação com os participantes para atender-lhes em suas soli-
citações no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas; 

n Encaminhar todos os dados sobre o acesso ao curso, incluindo URL para as aulas ao 
vivo e laboratórios na plataforma para área de Gestão de Treinamento e Desenvolvi-
mento (treinamento.dit@dataprev.gov.br) da DATAPREV com a antecedência de 10 
(dez) dias corridos da data de início do curso; 

o Conceder acesso ao curso, por meio do ambiente virtual de aprendizagem ou LMS, 
pelo prazo de vigência do contrato para eventuais consultas e atualizações. 

1.4 Instrutoria 

1.4.1  A CONTRATADA deverá apresentar para Área de Gestão de Treinamento e 
Desenvolvimento da DATAPREV os dados do instrutor, que deverá possuir certificação 
do fabricante dos equipamentos fornecidos, que lhe confira as competências necessárias 
para ministrar a capacitação nas disciplinas descritas no subitem 1.5 deste Termo de 
Referência. 

1.4.2  As certificações apresentadas, casos aplicados, devem estar válidas durante todo o perí-
odo de prestação do serviço da capacitação técnica. Caso seja necessário, a CONTRA-
TADA poderá apresentar documentação de mais de um profissional habilitado. 

1.4.3  A entrega da documentação que comprova o atendimento da exigência do subitem 
1.4.1 deverá ser realizada com antecedência de até 15 (quinze) dias úteis do início da 
realização da respectiva capacitação. A capacitação técnica só será realizada após a CON-
TRATADA apresentar a devida comprovação. 

1.4.4  É vedada a alteração de instrutor sem prévia comunicação e concordância da DATAPREV, 
estando um eventual substituto sujeito ao mesmo processo de verificação descrito ante-
riormente. 

1.4.5  A capacitação técnica deverá ser ministrada em língua portuguesa obrigatoriamente. 
1.5 Disciplinas e Composição das Turmas 

1.5.1  As turmas presenciais serão fechadas e sob demanda, compostas por 06 (seis) partici-
pantes em cada uma delas, organizadas conforme a disciplina, a serem realizadas de 

mailto:treinamento.areameio@dataprev.gov.br
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acordo com o cronograma de implementação e conforme acordado no Plano de Capa-
citação. 

 

DISCIPLINA 

CH MÍNIMA 
POR 

TURMA 

QUANTIDADE DE 
TURMAS 

PRESENCIAIS 

Introdução, Instalação e Configuração, 
Administração e Gerenciamento, 
Implementação e Solução de Problemas 

40 5 

1.5.2  As turmas online ministradas em formato síncrono com aulas ao vivo, serão fechadas e 
sob demanda, compostas por 10 (dez) participantes em cada uma delas, organizadas 
conforme disciplinas, a serem realizadas de acordo com o cronograma de implementa-
ção, e conforme acordado no Plano de Capacitação. 

 

DISCIPLINA 
CH MÍNIMA 
POR TURMA 

QUANTIDADE 
DE TURMAS 
ONLINE AO 

VIVO 

Introdução, Instalação e Configuração, 
Administração e Gerenciamento, 
Implementação e Solução de Problemas 

40 3 

 

1.5.3  A CONTRATANTE considerará a modalidade de capacitação técnica mais adequada à 
situação vigente da pandemia do coronavírus (COVID-19), indicação sanitária dos órgãos 
públicos e de saúde; e diretrizes de saúde e segurança no trabalho adotadas pela 
DATAPREV. Em nenhuma hipótese a CONTRATANTE executará ambas as modalidades 
especificadas neste Termo. 
 

1.5.4  A CONTRATADA deverá dar início à capacitação em até 15 (quinze) dias corridos após 
solicitação formal da DATAPREV. Esse prazo não poderá ser excedido, podendo ser 
prorrogado a critério da DATAPREV em acordo com a CONTRATADA. 

1.5.5  Os treinamentos ministrados com aulas ao vivo devem ser conduzidos por sessões sín-
cronas de até 4 (quatro) horas de duração por dia, devendo o cronograma de aulas ser 
objeto de validação e parte integrante do Plano de Capacitação. 

1.5.6  Os treinamentos ministrados com aulas ao vivo devem prever necessariamente a dispo-
nibilização de recursos de interação e colaboração adicionais necessários para a meto-
dologia de ensino com enfoque prático tendo em vista o esclarecimento de dúvidas, re-
alização de atividades práticas via AVA/máquinas/laboratórios virtuais, dentre outras. Tais 
atividades podem ser propostas de forma síncrona ou não. 
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1.5.7  A capacitação técnica deverá abordar todos os componentes da solução fornecida, de-
vendo ainda estar de acordo com a utilização da solução instalada no ambiente da DA-
TAPREV, incluindo parametrizações e customizações, considerando os seguintes tópicos: 
Introdução: Funcionamento da solução, conceitos e características do produto e seus 
modos de funcionamento; 
Instalação e Configuração: Instalação, configuração das interfaces de rede, configuração 
de NPV e NPIV, port channels, configuração de virtual SANs, configuração de alias, im-
plementação de zoning, atualização do sistema, troca de firmware; atualização de licenças 
do produto; 
Administração e Gerenciamento: Gerenciamento de interfaces, port channels, domí-
nios, monitoração do fluxo de tráfego, alta disponibilidade; 
Implementação: Descrevendo FC, implementando FC, implementando port security, im-
plementando Link Encryption, implementando um túnel FCIP, implementando IVR para 
extensão de SAN; 
Solução de problemas: Verificação de indisponibilidade física, monitoração de tráfego 
nas interfaces, utilização de ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro 
nível tais como debug, traceroute, ping e log de eventos. 

1.5.8  A critério da DATAPREV, a ementa do curso poderá ser avaliada e substituída por pro-
grama oficial de curso do fabricante, que contenha os tópicos dispostos acima, desde 
que compatíveis com a versão instalada na DATAPREV e com os perfis de público usuá-
rio, ainda que com carga horária inferior à determinada neste documento. 

1.5.9  As turmas de capacitação deverão ser realizadas durante a vigência contratual, conforme 
estabelecido no cronograma de execução aprovado pela DATAPREV na versão definitiva 
do Plano de Capacitação. Este cronograma poderá sofrer alterações, desde que essas 
sejam realizadas em comum acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. 

1.5.10 Em projetos de implantação de tecnologias as turmas de capacitação somente serão 
executadas após concluído o aceite da ferramenta e suas funcionalidades que serão ob-
jeto do treinamento, exceto nos casos previstos no subitem 1.5.11. Na hipótese de haver 
funcionalidades com pendências, a critério da DATAPREV a CONTRATADA deverá obri-
gatoriamente adicionar, ao plano de capacitação, turmas extras a serem executadas antes 
da entrada em produção da solução, com objetivo de complementar/sanar o gap de co-
nhecimento das funcionalidades não treinadas. 

1.5.11 A necessidade de qualificação da equipe que estará diretamente envolvida na gestão 
do projeto de implantação deverá ser sinalizada na reunião de alinhamento sobre o Plano 
de Capacitação, e nestes casos, o treinamento ocorrerá conforme cronograma que 
melhor atenda ao projeto. Para tanto, a CONTRATADA deverá assegurar ambiente de 
treinamento para capacitação capaz de refletir todo o conteúdo da ementa aprovada pela 
DATAPREV. As funcionalidades a serem treinadas deverão ser similares às disponíveis no 
ambiente de produção. 
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1.5.12 As turmas deverão ser realizadas no horário compreendido entre 9 e 18 horas, de se-
gunda a sexta-feira, em turno integral ou parcial, inclusive curso online ou aula virtual ao 
vivo. 

1.5.13 Conforme prática de mercado, as horas de intervalo para almoço dos treinandos não 
deverão ser computadas para fins de cálculo da carga horária. 

1.6 Material Didático 

1.6.1  A CONTRATADA deverá fornecer o material didático de acompanhamento detalhado, 
original do desenvolvedor da ferramenta, quando cabível, em português (Brasil), con-
tendo todos os assuntos abordados na capacitação. Entende-se como material didático, 
apostilas, manuais, livros-texto, dentre outros de semelhante natureza, destinados a faci-
litar ou complementar o aprendizado. Na ausência de publicação em português (Brasil), 
será aceito apenas material em inglês. 

1.6.2  As apostilas ou manuais, deverão ser oferecidas em formato eletrônico, a critério da DA-
TAPREV, em quantidade idêntica ao número de treinandos de cada turma, com conteúdo 
oficial do fabricante e atualizado, de acordo com a versão da solução a ser ministrada. 

1.6.3  Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal da DATAPREV, a CON-
TRATADA deverá fornecer cópia da apresentação em formatos padrão de mercado (PDF, 
DOC, DOCX, PPT ou HTML). 

1.6.4  Para cursos na modalidade online com aulas ao vivo, a CONTRATADA deverá disponi-
bilizar as videoaulas gravadas em ambiente AVA/LMS pelo tempo que durar a turma, 
salvo se comprovadamente impedida por fabricante em treinamentos oficiais. 

1.6.5  Para os treinamentos online, a CONTRATADA deverá disponibilizar ao órgão responsá-
vel por gestão de treinamento e desenvolvimento, login de acesso temporário ao ambi-
ente virtual de aprendizado (AVA), LMS ou plataforma de web conferência, anteriormente 
à liberação de acesso aos participantes, tendo em vista a realização de teste de desem-
penho e funcionalidades; validação técnica e pedagógica do material e conteúdo progra-
mático. 

1.6.6  A CONTRATADA deverá disponibilizar à DATAPREV uma cópia do material didático e 
acesso ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) em até 20 (vinte) dias úteis antes do 
início da capacitação para fins de validação técnica e pedagógica. As etapas de correções 
ou adequações na versão entregue deverão ser previstas e negociadas em comum 
acordo, devendo constar no cronograma do Plano de Capacitação. Os prazos de valida-
ção por parte da DATAPREV não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias úteis. 
 

1.7 AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 

1.7.1  Ao término de cada turma, será realizada uma Avaliação de Reação tendo em vista a 
medição e avaliação da qualidade da capacitação. A DATAPREV aplicará a Avaliação de 
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Reação em todos os treinandos, conforme modelo estabelecido no ANEXO VI deste 
Termo de Referência, com o objetivo de avaliar a satisfação com a capacitação. 

1.7.2  Quatro fatores serão objetos de avaliação pelo formulário, a dizer: Programa e Metodo-
logia; Instrutoria; Organização; e Autoavaliação. 

 

Programa e 
Metodologia 

Avalia a percepção dos participantes quanto ao 
alcance dos objetivos do treinamento, bem como a 
adequação da carga horária ao conteúdo 
apresentado. 

Instrutoria Avalia a satisfação dos participantes com relação à 
atuação do instrutor durante a capacitação, tanto 
em relação ao seu conhecimento técnico do tema, 
quanto à sua habilidade didático-pedagógica e de 
interação com a turma. 

Organização Avalia a satisfação dos treinandos com as técnicas 
didáticas utilizadas, com a qualidade dos recursos e 
materiais didáticos e, também, com as condições e 
instalações do ambiente de treinamento. 

Autoavaliação Avalia a percepção dos participantes quanto à 
aquisição de novos conhecimentos e habilidades 
por meio da capacitação oferecida, bem como, a 
segurança para a sua aplicação e relevância do 
conteúdo abordado. 

Para fins de avaliação, cada um dos itens relativos aos fatores acima, serão avaliados em 
uma escala de classificação de 1 a 10, na qual 1 corresponde ao menor e 10 ao maior 
nível de satisfação. 
Para fins de avaliação geral da turma, será considerada a média obtida nos fatores que 
compõem a avaliação de reação, com exceção do fator Autoavaliação. 

1.7.3  Com base nas informações registradas pelos participantes no Formulário de Avaliação 
da DATAPREV, a Área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento deverá emitir o 
Relatório Consolidado da Avaliação de Reação. 

1.7.4  A critério da DATAPREV, poderá haver modificação nos itens da avaliação. Nesta hipó-
tese, o formulário será apresentado pela área de Gestão de Treinamento e Desenvolvi-
mento da DATAPREV na reunião de alinhamento de capacitação. Caso a CONTRATADA, 
para fins próprios, tenha a necessidade de mensurar outros fatores não previstos na ava-
liação padrão da DATAPREV, ela poderá utilizar o seu próprio formulário, porém este não 
será utilizado para aprovação da capacitação por parte da DATAPREV. 
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1.8 AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO ONLINE 

1.8.1  Para os treinamentos online, seis fatores serão objetos de avaliação pelo formulário: 
Programa e Metodologia, Instrutoria, Material, Estrutura do Curso, Ambiente e 
Autoavaliação. 

 

Programa e 
Metodologia 

Avalia a percepção dos participantes em relação a 
importância do tema e se os objetivos do curso 
foram alcançados. 

Instrutoria Avalia a satisfação dos participantes com relação a 
atuação do instrutor durante a capacitação, tanto 
em relação ao seu conhecimento técnico do tema, 
quanto à sua habilidade didático-pedagógica e de 
interação com a turma. 

Material Avalia a satisfação dos participantes quanto ao 
material didático disponibilizado, a sua qualidade, 
clareza e organização; 

Estrutura do Curso Avalia a percepção dos participantes quanto a 
organização do curso, sequência do conteúdo 
apresentado e a carga horária; 

Ambiente Avalia a percepção de qualidade das interfaces 
gráficas e de adequação do ambiente tecnológico 
disponibilizado para o treinamento online, a 
disponibilidade e efetividade dos recursos de 
interação, colaboração e comunicação. 

Autoavaliação Avalia a percepção dos participantes quanto à 
aquisição de novos conhecimentos e habilidades 
por meio da capacitação oferecida, bem como, a 
segurança para a sua aplicação e relevância do 
conteúdo abordado. 

Cada fator é composto por um conjunto de itens que deverão ser avaliados por meio de 
notas atribuídas em uma escala de 1 (um) a 10 (dez), sendo 1 totalmente insatisfeito e 10 
totalmente satisfeito. 
Para fins de avaliação geral da turma, será considerada a média obtida nos fatores que 
compõem a avaliação de reação, com exceção do fator Autoavaliação. 

1.8.2  Com base nas informações registradas pelos participantes no Formulário de Avaliação 
da DATAPREV, a Área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento deverá emitir o 
Relatório Consolidado da Avaliação de Reação. 
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1.8.3  A critério da DATAPREV, poderá haver modificação nos itens da avaliação. Nesta hipó-
tese, o formulário será apresentado pela área de Gestão de Treinamento e Desenvolvi-
mento da DATAPREV na reunião de alinhamento de capacitação. Caso a CONTRATADA, 
para fins próprios, tenha a necessidade de mensurar outros fatores não previstos na ava-
liação padrão da DATAPREV, ela poderá utilizar o seu próprio formulário, porém este não 
será utilizado para aprovação da capacitação por parte da DATAPREV. 

1.9 GARANTIA DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 

1.9.1  O resultado da capacitação será considerado INSATISFATÓRIO quando pelo menos uma 
das situações abaixo ocorrer: 

a) Média final da turma igual ou inferior a 7 (sete), excluindo-se o fator Autoavaliação; 
b) Média do fator Instrutoria inferior a 7 (sete); 
c) Média de, pelo menos, dois fatores inferiores a7 (sete), excluindo-se o fator Autoavaliação. 
1.9.2  As necessidades de refazer turmas presenciais, se houver, serão solicitadas pela DATA-

PREV mediante a apresentação dos resultados tabulados e consolidados das avaliações 
de reação correspondentes, em que sejam apresentadas as médias dos fatores, bem 
como a média final da ação. 

1.9.3  A CONTRATADA será obrigada a realizar, sem ônus para a DATAPREV, nova capacitação 
para todas as turmas em que ficar configurado resultado INSATISFATÓRIO, salvo se, por 
decisão do Gestor Técnico do Contrato e da Área de Gestão de Treinamento e De-
senvolvimento da DATAPREV, for adotada medida complementar que venha sanar o 
problema. 

1.9.4  Em caso de nova capacitação, esta deverá acontecer segundo um novo calendário a ser 
definido pela DATAPREV, sendo automaticamente suspenso o calendário inicialmente 
planejado para as próximas turmas, caso haja, até que seja sanado o problema. 

1.10 GARANTIA DA CAPACITAÇÃO ONLINE 

1.10.1 O resultado da capacitação será considerado INSATISFATÓRIO quando pelo menos 
uma das situações abaixo ocorrer: 

a) Média final da turma inferior a 7 (sete), excluindo-se o fator Autoavaliação. 
b) Média do fator Ambiente inferior a 7 (sete). 
c) Média do fator Instrutoria inferior a 7 (sete). 
d) Média de, pelo menos, dois fatores inferiores a 7 (sete), excluindo-se o fator Autoava-

liação. 
1.10.2 A CONTRATADA será obrigada a realizar, sem ônus para a DATAPREV, nova capacita-

ção para todas as turmas em que ficar configurado resultado INSATISFATÓRIO, salvo se, 
por decisão do Gestor Técnico do Contrato e da Área de Gestão de Treinamento e 
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Desenvolvimento da DATAPREV, for adotada medida complementar que venha sanar o 
problema. 

1.10.3 Em caso de nova capacitação, esta deverá acontecer segundo um novo calendário a 
ser definido pela DATAPREV, sendo automaticamente suspenso o calendário inicial-
mente planejado para as próximas turmas, caso haja, até que seja sanado o problema. 

1.12 ENTREGA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO 

1.12.1 Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal da DATAPREV, a CON-
TRATADA deverá fornecer cópia da apresentação utilizada em mídia eletrônica (CD, DVD 
ou PENDRIVE), em formatos padrão de mercado (PDF, DOC, PPT ou HTML). 

1.12.2 A DATAPREV se reserva o direito de reproduzir trechos do material didático utilizado 
na capacitação, desde que registradas as devidas fontes, para realizar capacitações inter-
nas de seus empregados. 

1.13 CERTIFICADOS E LISTA DE PRESENÇA 

1.13.1 A CONTRATADA deverá enviar à DATAPREV a lista de presença, assinada pelo instru-
tor, em que seja comprovada a participação dos treinandos, por meio de suas assinaturas 
em cada dia da capacitação. Em treinamentos de jornada integral o participante deverá 
assinar a lista de presença nos dois turnos. 

1.13.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar apenas para os participantes que obtiverem a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), os certificados de conclusão de 
curso, em meio eletrônico, ao final de cada turma. 

1.13.3 A CONTRATADA deverá enviar documento que comprove a frequência diária on-
line e o(s) certificado(s) digitais do(s) participante(s) que cumprirem, no mínimo, 75% 
da carga horária programada. 

1.13.4 A CONTRATADA deverá encaminhar à DATAPREV no prazo de até 05 (cinco) dias 
após solicitação, que pode ocorrer a qualquer momento, relatório que demonstre o nível 
de evolução e conclusão de atividades dos participantes. 

1.13.5 Para fins de comprovação dos serviços prestados, visando o faturamento, a CONTRA-
TADA deverá encaminhar para Área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento da 
DATAPREV, após o encerramento de cada turma, o documento de presença digitalizado, 
em até 2 (dois) dias úteis, e os certificados, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 
de encerramento de cada turma. 
 

2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 Em relação à prestação dos serviços de capacitação, a CONTRATADA deverá: 
a) Arcar com eventuais despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores; 
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b) Providenciar toda a infraestrutura física e tecnológica necessária à execução do serviço, in-
cluindo a oferta de coffee-break por turma presencial; 

c) Disponibilizar ao órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento, anteri-
ormente à liberação de acesso aos participantes, login de acesso temporário ao ambiente 
virtual de aprendizado (AVA), tendo em vista a realização de teste de desempenho e funcio-
nalidades; validação técnica e pedagógica do material e conteúdo programático. 

d) Efetuar o cadastro, ativação e disponibilização de acesso dos participantes da DATAPREV ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pelo tempo e nas condições acordadas no Plano 
de Capacitação ou pelo tempo de vigência do contrato. 

e) Apurar a frequência diária online dos participantes. 
f) Encaminhar à DATAPREV no prazo de até 5 (cinco) dias após solicitação, que pode ocorrer 

a qualquer momento, relatório que demonstre o nível de evolução/conclusão de atividades 
e último acesso de participantes aos conteúdos digitais disponibilizados em plataforma do 
fornecedor. 

g) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades que porventura ve-
nham a ser apontadas pela CONTRATANTE. 

h) Comparecer a reuniões de alinhamento sobre a capacitação nas dependências da DATAPREV 

ou remotamente, sempre que solicitada, tendo em vista a definição de procedimentos rela-

tivos à adequada entrega do serviço; 

i) Ministrar, na totalidade, o conteúdo programático contratado das capacitações; 

j) Emitir o certificado de conclusão dos cursos presenciais e online em nome de cada partici-

pante que apresentar o percentual mínimo requerido de presença, e nota de avaliação final, 

quando for aplicável.; 

k) Encaminhar à DATAPREV os documentos comprobatórios de realização de cada turma (Lista 

de Presença e Certificados); 

l) Refazer as turmas que não forem bem avaliadas, de acordo com os critérios “DA GARANTIA 
DA CAPACITAÇÃO”, em novo período a ser acordado com a DATAPREV. 

m) Realizar nova transmissão de reposição de aula, em data acordada com a DATAPREV, sempre 
que ocorrerem falhas técnicas na plataforma de transmissão que ocasionem prejuízo na en-
trega de conteúdo programático e no aprendizado. Neste caso, a ordem original de apresen-
tação do conteúdo não deve ser alterada. 

2.2  Em relação ao tratamento dos dados pessoais em treinamentos online síncronos ou 
assíncronos: 

a) A coleta de dados dos empregados se dará em observância aos termos da LGPD, estando as 
partes cientes de que a DATAPREV é controladora dos dados dos seus empregados, os quais 
devem ser utilizados estritamente para a finalidade do objeto contratual. 
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b) É vedada a CONTRATADA o compartilhamento dos dados dos empregados da DATAPREV 
com terceiros ou empresas subcontratadas sem o prévio consentimento da CONTRATANTE a 
quem compete assegurar o consentimento ou esclarecimento quanto ao tratamento dos da-
dos perante seus empregados. 

c) Fica ciente a CONTRATADA que o tratamento dos dados pessoais a que tiver acesso deve 
ocorrer em conformidade com a LGPD e nível de segurança adequados à classificação das 
informações que serão tratadas durante a execução do contrato. 

d) A CONTRATADA se compromete a utilizar os dados pessoais exclusivamente para a finalidade 
de inscrição, acompanhamento de progresso e certificação, quando aplicáveis. Nos casos em 
que o dado pessoal for um requisito para inscrição ou cadastro em ambientes virtuais de 
aprendizagem externos, a CONTRATADA fica obrigada a assinar Termo de Sigilo e Privacidade. 

e) É obrigação da CONTRATADA evidenciar para a CONTRATANTE o descarte seguro dos dados 
pessoais a que tiver acesso após a finalização do serviço objeto deste Termo de Referência. 

 

3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 Em relação à prestação dos serviços de capacitação, a DATAPREV deverá: 
a) Comunicar a CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis antes do início de cada 

capacitação, a relação de treinandos, para que sejam iniciados todos os preparativos necessá-
rios a adequada prestação do serviço, ressalvados os casos fortuitos e de força maior; 

b) Informar data, local e conteúdo, bem como informações para acesso ao curso online aos par-
ticipantes envolvidos; 

c) Fiscalizar e acompanhar a prestação do serviço/objeto contratual, comunicando a CONTRA-
TADA toda e qualquer deficiência e/ou irregularidade relacionada com a entrega do objeto, 
diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 

d) Aferir a qualidade da capacitação por meio do Formulário de Avaliação de Reação e emitir 
o Relatório Consolidado da Avaliação de Reação, ao final de cada turma. 
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4 MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Treinamento Presencial 
PROGRAMA E METODOLOGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O significado e a importância do tema do 
treinamento foram compreendidos e 
abordados adequadamente 

          

Os tempos destinados à apresentação e 
exploração dos conteúdos de cada tópico 
foram suficientes 

          

De uma maneira geral os objetivos do 
evento foram alcançados 

          

INSTRUTORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O instrutor conhece os temas tratados e 
os apresentou de forma objetiva, 
organizada, segura e fluente 

          

O instrutor incentivou o envolvimento dos 
participantes nas atividades do 
treinamento 

          

O instrutor esclareceu adequadamente as 
questões e dúvidas dos participantes 

          

ORGANIZAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

As técnicas didáticas utilizadas foram 
adequadas para abordar os objetivos 
propostos 

          

A qualidade dos recursos e materiais 
didáticos utilizados foi satisfatórias 

          

As condições e instalações do ambiente 
de treinamento foram adequadas (móveis, 
limpeza, iluminação, temperatura, 
ventilação, rede, etc.) 

          

AUTOAVALIAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Os conhecimentos adquiridos ou 
atualizados foram suficientes para cumprir 
os objetivos propostos 
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Os conhecimentos adquiridos ou 
atualizados são úteis, importantes e 
podem ser aplicados em suas atividades 
de trabalho 

          

O treinamento sugeriu formas de 
aplicação prática dos conteúdos 
abordados 

          

 

Treinamento Online ao Vivo (síncrono) 
PROGRAMA E METODOLOGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O significado e a importância do tema do 
curso foram compreendidos e abordados 
adequadamente 

          

Os tempos destinados à apresentação e 
exploração dos conteúdos de cada tópico 
foram suficientes 

          

De uma maneira geral os objetivos do 
curso foram alcançados 

          

INSTRUTORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O instrutor apresentou o tema de forma 
objetiva, organizada, segura e fluente 

          

O instrutor esclareceu adequadamente as 
questões e dúvidas dos participantes 

          

AMBIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

As aulas ao vivo, foram transmitidas com 
qualidade de áudio e vídeo 

          

A interação online com o instrutor ocorreu 
de forma satisfatória 

          

Foi possível interagir com os demais 
participantes durante o curso 

          

Os recursos utilizados permitiram a 
execução adequada de atividades práticas 
ou colaborativas 
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MATERIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A qualidade do material disponibilizado 
respondeu às necessidades apoiando o 
meu aprendizado 

          

O material didático era claro e adequado           

Os exercícios de fixação/ avaliação se 
relacionaram adequadamente com o 
conteúdo apresentado 

          

ESTRUTURA DO CURSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A forma de apresentação foi adequada ao 
conteúdo 

          

A carga horária diária sugerida para o 
curso foi adequada ao volume e a 
complexidade do conteúdo 

          

A metodologia permitiu interação e/ou 
colaboração online entre participantes 

          

AUTOAVALIAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Realização das atividades propostas           

Aumento do conhecimento sobre o 
assunto 

          

Os conhecimentos adquiridos ou 
atualizados foram suficientes para cumprir 
os objetivos propostos 

          

Possibilidade de aplicação do 
conhecimento no cotidiano de trabalho 

          

Respostas às minhas expectativas           

 


