
ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – AVC

                     AQSETIN2018005 – Aquisição de Fitoteca

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.1. Para  atender  a  demanda  descrita  no  Documento  de  Oficialização  da  Demanda  (DOD),  a

solução  de  tecnologia  da  informação(TI)  a  ser  adquirida  deverá  prover  os  seguintes  requisitos

mínimos:

1.1.1. Capacidade de Armazenamento

1.1.1.1. Ter capacidade de armazenamento mínima de 480 TB (quatrocentos e oitenta tera

bytes).

1.1.2. Instalação

1.1.2.1. A instalação dos equipamentos deverá contemplar, no mínimo:

1.1.2.1.1. Montagem física dos equipamentos e instalação de acordo com as recomendações do

fabricante;

1.1.2.1.2. Conectorização de cabeamento lógico e elétrico dos equipamentos;

1.1.2.1.3. Atualizações de firmwares para suas mais recentes versões;

1.1.2.1.4. Configuração inicial básica ao funcionamento de toda a solução de TI adquirida.

1.1.3. Outros requisitos

1.1.3.1. A solução de TI deverá oferecer serviços de manutenção corretiva para a solução

adquirida,  com  uma  garantia  mínima  de  36  (trinta  e  seis)  meses  para  equipamentos,  com

atendimento on-site, e regime 24x7 para todos os componentes da solução;

1.1.3.2. A  solução  deverá  permitir  a  manutenção,  reparo,  substituição  e  acréscimo  de

componentes com o sistema em operação, sem que haja qualquer tipo de interrupção nos serviços

por ela disponibilizados;

1.1.3.3. A solução deverá fornecer cabos, terminadores e demais acessórios para viabilizar a



instalação e o funcionamento da Tape Library;

1.1.3.4. O gabinete deve seguir padrão industrial para racks de 19’’ (dezenove polegadas),

incluindo porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua instalação em rack.

2. REQUISITOS DE NEGÓCIO DA ÁREA REQUISITANTE

2.1. Necessidades de Negócio

Necessidade Funcionalidade Envolvido

Necessidade  de  adequação  das
soluções de TI do ambiente de backup
frente  a  necessidade  de  redução  da
janela de backups de sistemas judiciais
e administrativos do TJCE.

A solução  de  TI  deverá  prover
tecnologia  superior  a  solução
atualmente  em  uso  a  fim  de
reduzir  o  tempo  de  backup
através  de  tecnologia  mais
moderna  com  maior  velocidade
de transmissão de dados.

Secretaria  de
Tecnologia  da
Informação  e  a
Gerência  de
Infraestrutura de TI.

Necessidade de ampliar e modernizar
a  solução  de  armazenamento  de
backup.

A solução de TI deverá permitir
que  a  capacidade  de
armazenamento  seja  ampliada  a
fim  de  utilizar  a  nova  solução
como  solução  adicional  ou
substituta  da  atual  em  uso  no
TJCE,  combinada  à  tecnologia
mais moderna.

Secretaria  de
Tecnologia  da
Informação  e  a
Gerência  de
Infraestrutura de TI.

2.2. Demais Requisitos

Requisito Descrição

 Requisitos
Temporais

A solução de tecnologia da informação deverá estar disponível até 07/2018.

Requisitos de
Segurança

Tratar  como “confidenciais” quaisquer  informações,  a  que  tenha  acesso para
execução do objeto, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a tercei-
ros. A obrigação permanecerá válida durante o período de vigência contratual e
nos doze meses subsequentes ao seu término, e o seu descumprimento implicará
em sanções administrativas e judiciais contra a empresa ofertante da solução de
TI;

As obrigações e conhecimentos sobre os requisitos de segurança serão ratifica-
dos por Contratada e Contratante em documentos posteriores, quando da contra-
tação (termos de ciência e compromisso).

3. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS

Solução 1 – Contratação de Empresa para Fornecimento de Solução de Bacukp de
Dados em Biblioteca de Fitas LTO7

Entidade Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Espírito Santo (Pregão
Eletrônico n° 54/2017); Tribunal de Regional do Trabalho da 4ª Região (Pregão



Eletrônico n° 57/2017)

Descrição Contratação  de  empresa  especializada  em  tecnologia  da  informação  para
fornecimento  de  Fitotecas  para  backup  de  dados  em fita  LTO-7,  incluindo
serviços de instalação e garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

Fornecedor Unitech-RIO Comércio e Serviços LTDA; 
JAGTEC Informática EIRELI – ME.

Valor R$ 484.168,50

Solução 2 – Contratação de Empresa para Fornecimento de Solução de Backup de
Dados em Disco

Entidade Conselho Nacional de Justiça (ARP 44/2016 - Pregão Eletrônico 39/2016)

Descrição Contratação  de  empresa  especializada  em  tecnologia  da  informação  para
fornecimento de solução de backup em disco, incluindo serviços de instalação
e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses.

Fornecedor Vert Soluções em Informática LTDA Valor R$ 1.915.000,00

4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS EXISTENTES

Quadro resumo da aplicabilidade dos requisitos elencados no art. 14, II, alíneas “a” a

“f”, da Resolução N° 182 do CNJ, para cada uma das alternativas relacionadas no item 3.

R eq u i s i to
ID  d a

S o lu ção
S im Não N /A

A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal?

Única X

A Solução está disponível no Portal do Software Público 
Brasileiro?

Única X

A Solução é um software livre ou software público? Única X

A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações 
técnicas definidas pelos Padrões e-PING, e-MAG?

Única X

A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? 
(quando houver necessidade de certificação digital)

Única X

A Solução é aderente às orientações, premissas e 
especificações técnicas e funcionais do – e-ARQ Brasil?

Única X

5. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

5.1. Identificação

5.1.1. Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de

Fitotecas para backup de dados em fita LTO-7, consistindo em duas bibliotecas automatizadas Tape

Library LTO-7, com quatro drives de fitas LTO-7, em cada Tape Library. Incluindo serviços de

instalação, e garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamentos, com atendimento on-



site e regime 24x7 para todos os componentes da solução.

5.2. Justificativa

5.2.1. Para atendimento da demanda descrita no Documento de Oficialização da Demanda (DOD),

a solução mais viável do ponto de vista econômico e funcional é a aquisição de novas Fitotecas para

backup em fitas magnéticas, devido a maior capacidade de armazenamento pelo custo;

5.2.2. No  DOD,  a  área  requisitante  descreve  a  necessidade  de  melhoria  de  performance  do

ambiente  de  bacukp  dos  sistemas  de  informática  do  TJCE.  Durante  a  pesquisa  mercadológica

verificou que há ainda uma segunda opção de armazenamento de longa duração, por meio de discos

magnéticos. No entanto, essa tecnologia ainda possui um valor extremamente elevado em relação

ao armazenamento automatizado em fitas magnéticas. Daí a escolha pela opção menos onerosa ao

TJCE e obtendo resultados satisfatórios, uma vez que, temos uma solução nesse perfil em atuação

no TJCE, porém como foi explicitado no DOD, essa solução necessita de maior capacidade de

armazenamento e modernização de sua tecnologia para diminuição do tempo de backup;

5.2.3. A solução de tecnologia da informação escolhida trata da aquisição de uma nova solução de

backup automatizado, contendo 02 (duas) bibliotecas de fitas(Tape Library) LTO-7 com 08(oito)

drives  de  fita,  ou  seja,  quatro  drives  em cada  unidade.  Possuindo  uma capacidade  mínima  de

armazenamento de 40(quarenta) slots para cartuchos de fitas em cada biblioteca, num total mínimo

de  80(oitenta)   slots  para  cartuchos  de  fitas  LTO-7,  gerando  assim  uma  capacidade  de

armazenamento de 480TB, como sugerida no DOD, de acordo com as necessidades do TJCE;

5.2.4. Através de consultas na Internet foi possível verificar que esta solução é utilizada em alguns

outros órgãos da administração pública, como por exemplo, o Tribunal de Regional do Trabalho da

4ª Região - Pregão Eletrônico n° 57/2017 e Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do

Espírito Santo - Pregão Eletrônico n° 54/2017;

5.2.5. Concluímos então pela viabilidade da contratação desta solução.

5.3. Descrição

5.3.1. A solução a ser adquirida está descrita conforme item 5.1.1 acima;

5.3.2. Essa solução deve ter capacidade de backup de dados, de no mínimo, 480 TB (quatrocentos

e oitenta terabytes) em 80(oitenta) slots de fitas, nas duas bibliotecas - Tape Librarys utilizando

tecnologia LTO-7, com slots de fitas armazenados dentro das duas unidades.

5.4. Requisitos da Solução

5.4.1. Requisitos de Manutenção

5.4.1.1. Da Garantia e Suporte Técnico

5.4.1.1.1. A solução de TI deverá ter garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a

partir da data de recebimento definitivo dos bens/serviços pelo TJCE, com atendimento on-site (nas



dependências do Contratante), e no regime 24x7 e deverá ser fornecida pela Contratada;

5.4.1.1.2. Deverá estar incluída na garantia, sem ônus para o TJCE, a atualizações de firmwares

para suas mais recentes versões, a substituição de todas as peças e partes defeituosas para o perfeito

funcionamento da solução de TI;

5.4.1.1.3. Os chamados para atendimento on-site deverão ser abertos e registrados diretamente

com a empresa Contratada e gerenciados pela mesma através de atendimento telefônico do tipo

0800,  web e/ou  por  e-mail,  fornecendo  neste  momento  o  número,  data  e  hora  de  abertura  do

chamado;

5.4.1.1.4.  A Contratada  deverá  prestar  toda  assistência  técnica  necessária  no  período  de

garantia dos produtos, nos prazos estabelecidos no Termo de Referência. Deverá ainda garantir a

qualidade e segurança de todos os itens fornecidos, com vista a evitar qualquer acidente ou sinistro.

5.5. Prazo e Local de Entrega

5.5.1. Todos os componentes da solução deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos,

contados a partir da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente;

5.5.2. Todos os componentes da solução deverão ser entregues no Departamento de Infraestrutura

de TI da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE, localizado no Centro de Documentação

e  Informática  –  CDI,  situado  na  Avenida  General  Afonso Albuquerque  Lima,  s/n  –  Cambeba,

Fortaleza – Ce.;

5.5.2.1. Devem ser  entregues  juntamente  com os  equipamentos,  a  documentação  técnica

(impressa ou em CDs, DVDs), incluindo manuais de configuração da solução de TI;

5.5.3. O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará  receberá  os  componentes  ofertados,

provisoriamente (Termo de Recebimento Provisório) no ato da entrega, e definitivamente (Termo de

Recebimento Definitivo) em um prazo não superior a  10 (dez) dias corridos, contados a partir da

data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, verificando a conformidade do produto

ofertado quanto às exigências contidas neste documento;

5.5.4. Na hipótese de desaprovação do produto ofertado, a CONTRATADA deverá substituí-lo no

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação do

ocorrido através de ofício emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;

5.5.5. A concessão  do prazo  estabelecido  para  substituição  não obsta  a  aplicação  das  sanções

administrativas previstas no contrato.

5.6. Dos Serviços de Instalação

5.6.1. A instalação  da  solução  de  TI  deverá  ocorrer  sem ônus  ao  CONTRATANTE e  deverá

contemplar, no mínimo:

5.6.1.1. Montagem  física  dos  equipamentos  e  instalação  no  rack  de  acordo  com  as



recomendações do fabricante;

5.6.1.2. Conectorização de cabeamento lógico e elétrico;

5.6.1.3. Atualizações de firmwares para suas mais recentes versões;

5.6.1.4. Integração  do  equipamento  ofertado  à  infraestrutura  de  rede  SAN  do

CONTRATANTE;

5.6.1.5. Definição  de  configurações  técnicas  que  se  façam  necessárias  para  o  perfeito

funcionamento da solução de TI, em conjunto com a equipe do CONTRATANTE;

5.6.1.6. Entrega  da  documentação  da  solução  implementada  conforme  descrito  no  item

5.5.2.1 acima.

5.7. Requisitos Gerais

5.7.1. Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso;

5.7.2. Todos os equipamentos ofertados deverão funcionar com alimentação elétrica 110-240 V

(cento e dez a duzentos e quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz);

5.7.3. Não serão aceitos equipamentos que tenham sido descontinuados pelo fabricante até a data

de realização do certame, ou composições feitas única e exclusivamente para o presente certame;

5.7.4. Deverão ser fornecidos todos os itens acessórios de hardware e software, incluindo licenças,

conectores,  interfaces,  suportes  e  demais  equipamentos,  necessários  para  instalação  e

funcionamento da solução contratada, em plena compatibilidade com as especificações constantes

neste documento e recomendadas pelo fabricante;

5.7.5. Todos  os  equipamentos  deverão  ser  entregues  rigorosamente  de  acordo  com  as

especificações  técnicas  estabelecidas  neste  documento,  sendo  que  a  não  observância  destas

condições, implicará na não aceitação da solução de TI, sem que caiba qualquer tipo de reclamação

ou indenização por parte da empresa fornecedora.

5.7.6. Especificações Técnicas

5.7.6.1. Abaixo, apresentamos a descrição das características técnicas mínimas necessárias,

por cada Tape Library, para a contratação:

5.7.6.1.1. Arquitetura  

5.7.6.1.1.1. Automatização

5.7.6.1.1.1.1. Possuir  um  mecanismo  robotizado  que  permita  automação  completa  da

movimentação dos cartuchos internamente à Tape Library;

5.7.6.1.1.2. LEDs

5.7.6.1.1.2.1. Possuir LEDs frontais e/ou display indicador do status de funcionamento;

5.7.6.1.1.3. Leitor de código de barras

5.7.6.1.1.3.1. Possuir leitor de código de barras integrado, com o objetivo de ler a etiqueta dos



cartuchos;

5.7.6.1.1.4. Slots

5.7.6.1.1.4.1. Possuir, no mínimo, 40(quarenta) slots para cartuchos LTO-7, ou superior, em cada

Tape Library,  disponíveis e prontos para uso (incluindo quaisquer opcionais de ativação que se

façam necessários e não considerando cartuchos dentro dos drives);

5.7.6.1.1.5.  Troca de cartuchos

5.7.6.1.1.5.1. Dispor  de compartimento para inserção/retirada de pelo  menos um cartucho sem

interromper o funcionamento da Tape Library.

5.7.6.1.1.6. Modo de funcionamento

5.7.6.1.1.6.1. Ser  capaz  de  funcionar  em modo  de  acesso  Seqüencial  e  Aleatório  a  cartuchos.

Considerar mídias etiquetadas para acesso Aleatório.

5.7.6.1.2. Drives  

5.7.6.1.2.1. Tipo

5.7.6.1.2.1.1. A tecnologia dos drives de fita que devem ser fornecidos, deverá ser LTO (Linear

Tape Open) geração Ultrium 7, ou superior.

5.7.6.1.2.2. Quantidade

5.7.6.1.2.2.1. Deverá possuir, no mínimo, 04(quatro) drives Half-High em cada Tape Library.

5.7.6.1.2.3. Throughput nominal

5.7.6.1.2.3.1. Deverá  possuir  taxa  mínima  de  transferência  para  cada  drive  LTO  ofertado,  de

160MB/s(cento e sessenta megabytes por segundo). Considerar taxa nominal máxima nativa (sem

compressão);

5.7.6.1.2.4. Interface

5.7.6.1.2.4.1. Interface que os drives ofertados na Tape Library deverão possuir: Fibre Channel 8

Gbps (oito gigabits por segundo);

5.7.6.1.3. Gerenciamento  

5.7.6.1.3.1. Topologia de gerenciamento

5.7.6.1.3.1.1. Topologia pela qual o gerenciamento deverá ser feito será Ethernet (através de porta

RJ45);

5.7.6.1.3.2. Interface web

5.7.6.1.3.2.1. Oferecer  gerenciamento  remoto  através  de  interface  web,  incluindo  as  principais

funções de operação e monitoração do sistema;

5.7.6.1.4. Fontes  

5.7.6.1.4.1. Quantidade de fontes

5.7.6.1.4.1.1. Deverá possuir, no mínimo, 02(duas) fontes de alimentação;



5.7.6.1.4.2. Tensão de operação

5.7.6.1.4.3. A tensão elétrica nominal das fontes deverá ser de 100-240 V (cem a duzentos e

quarenta volts) AC a 60 Hz (sessenta hertz);

5.7.6.1.5. Diversos  

5.7.6.1.5.1. Acessórios

5.7.6.1.5.1.1. Devem ser  fornecidos  cabos,  terminadores  e  demais  acessórios  para  viabilizar  a

instalação e o funcionamento da Tape Library;

5.7.6.1.5.2. Tipo de Rack

5.7.6.1.5.2.1. O gabinete deve seguir padrão industrial para racks de 19’’ (dezenove polegadas),

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

5.7.6.1.5.3. Gabinete

5.7.6.1.5.3.1. A  altura  máxima  que  a  Tape  Library  deve  possuir  para  instalação  em  rack,

considerando todos os módulos e gabinetes ofertados deverá ser de 5U (cinco Us, onde 1 U são 1,75

polegadas);

5.7.6.1.6. Compatibilidade  

5.7.6.1.6.1. Hardware

5.7.6.1.6.1.1. Deverá ser compatível com a switch SAN IBM 2498-B24 para conexão a rede SAN

do TJCE.

5.7.6.1.6.2. Sistemas operacionais

5.7.6.1.6.2.1. Sistemas operacionais com os quais a Tape Library ofertada deverá ser compatível.

Considerar as mais recentes versões desses sistemas, deverá ser, no mínimo: Microsoft Windows

2008 e Red Hat Enterprise Linux.

5.7.6.1.6.3. Softwares de Backup

5.7.6.1.6.3.1. Os softwares de backup com os quais a Tape Library ofertada deverá ser compatível

em ambiente  Windows.  Considerar  as  mais  recentes  versões  desses  softwares,  deverão  ser,  no

mínimo:  CA ARCserve  Backup,  IBM  Tivoli  Storage  Manager  e  HP OpenView  Storage  Data

Protector.

5.8. Bens e Serviços que Compõem a Solução

Id Bem/Serviço
Und.

Medida
Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Total

1 Solução  de  backup  de
dados  compreendendo  o
fornecimento  de
02(duas)  bibliotecas
automatizadas  (Tape
Librarys)  LTO-7,  com

Und. 1 R$ 484.168,50 R$ 484.168,50



quatro  drives  de  fitas
LTO-7,  em  cada  Tape
Library.  Incluindo
serviços  de  instalação,  e
garantia  mínima  de  36
(trinta e seis) meses.

Total: R$ 484.168,50

5.9. Pesquisa de Mercado

5.9.1.  Pesquisa de Mercado – Solução 1

Ata de Registro de Preços n°19/2017 da Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária
do Espírito Santo, Pregão Eletrônico n° 54/2017, vigência: 20/12/2017 a 20/12/2018.

Item na
ATA

Descrição Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Total

1
Biblioteca de Fitas(Quantum SCALAR i6000 
LTO 7) com 06 drives LTO 07

1 R$ 473.753,00 R$ 473.753,00

3 Drive de leitura/escrita LTO 7 2 R$ 94.792,00 R$ 189.584,00

TOTAL R$ 663.337,00

Ata de Registro de Preços n° 37/2017-C do Tribunal de Regional do Trabalho da 4ª Região ,
Pregão Eletrônico n° 57/2017, vigência: 27/11/2017 a 27/11/2018

Item na
ATA

Descrição Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Total

1.1
Subsistema automatizado de backup baseado 
em fitas LTO-7 (Tape Library), com 4 drives 
LTO-7 e capacidade para 120 cartuchos

2 R$ 152.500,00 R$ 305.000,00

TOTAL R$ 305.000,00

VALOR DE REFERÊNCIA

Id Bem/Serviço
Und.

Medida
Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Total

1

Solução  de  backup  de  dados
compreendendo o fornecimento de
02(duas)  bibliotecas
automatizadas  (Tape  Librarys)
LTO-7, com quatro drives de fitas
LTO-7,  em  cada  Tape  Library.
Incluindo serviços de instalação, e
garantia  mínima  de  36  (trinta  e
seis) meses.

Und. 1 R$ 484.168,50 R$ 484.168,50

Total R$ 484.168,50

O valor de referência foi obtido a partir de pesquisa de mercado baseada em duas Atas de

Registro de Preços, em vigor até a data atual, referentes a contratações de empresas especializadas

em tecnologia da informação para o fornecimento de soluções  de armazenamento centralizado,



compatíveis com os requisitos levantados para a solução escolhida. Para a definição do valor total,

em  cada  ARP,  foram  realizados  cálculos  para  a  definição  dos  quantitativos  necessários  para

atendimento da demanda de que trata esta contratação. O respectivo valor total de cada ARP foi

obtido através da soma dos valores encontrados com o produto dos valores unitários de cada item e

a sua respectiva quantidade. Deve-se frisar que para a  Ata de Registro de Preços n°19/2017 da

Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Espírito Santo, foi considerado apenas o

valor de 01(uma) biblioteca de fitas (Tape Library), devido ao fato desta já acompanhar 06 (seis)

drives  e  somados  mais  02(dois)drives  respectivos.  Caso  fôssemos  dobrar  o  quantitativo  da

biblioteca, teríamos 12(doze) drives LTO-7 acima da necessidade do TJCE, e com acréscimo de

valores.

5.9.2. Pesquisa de Mercado – Solução 2

Ata de Registro de Preços n° 44/2016 do Conselho Nacional de Justiça , Pregão Eletrônico n°
39/2016, vigência: 16/11/2016 a 16/11/2017

Item na
ATA

Descrição Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Total

2 Appliance de backup em
disco  capaz  de  realizar
operações  como servidor
MEDIA  SERVER,  com
capacidade  de  144TB,
garantia 60 meses

1 R$ 1.915.000,00 R$ 1.915.000,00

TOTAL R$ 1.915.000,00

5.10. Relação entre a demanda e a quantidade

Id Demanda Prevista Bem/Serviço
Unidade de

Medida
Quantitativo a
ser Contratado

1

Necessidade  de  aquisição
de  novo  equipamento  de
backup  de  dados  com
capacidade  mínima  de
480TB.

Solução  de  backup  de  dados
compreendendo  o  fornecimento
de   02(duas)  bibliotecas
automatizadas  (Tape  Librarys)
LTO-7, com quatro drives de fitas
LTO-7,  em  cada  Tape  Library.
Incluindo serviços  de instalação,
e garantia mínima de 36 (trinta e
seis) meses.

Und. 1

5.11. Benefícios Esperados

Benefícios Descrição



1
Melhoria  na  performance  do  ambiente  de  backup  com modernização  da  solução
através da utilização de tecnologia LTO7;

2
Diminuição  no  tempo  de  backup(janela  de  tempo)de  sistemas  administrativos  e
judiciais, garantindo maior segurança da informação para o TJCE.

3
Adequação  da  infraestrutura  de  tecnologia  da  informação  à  futuro  aumento  na
demanda de backup para o TJCE.

6. NECESSIDADES  DE  ADEQUAÇÃO  DO  AMBIENTE  PARA  EXECUÇÃO

CONTRATUAL

Deverá ser disponibilizado espaço em Rack no Datacenter do Tribunal de Justiça, localizado

no Centro de Documentação e Informática – CDI, contemplando também: dois circuitos elétricos,

08(oito) fibras ópticas com conector do tipo LC-LC para conexão à rede SAN e cabeamento lógico

para conexão à rede lógica do TJCE.

7. APROVAÇÕES

Francisco Ednisio Nunes Pereira – 9141
Integrante Técnico

Heldir Sampaio Silva - 9630
Integrante Requisitante(em substituição)

Fábio de Carvalho Leite – 9594
Integrante Administrativo

Fortaleza, 04 de Abril de 2018


