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DESCRITIVO TÉCNICO 
 
O objetivo desta Proposta Técnica é demonstrar as configurações da - “Solução de 
armazenamento do tipo storage, onde a solução ofertada não estará na lista de EOL do 
fabricante nos próximos 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do contrato, 
tampouco constará na lista de EOSL do fabricante nos próximos 60 (sessenta) meses a 
partir da assinatura do contrato. 
A solução ofertada contempla a aquisição de equipamento com instalação e 
configuração, transferência de dados, treinamento da solução e garantia on site com 
suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito neste edital e 
seus anexos.”, e será fornecida de acordo com os seguintes ITENS:  
 
ITEM 01:  

• 01 (uma) solução de armazenamento Huawei marca Oceanstor 5300F V5 com a 
seguinte configuração: 

o 01 (um) rack, próprio do fabricante, compatível com rack padrão EIA 
310D de 19”  

o Disponibilizada com sistema operacional e atualizada com as últimas 
versões disponíveis dos respectivos softwares e/ou firmwares existentes. 

o Todos os equipamentos, peças ou componentes que integram a solução 
são novos, sem uso, ainda em linha de fabricação e constantes em 
catálogo do fabricante. Não são equipamentos usados, 
remanufaturados, de demonstração ou soluções ad hoc, e também não 
são compostas com o objetivo exclusivo de atender às especificações 
deste Anexo. 

o Está sendo ofertado com as fibras óticas e transceivers ópticos (GBICs) 
SFP+, com conector LC, padrão Multimodo. A solução fornecida adaptar-
se-á perfeitamente ao ambiente computacional do Coren-SP e é 
compatível e interoperável com seus elementos componentes, sendo 
fornecidas 04 (quatro) interfaces 10 Gbps Ethernet/iSCSI por 
controladora e também 04 (quatro) interfaces Fibre Channel 16 Gbps por 
controladora,  

o A solução será disponibilizada com todos os cabos, conectores, PDUs, 
tomadas e demais elementos necessários, e contará com o perfeito 
acondicionamento, interligação, comunicação e alimentação elétrica de 
seus componentes no ambiente computacional do Coren-SP, bem como 
com as últimas versões de firmware e software existentes na data de 
instalação. 

o A solução ocupará, no máximo, 3Us e será compatível com rack padrão 
EIA-310D, de 19” com dimensões de até 2100mm de altura, 600mm de 
largura e 1000mm de profundidade. 

o Todos os elementos necessários para a correta fixação do equipamento 
na rack mencionado serão fornecidos. 



o As gavetas de disco da solução são do tipo SFF, assim como os discos 
fornecidos. 

o Todos os componentes que influenciam na performance e na 
disponibilidade da solução (discos, processadores, memória, interfaces 
ethernet) serão igualmente distribuídos entre suas unidades 
controladoras. 

o Possui duas controladoras de processamento de I/O (entrada/saída) 
totalmente redundantes, onde cada controladora possui: 

▪ 01 (um) processador com 8 (oito) núcleos com 2,0 GHz cada por 
controladora; 

▪ no mínimo 32GB de memória cache tipo DRAM DDR3, ou 
superior, por controladora. 

o A solução possui 02 (duas) fontes de alimentação internas que operam 
em 100-240 VAC (Volts em Corrente Alternada), na frequência de 60 Hz 
(sessenta), em circuitos elétricos distintos. 

o Em relação às funcionalidades de software, a solução ofertada possui: 
▪ recurso de provisionamento virtual thin provisioning de LUNs, 

denominado SmartThin. 
▪ mecanismos de proteção entre volumes/LUNS (LUN masking), de 

forma que os mesmos sejam visíveis ou utilizáveis apenas pelos 
servidores para os quais estejam mapeados, denominada 
Mapping View e que entrega a funcionalidade de LUN Masking, 

▪ possibilidade de realizar snapshots e cópias point-in-time, criando 
cópias independentes a partir dos snapshots e permitir operações 
de leitura e escrita nessa cópia, sem que os dados originais sejam 
afetados, através da funcionalidade HyperSnap. 

▪ Possibilidade de realizar a replicação assíncrona de dados entre 
equipamentos do mesmo fabricante e da mesma família de 
produto sem limites de distância e sem a utilização de recursos de 
processamento externos ao equipamento, através da 
funcionalidade HyperReplication. 

▪ Independentemente do fabricante e da família, a solução 
ofertada possui suporte para efetuar replicações entre 
equipamentos instalados no Datacenter do Coren-SP e 
equipamentos instalados em datacenters externos, através da 
funcionalidade SmartVirtualization, sendo que esta licença 
precisa ser adquirida posteriormente. 

o Em relação às interfaces de comunicação, para acesso às unidades lógicas 
e compartilhamentos, a capacidade de transferência agregada de front-
end não é inferior a 40Gbps, em interfaces Ethernet iSCSI, na velocidade 
mínima individual de no mínimo 10Gbps, entregues com os padrões 
solicitados pelo Coren-SP; 

o A solução possui, por controladora, uma interface Gigabit Ethernet 
exclusiva para conexões externas de gerenciamento; 

o Em relação à camada de armazenamento, a solução ofertada possui: 
▪ Os discos integrantes da solução são do tipo flash eMLC; 



▪ Estão sendo ofertados 17 (dezessete) discos com capacidade 
unitária 3,84 TB, agrupados em padrão RAID 6 com 08 (oito) 
discos por grupo, resultando em uma área bruta de 
aproximadamente 65,28 TB e uma área líquida 40,37 TiB, já 
descontadas todas as necessidades de paridade e spare, 
conforme descrito abaixo: 

 
 

▪ Ainda possui suporte à deduplicação em linha a nível de bloco 
com no mínimo uma taxa de 2:1. 

 

• ITEM 02: 
o Serviço de instalação e configuração da nova Solução de Armazenamento 

por técnico certificado pelo fabricante.  
 

• ITEM 03: 
o Transferência de dados do antigo Storage (modelo EMC CX4 120C) para 

a nova Solução de Armazenamento ofertada, incluindo-se a entrega de 
relatório técnico ao final do serviço referente a esta etapa. 

 



• ITEM 04: 
o Treinamento da Solução (Item Capacitação presencial in company de 3 

(três) funcionários de TI do Coren SP, com carga horária mínima de 20 
(vinte) horas, fornecimento de material didático e certificado de 
conclusão. A fase de treinamento ocorrerá dentro dos primeiros 80 dias 
corridos a partir da vigência contratual. 

 

• ITEM 05: 
o Disponibilização de serviço de suporte técnico e operacional com 

possibilidade de abertura de chamados técnicos 24x7 e atendimento on 
site conforme Acordo de Nível de Serviço, por 60 (sessenta) meses. 

 
 
 
POR FIM, DECLARAMOS QUE ATENDEMOS TODAS AS SOLICITAÇÕES DO REFERIDO 
OBJETO, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 
 
 
 


