
  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
                        PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA
                PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2010 - TERMO DE REFERÊNCIA  
A Aquisição de Servidor de informática e Sistema de Cópia de Segurança e Software. 
B Justificativa:  Esta aquisição de equipamentos de informática tem por finalidade suprir a 

necessidade do Município e agilizar a execução de serviços, bem como proporcionar 
maior segurança no armazenamento de arquivos.

C Prazo de entrega: A entrega total dos equipamentos dar-se-á em até 10 dias úteis, 
após requisição formal do setor responsável. 

D Adjudicação do Objeto: Menor Preço por Item.
E Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário
Item Produto Quat

. 
Valor 

unitário
Total 

01 Processadores : Xeon Quad core E5504 (2.00 GHz, 
80W,) –  com o  2º processador incluso
. Cache de memória : Integrado 1 x 4 MB L3 por 
processador
. chipset : série 5500
. memória RAM : 8 GB (4 x 2GB) PC3-10600E Unbuffered 
Advanced ECC ( suporte até 24GB )
- 2 X HD SAS 146GB 15KRPM 3,5" +  2  X HD SAS 300GB 
15KRPM 3,5"
. controladora de rede : integrada PCI Express Gigabit 
(10/100/1000)
. controladora de disco : Smart Array, (suporte a RAID 0,1, 
0+1)
.  fonte : 460W mínima, sem redundância e não hot plug
. video : 32MB
. drive ótico :SATA DVD-ROM 
. Formato : torre 5U
. acompanha teclado e mouse
 Expansion Slots: (5) 
Slot 1: 32bit/33MHz PCI 3.3V
Slot 2: x8 PCI-Express (Gen 1 x4 link)
Slot 3: x8 PCI-Express (Gen 2 x4 link)
Slot 4: x16 PCI-Express (Gen 2 x16 link)
Slot 5: x8 PCI-Express (Gen 2 x4 link)
Interfaces
. Serial : 1
. Mouse PS2 : 1
. vídeo : 1
. teclado PS2 : 1
. portas usb 2.0 : 8 (4 traseiras, 2 Frontais, e 2 Internas)
NOTA: 1 Dedicada para drive de backup internal com 
conectividade USB
. rede (Ethernet) : 1 (10/100/1000 bits/s)
- Sistema operacional Microsoft Windows Server 2008R2 
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Enterprise 64 bits.
02 Unidade de backup dat dds 72 gb nativo com possibilidade 

de gravação de 140 gb em compressão (usb) externa, com 
10 fitas dat para armazenamento
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03 • Compatibilidade  do  software  de  backup  com 
plataformas Windows Server 2000, 2003 R2 e 2008 R2; de 32 
e 64-bits.
• Disponibilização  de  1  (uma)  interface  gráfica  com  o 
usuário,  contendo  um  "Backup  Assistant"  que  ofereça  acesso 
rápido  às  informações  de  suporte  técnico,  manuais  on-line  e 
assistentes que orientam os usuários nas tarefas mais comuns, 
simplificando  a  configuração,  rotação  de  mídias, 
compartilhamento de dispositivos e recuperação de desastres;
• O servidor de gerência de backup deverá ser instalado 
em ambiente Windows 2003/2008;
• Possuir  a  função  de  backups  completos  (FULL), 
incrementais e diferenciais de servidores;
• Permitir  transferência  de  dados  através  de  uma  rede 
dedicada, para operações de backup e restore via WAN.
• Oferecer  monitoramento  e  administração  remotos  de 
servidores individuais a partir de qualquer servidor ou estação de 
trabalho  Windows  (para  operações  de  backup  altamente 
distribuídas).
• Oferecer  relatórios  de  todos  os  servidores  de  backup 
remotos através de uma única interface.
• O software deve ter a capacidade de realizar "Verify" e 
"Database  Consistency  Check",  no  intuito  de  garantir  a 
integridade  dos  dados  através  de  uma  verificação  de  alta 
velocidade;
• Possuir  modulo  de  gerenciamento  de  ambiente  de 
backup ( Dashboard )  com suporte a visualização de todas as 
rotinas de backup, com opções de gerar relatórios online e enviar 
os mesmo por e-mail.
• Possuir modulo de instalação de agentes e atualizações, 
sem ter  a  necessidade  de  deslocar  uma pessoa  para  fazer  a 
instalação destes dipositivos.
• Possuir modulo de Multi-Streaming.
• Deve ter a capacidade de executar filtragem, de histórico 
e de alertas, além de configuração aperfeiçoada de notificação, 
quando da especificação de recipientes;
• Deverá permitir, em nível de software, o envio automático 
de alertas, quando da falha de um procedimento de backup ou 
restore,  através de mensagem de correio eletrônico (SMTP ou 
MAPI) ;
• Possuir  integração  com  "Automated  Server  Recovery 
(ASR)" da Microsoft e o uso da API "ASR", visando aumentar a 
eficiência  e  agilidade  nas  operações  de  recuperação  de 
desastres em servidores Windows 2003 ou Windows XP, mesmo 
com hardware diferente.
• Possui suporte a "Volume Shadow Copy" para proteção 
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do Microsoft Virtual Server 2005. 
• Possuir  recursos  de  "Job  Test  Run"  para  verificar  a 
capacidade das fitas, outros critérios para identificar problemas 
potenciais que possam impedir uma conclusão bem sucedida do 
job  e  notificar  o  administrador  através  de  correio  eletrônico, 
pager, telefone ou pelo console de administração.
• Possuir  modulo  de Multiplexing,  com opção  de até  32 
jobs simultâneos.
• Possuir  recursos  para  monitorar  a  mídia  remota  por 
localização de cofre, atribuir prioridade de um job sobre outro e 
estabelecer  proativamente  normas  de  administração  de  erros 
para automatizar o processo.
• Compatibilidade  com  recursos  de  Cluster,  visando  a 
tolerância  a  falhas  do  sistema  e  protegendo  máquinas  que 
disponham de mecanismo de alta disponibilidade que utilizem o 
Microsoft  Cluster  Server  (MSCS),  para  efetuar  o  failover 
automático de servidor de backup em disponibilizações de cluster 
ativas/passivas.
• Suportar  dispositivos de armazenamento do tipo "Write 
once, read many" (WORM)
• Ter a capacidade de expandir para sistemas de fitotecas 
multidrive,  permitindo  que  drives  adicionais  em  uma  fitoteca 
sejam acessados, garantindo uma expansão da capacidade de 
armazenamento;
• Possuir  pelo  menos  um   agente  para  servidor 
Windows
• Possuir licença de acesso para agentes online Microsoft 
Exchange  Server  (2003  e  2007),  Microsoft  SharePoint  Portal 
Server (versões 2003 e 2007), Lotus Domino Server (7.x e 8), 
Microsoft  SQL  Server  (2000,  2005  e  2008),  para  servidores 
Windows.
• Possuir licença de acesso para agentes online Microsoft 
Data Protection Manager
• Deverá disponibilizar recursos que implementem a cópia 
direta de dados entre fitas magnéticas
• Deverá  disponibilizar  recursos  que  implementem  a 
execução de backup de arquivos abertos, mesmo que estejam 
sendo  alterados  durante  a  operação  de  backup,   sem 
necessidade  de  suspender  a  utilização  das  aplicações  pelos 
usuários nem a conexão da rede. A cópia do arquivo salvo deverá 
ser idêntica ao arquivo residente em disco, quando do início da 
operação de backup;
• Permitir  através  do  agente  on-line  para  MS-Exchange 
Server,  a  ação  de  restore  de  caixas  postais  individuais  e  de 
mensagens específicas de uma caixa postal, sem a necessidade 
de restore de toda a Base de Dados.
• Permitir através do agente on-line para MS-Share Point 
Portal Server, com opcção de restauração de banco individuais.
• Deve  ter  uma  console  de  administração  central,  de 
múltiplos servidores de backup, com a opção de centralização, 
distribuição  e  replicação  dos  catálogos  e  permitir  a  instalação 
automática  do  produto,  suas  opções  e  modelos  de  job  para 

          



servidores remotos;
• Deve ter  a  capacidade  de  efetuar  backups  para  disco 
com retenções, através de políticas pré-definidas e agendadas. 
• Possuir  aplicativo  para  download  e  instalação  de 
updates, upgrades e novas versões do produto, de forma manual, 
agendada ou sem intervenção do administrador.
• Possibilidade de listar no log, todas as mídias utilizadas 
nas rotinas de backup, através da tela de Histórico dos Jobs.
• Possibilidade  de  restaurar  apenas  as  permissões  de 
segurança de diretórios em volumes NTFS.
• Possuir  modulo  de controle  de  acesso  e  auditoria  dos 
usuários que acessa a solução de backup.
• Possuir módulo de gerenciamento de criptografia de em 
todos os processos de backup.
• Possuir suporte aos protocolos de rede IPv4 e IPv6 para 
rotinas de backup e restore.
• Possuir módulo nativo de criptografia AES 128-bits, 256-
bits 
• Permitir através do agente online backup e restore do MS 
Active Directory com opções de restauração de toda a arquitetura 
do MS Active Directory. O restore dos objetos não deve exigir um 
reboot no servidor Domain Controller. 
• Solução  integrado  com  Vmware  consolidate  Backup 
(VCB),  permitindo  que  em  uma  única  tarefa  de  backup  full, 
incremental  ou  diferencial  seja  possível  restaurar  de  forma 
granular  os  arquivos  pertencentes  a  uma  máquina  virtual  e 
também restaurar a máquina virtual  (VMDK),  sem necessidade 
de scripts e sem necessidade de voltar o restore da máquina por 
completo,  no  caso  de  restore  granular.  As  tarefas  de 
backup/recovery  deverão  ser  realizadas  via  interface  gráfica, 
(OPCIONAL)
• Solução integrado com Microsoft Hyper-V permitindo que 
em uma única tarefa de backup full,  incremental  ou diferencial 
seja  possível  restaurar  de  forma  granular  os  arquivos 
pertencentes  a  uma  máquina  virtual  e  também  restaurar  a 
máquina virtual (VHD), sem necessidade de scripts. As tarefas de 
backup/recovery  deverão  ser  realizadas  via  interface  gráfica, 
(OPCIONAL).
• Possuir  modulo  de  duplicação  através  do  Software  de 
backup garantindo a redundância e eliminado duplicidade dados 
em ambiente virtual ( VMware e Hyper-V ), (opcional)
• Possuir  módulo  de  backup  de  storages  conectados  à 
rede (NAS) através do protocolo NDMP (opcional).
• Permitir  backup  de  arquivos  de  sistema  administrativo 
armazenados em Banco de Dados SQL SERVER; 
• Possibilidade  de  geração  de  relatórios  customizados, 
utilizando as seguintes categorias : alertas, configurações, jobs, 
mídia, dispositivos, e política.
• Possuir  tecnologia  de  deduplicação  de  backup  em 
desktops e laptops e servidores através de agente de sistema 
operacional, sem a necessidade de uma solução complementar.
• Possuir recursos avançados de agendamento de rotinas 

          



de backup  e  restore,  para  datas  específicas,  dias  da  semana 
recorrentes, dias do mês recorrentes, intervalo de dias e intervalo 
de reinício.
• Possuir recurso que permita a escolha de uma interface 
de rede secundária de backup, criando assim uma "Backup Area 
Network" (BAN).
• Possuir  compatibilidade  com  "Storage  Area  Networks" 
(SAN), em ambientes Windows e permitindo backups e restores 
de  alta  velocidade  e  o  compartilhamento  de  dispositivos  de 
armazenamento entre múltiplos servidores de backup.
• Suporte a tecnologia de Serverless Backup.

• Possibilidade de gerar relatórios customizados de volume 
de backup realizados por período, por localidade, custo 
por GB (bilhetagem), tendência de crescimento, qual a 
percentagem de backups realizados de máquinas físicas 
e virtuais, identificarem uso dos tape drives;

• Suporte  para  proteção  de  no  mínimo  100  servidores 
clientes utilizando um único servidor de backup/recovery;
• Deverá possuir sistema de gerenciamento automático de 
verificação e instalação de atualizações e novas versões (Live 
Update);
• Suporte/garantia:  os  produtos  adquiridos  deverão 
contemplar  suporte/assistência  24  horas  por  dia,  7  dias  por 
semana (24 x 7) "telefônico" - disponibilização de central 0800 - 
via Internet/Web, por um período de garantia de até 12 (DOZE) 
meses, gratuita.
• Informar na proposta contato direto com fabricante para 
suporte técnico via suporte.
• Informar também marca e P/N do produto a ser fornecido 
como solução de backup.

Data:_30/06/2010  

Departamento de Compras             Setor Jurídico 
Órgão Requisitante               OAB nº
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Secretária Municipal de Administração        
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