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CAPITULO - I
Disposições Iniciais

Clausula 1.ª - Conteúdo funcional do objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar pelo Estado 

Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira, doravante designada apenas por AT, na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal renovação tecnológica da 

plataforma Storage Area Network (SAN), com respetiva renovação de cablagem no centro de dados 

primário, para permitir a interligação dos equipamentos dos diversos ambientes – servidores Mainframe e 

Opensystems, Storage, equipamentos de backups que dão suporte a todos os sistemas.

A) Enquadramento geral
A dimensão e a criticidade dos sistemas informáticos que suportam a atividade da Autoridade Tributária e 

Aduaneira (AT), desde o atendimento presencial, ao backoffice e à Internet exige que as soluções em que 

os mesmos assentam apresentem características de robustez, fiabilidade e alta disponibilidade.

A Autoridade Tributária e Aduaneira dispõe de uma plataforma SAN (CISCO MDS 9513) instalada no 

centro de dados de Lisboa que possibilita a interligação dos equipamentos em desenvolvimento, qualidade 

e produção (Servidores Mainframe e Opensystems, Storage, Equipamentos de backups) que dão suporte 

a todos os sistemas da organização. Esta plataforma SAN encontra-se em End Of Life (EOS)sem qualquer 

suporte do fabricante, ou seja, a Cisco descontinuou estes equipamentos (que estiveram no mercado 

durante 15 anos) pelo que é forçoso que a AT faça evoluir esta plataforma.

Com efeito, a criticidade da atividade da AT não se coaduna com a existência, na sua infraestrutura, de 

equipamentos fora de suporte e em EOS.

Saliente-se que a AT, através do Portal das Finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt), disponibiliza mais 

de 500 serviços que compreendem um total de 2.000 transações distintas numa ótica de prestação de 

serviço 24h dia 365 dias ano. Esta realidade, que implica a receção, tratamento e manutenção dentro da 

infraestrutura da AT de um elevado número de informação crítica para o negócio.

B) Enquadramento específico:

a) Justificação da necessidade de aquisição

A renovação da plataforma SAN do Centro de Dados de Lisboa, permitirá:

• Consolidar esta plataforma;

• Aumentar a capacidade de diagnósticos de possíveis problemas

• Melhorar a fiabilidade e escalabilidade da infraestrutura para os níveis exigidos nos sistemas de 

missão crítica;

• Segmentar troços das redes de SAN

• Reduzir o risco e o tempo de implementação de projetos de infraestruturas e consequentemente o 

tempo de entrada em produção, ponto de início de retorno do investimento efetuado.
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• Redução dos custos de administração e manutenção.

b) Descrição da solução tecnológica actual

Atualmente a plataforma de SAN do Centro de Dados de Lisboa é constituída por 4 Ciscos MDS 9513 com 

a versão 6.2 (11c), com 1104 Portas (32 portas a 2Gb, 319 portas a 4Gb e 753 portas a 8Gb).

Possui a seguinte configuração:

• 2 racks com cablagem e dispositivos de ligação e interligação das diversas componentes;

• 4 Ciscos MDS 9513 com a versão 6.2(11c), com 1104 Portas ( 32 portas a 2Gb, 319 portas a

4Gb e 753 portas a 8Gb), com capacidade para ligações Fibre Channel (Lc/Lc), FCIP, FICON e iSCSI;

• Componente de gestão global da solução:

o MDS Fabric Manager

o MDS Enterprise Bundle Package

o MDS Fabric Manager Server

o MDS Mainframe Package

o MDS IP Services

A cablagem possui uma filosofia normalizada à data de 2007, ou seja, cablagem de ponto a ponto entre o 

servidor e a SAN e entre a SAN e as storages ou equipamentos de backup. Esta situação provoca um 

aglomerado de cabos, tornando a sua gestão muito complexa.

c) Descrição da solução tecnológica pretendida

A nova arquitetura a apresentar deve ser inteiramente compatível com a presente no Centro de Dados do 

Porto, baseada em MDS, e não deve ser considerada nenhuma solução de compromisso que limite ou 

obrigue ao redesenho da rede existente. Exige-se uma migração transparente em que a disrupção seja 

nula, sendo obrigatório que tal compatibilidade seja igualmente total com a rede existente atualmente no 

Centro de Dados de Lisboa.

Pretende-se uma arquitetura flexível e com suporte imediato para portas com débito de 16Gbps Fiber 

Channel e que permita evoluir num futuro próximo para 32Gbps dentro dos mesmos equipamentos, sem 

alteração, substituição ou aquisição de componentes adicionais que não as cartas com as portas 

necessárias.

i. Para esse efeito pretende-se adquirir

Dois (2) switches core modulares e escaláveis do tipo Director, onde será efetuada a agregação de todos 

os equipamentos, tal como a ligação direta dos dispositivos de armazenamento existentes e daqueles que 

venham a ser adquiridos no futuro. Deve ser igualmente contemplada na plataforma uma componente 

gráfica de gestão e de monitorização que permita gerir todos os equipamentos de SAN existentes. Esta 

plataforma deve permitir a unificação da gestão não só dos switches de SAN presentes em ambos os 

Centros de Dados, como também com os mais recentes equipamentos de LAN de ambos os Centros de 

Dados devendo cada um dos switches incluir Cisco SFP+ transceiver module - 16Gb Fibre Channel (LW) 
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No caso da rede passiva de fibra ótica que efetua a interligação entre os Servidores (OpenSystem e 

Mainframe), SAN Switch, Storages e infraestrutura de backups, pretende-se efetuar a reorganização e 

implementação de uma nova rede de cablagem estruturada de fibra ótica, de forma a que esta possa 

corresponder às necessidades de ligação a diversos equipamentos localizados dentro do Centro de Dados 

e suportar novas tecnologias emergentes, bem como aumentar a capacidade de transmissão dos 10 Gbps 

para os 40Gbps e os 100Gbps, sem que haja a necessidade constante de passagem de cablagem.

2. Requisitos dos Storage Area Network Core
Requisitos técnicos Genéricos:

Switch modular;

Arquitetura do switch completamente redundante;

Capacidade para pelo menos 768 portas a 4/8/16Gbps Fiber Channel (FC) e/ou 10Gbps Fiber 

Channel over Ethernet (FCoE) não bloqueantes;

Capacidade para pelo menos 384 portas 40G FCoE;

Preparado e sem necessidade de substituir qualquer módulo para suportar 768 portas a 32Gbps 

não bloqueantes;

Todos os componentes redundantes devem suportar OIR (Online Insertion and Removal): 

supervisoras, matrizes de comutação, fontes de alimentação e módulos de ventoinhas;

Espaço ocupado no bastidor não deve ultrapassar 26 RU (rack units);

Upgrades de software online e não disruptivos;

Temperatura de operação mínima para 0-40 graus Celsius;

Humidade relativa de operação mínima de 10-90%;

Pelo menos 6 slots para matrizes de comutação hot-swappable;

Capacidade e configuração para suportar a falha de metade das matrizes de comutação sem 

impacto na performance com a totalidade dos módulos preenchidos com portas a 16Gbps;

Suporte para pelo menos 12 fontes de alimentação de 3000W hot-swappable e com suporte para 

configuração em Grid.

Fontes de alimentação eficientes e certificadas 80 Plus Platinum;

o Pelo menos três (3) módulos de refrigeração redundantes

o Fluxo de ar “front-to-back”;

Pelo menos 16 slots disponíveis para cartas com portas FC ou FCoE;

Capacidade mínima de 1.5 Tbps por slot para tráfego FC;

Capacidade mínima de 1.2 Tbps por slot para tráfego FCoE;

2 slots preenchidos com cartas supervisoras redundantes e hot-swappable;

Suporte para failover de supervisoras sem disrupção;
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Supervisoras com porta ethernet 10/100/1000 para gestão out-of-band, porta série RS-232 para 

acesso local e gestão in-band por FC;

Capacidade de atribuir pelo menos 4095 buffer-to-buffer credits a uma porta individual;

Capacidade para agregar quaisquer combinações de até 16 portas físicas de qualquer módulo do 

chassis por forma a configurar um port channel; 

O equipamento deve suportar um mecanismo que permita autoconfiguração do mesmo quando 

este se liga (PowerOn Auto Provisioning - POAP);

O Sistema Operativo deverá ter:

Suporte para FC, FCIP, FCoE e FICON;

Suporte para Unicast, Multicast e Broadcast;

Capacidade para inspecionar e detetar frames corrompidas baseada em CRC;

Capacidade para descartar frames corrompidas baseada em CRC;

Suporte para QoS flow based;

Suporte para QoS zone based;

Suporte N-port ID virtualization (NPIV);

Suporte ISL trunking;

Gestão por CLI e por interface web gráfico;

Capacidade para balancear tráfego de acordo com a fonte e o destino;

Deve suportar mecanismos de controlo de congestão;

Suporte RADIUS;

Suporte TACACS+;

Suporte FC-SP (Fiber Channel Security Protocol);

Suporte SFTP (Secure File Transfer Protocol);

Suporte SSHv2 com AES;

Suporte SNMPv3;

Suporte IPv6;

Suporte SPAN;

Suporte RSPAN;

Multi-hop FCoE;

Suporte IEEE 802.1Qbb-2011: (PFC);

Suporte IEEE 802.3db-2011;

Suporte IEEE 802.1Qaz-2011: (ETS e DCBX);

IPv6, IPv4 e ARP sobre FC (RFC 4338);

Suporte em hardware para VSANs e Inter-VSAN routing (IVR); 

Suporte para ACL IPv4 e IPv6 na interface de gestão;
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Capacidade para descobrir e identificar outros equipamentos vizinhos Fiber Channel ou Ethernet;

Suporte nativo de RESTful API;

Suporte para porta USB que permita o uso da mesma para configurar o switch, guardar logs, 

imagens e configurações;

Capacidade para abrir casos proactivamente junto do centro de suporte do fabricante;

Fibre Channel standards mínimos a suportar:

FC-PH, Revision 4.3 (ANSI INCITS 230-1994)

FC-PH, Amendment 1 (ANSI INCITS 230-1994/AM1-1996)

FC-PH, Amendment 2 (ANSI INCITS 230-1994/AM2-1999)

FC-PH-2, Revision 7.4 (ANSI INCITS 297-1997)

FC-PH-3, Revision 9.4 (ANSI INCITS 303-1998)

FC-PI, Revision 13 (ANSI INCITS 352-2002)

FC-PI-2, Revision 10 (ANSI INCITS 404-2006)

FC-PI-3, Revision 4 (ANSI INCITS 460-2011)

FC-PI-4, Revision 8 (ANSI INCITS 450-2008)

FC-PI-5, Revision 6 (ANSI INCITS 479-2011)

FC-FS, Revision 1.9 (ANSI INCITS 373-2003)

FC-FS-2, Revision 1.01 (ANSI INCITS 424-2007)

FC-FS-2, Amendment 1 (ANSI INCITS 424-2007/AM1-2007)

FC-FS-3, Revision 1.11 (ANSI INCITS 470-2011)

FC-LS, Revision 1.62 (ANSI INCITS 433-2007)

FC-LS-2, Revision 2.21 (ANSI INCITS 477-2011)

FC-SW-2, Revision 5.3 (ANSI INCITS 355-2001)

FC-SW-3, Revision 6.6 (ANSI INCITS 384-2004)

FC-SW-4, Revision 7.5 (ANSI INCITS 418-2006)

FC-SW-5, Revision 8.5 (ANSI INCITS 461-2010)

FC-GS-3, Revision 7.01 (ANSI INCITS 348-2001)

FC-GS-4, Revision 7.91 (ANSI INCITS 387-2004)

FC-GS-5, Revision 8.51 (ANSI INCITS 427-2007)

FC-GS-6, Revision 9.4 (ANSI INCITS 463-2010)

FCP, Revision 12 (ANSI INCITS 269-1996)

FCP-2, Revision 8 (ANSI INCITS 350-2003)

FCP-3, Revision 4 (ANSI INCITS 416-2006)

FCP-4, Revision 2b (ANSI INCITS 481-2011)

FC-SB-2, Revision 2.1 (ANSI INCITS 349-2001)
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FC-SB-3, Revision 1.6 (ANSI INCITS 374-2003)

FC-SB-3, Amendment 1 (ANSI INCITS 374-2003/AM1-2007)

FC-SB-4, Revision 3.0 (ANSI INCITS 466-2011)

FC-SB-5, Revision 2.00 (ANSI INCITS 485-2014)

FC-BB-6, Revision 2.00 (ANSI INCITS 509-2014)

FC-BB-2, Revision 6.0 (ANSI INCITS 372-2003)

FC-BB-3, Revision 6.8 (ANSI INCITS 414-2006)

FC-BB-4, Revision 2.7 (ANSI INCITS 419-2008)

FC-BB-5, Revision 2.0 (ANSI INCITS 462-2010)

FC-VI, Revision 1.84 (ANSI INCITS 357-2002)

FC-SP, Revision 1.8 (ANSI INCITS 426-2007)

FC-SP-2, Revision 2.71 (ANSI INCITS 496-2012)

FAIS, Revision 1.03 (ANSI INCITS 432-2007)

FAIS-2, Revision 2.23 (ANSI INCITS 449-2008)

FC-IFR, Revision 1.06 (ANSI INCITS 475-2011)

FC-FLA, Revision 2.7 (INCITS TR-20-1998)

FC-PLDA, Revision 2.1 (INCITS TR-19-1998)

FC-Tape, Revision 1.17 (INCITS TR-24-1999)

FC-MI, Revision 1.92 (INCITS TR-30-2002)

FC-MI-2, Revision 2.6 (INCITS TR-39-2005)

FC-MI-3, Revision 1.03 (INCITS TR-48-2012)

FC-DA, Revision 3.1 (INCITS TR-36-2004)

FC-DA-2, Revision 1.06 (INCITS TR-49-2012)

FC-MSQS, Revision 3.2 (INCITS TR-46-2011)

Plataforma de Gestão e Monitorização

Interface HTML 5;

Dashboard customizável;

Monitorização de desempenho de componentes em tempo real;

Gestão de inventário;

Gestão de imagens de software;

Registo de eventos;

Informação histórica de performance;

Topologias de rede com swtiches, servidores e VMs;

Análise de tendências de rede;

Gestão e planeamento de capacidade;
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Criação de relatórios;

SAN zoning;

Análise de slow-drain;

Análise e visualização de redundâncias na rede;

Configuração de thresholds;

Configuração de QoS;

Pré-validação de configurações para minimizar o erro humano;

Análise comparativa de configurações apresentadas;

Agendamento de upgrades de imagens;

Notificação via email de eventos;

Suporte para instalação em servidor físico dedicado ou ambiente virtualizado (VMware ou KVM);

Além da suportabilidade e requisitos indicados anteriormente, feito o levantamento e a análise tecnológica, 

a configuração a adquirir para o centro de dados primário deverá ser:

Dois (2) switches core modulares e escaláveis do tipo Director, cada um com as seguintes características:

Duas (2) supervisoras para total redundância dos equipamentos;

Doze (12) cartas com 48 portas de 4/8/16 Gbps FC;

34 Cisco SFP+ transceiver module - 16Gb Fibre Channel (LW)

576 transceivers de 16G SFP+;

Pelo menos 6 matrizes de comutação;

Pelo menos 16 fontes de alimentação e respetivos cabos;

Licenças necessárias para todo o software de Gestão;

Licenças para todas as funcionalidades avançadas;

Dois bastidores informáticos 42U´s 800x1000 com capacidade de suportar carga superior a 500Kg com 

PDU’s inteligentes e com todos os acessórios necessário a instalação dos equipamentos.

3. Rede de cablagem estruturada de dados Storage Area Network - Infra-estruturas físicas de 
transmissão num datacenter

Esta rede de fibra óptica irá permitrir a interligação entre os Servidores (OpenSystem e Mainframe), SAN 

Switch, Storages e infraestrutura de backups de forma estruturada com pouca cablagem sobre as esteiras 

de cabos e com uma implementação simples e rápida de equipamentos, também permitirá retirar a 

necessidade constante de passagem de cablagem.

Fibra óptica
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A tecnologia de conectores multi-fibra oferece as condições ideais para o estabelecimento de redes de 

dados de alto rendimento em datacenters de forma a prever os futuros requisitos da rede Storage Area 

Network.

Esta tecnologia também disponibiliza escalabilidade e possibilidade de migração para velocidades de 

operação de 40/100Gigabit/s sobre Ethernet de uma forma fácil e eficiente. A óptica paralela implica 

maiores requisitos em termos de planificação e administração, tendo em conta a polaridade dos trunks de 

fibra e projectá-los com precisão em cada canal.

Componentes MPO (Multi-Fibre Push On)

Conectores

Os conectores tipo MPO podem alinhar até 72 fibras numa única ligação, a qual deverá ser extremamente 

estável e as terminações correctamente alinhadas. Assim, considera-se que com a tecnologia disponível 

atualmente para ligações de alto rendimento num datacenter não se contempla trunks com mais de 24 

fibras devido à atenuação e perdas de retorno que se geram com conectores multifibra de maior número 

de ligações. Nesta situação e para a consulta em causa, o número de fibras a utilizar por cada conector 

será até 12 fibras ópticas Multimodo OM3.

Os conectores tipo MPO encontram-se disponíveis tanto em versões macho (com pinos metálicos), como 

fêmea (sem pinos metálicos). Esta consulta pretende usar os conectores machos nos trunks de fibra óptica 

tipo MPO, uma vez que o desenvolvimento actual das portas dos equipamentos activos de 40 e 100 

Gigabit/s também seguem essa tendência, e o uso deste género no trunk permite, no futuro, a utilização 

homogénea de cabos de conexão à electrónica, com conectores fêmea em ambas as extremidades. A 

utilização destes elementos assegura o alinhamento exacto e preciso das cabeças dos conectores, bem 

como previne que as fibras ópticas não se encontrarão deslocadas no interior dos acopladores tipo MPO.

Outra característica distinta é a disposição de um elemento alinhador “key” (chave) que proporciona a 

correta orientação do conector no acoplador em função da sua polaridade.

Acopladores

O tipo de acopladores MPO pretendido para na localização da chave, é:

•Type B: Key-up to key-up

A chave encontra-se na mesma direcção em ambos os lados. Os dois conectores encontram-se em linha.

Cabos de link

Os cabos tipo MPO serão fornecidos pré-conectorizados. Esta característica implica uma grande atenção 

à planificação da rede, mas apresenta vantagens: menor tempo de instalação, teste em laboratório e 

qualidade da cablagem garantida para um melhor rendimento da infra-estrutura.
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Cabos de trunk

Estabelecem a ligação entre dois módulos conversores MPO, zonas de patch ou cabos tipo harness. Este 

tipo de cabos está disponível em 12 ou 24 fibras. As suas terminações são, por defeito, em conector 

macho, quando são pachtcords são, por defeito, em conector fêmea.

Módulos conversores e Frontais para acopladores

Módulo conversor para painel HD

O módulo de conversão permite a possibilidade de distribuir as fibras internas de um cabo de trunk para 

acopladores que permitam a utilização de cabos duplex. Como unidades pré-montadas, estes módulos 

devem ser equipados com:

2 conectores MPO de 12 fibras na parte traseira/12 conectores duplex na parte frontal

O cabo conversor interno deve ser na versão OM4 multimodo 

Frontal para acopladores

Este equipamento conecta cabos de trunk MPO com patchcords ou cabos harness MPO. A solução 

pretendida são 12 adaptadores LC duplex.

Os métodos de polaridade

Os conectores e adaptadores terão de ser codificados para garantir a correta orientação na interface entre 

os elementos do sistema. A norma pretendida é TIA-568-C pelo métodos B, de acordo com os quais 

codificam-se os componentes e assegura-se a correta atribuição de ligações bidirecionais quando 

utilizados módulos de conversor.
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O método pretendido descreve-se de seguida:

Método B

Utiliza cabos de trunk cruzados tipo B (Pin1-Pin12) e adaptadores Key up-Key up, também tipo B. Assim, 

este método requere módulos conversores distintos em ambas as extremidades do link, enquanto que os 

cabos duplex serão iguais. 

Esquema 40G

Esquemas 100G

Mapa de quantidades necessárias para a implementação da rede de fibra SAN em MPO
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DDescrição  QQT  

Cabo de trunk 12 fibras, MTP-macho PC, OM3, type B, 8m 32 
Cabo de trunk 12 fibras, MTP-macho PC, OM3, type B, 10m 24 
Cabo de trunk 12 fibras, MTP-macho PC, OM3, type B, 16m 48 
Cabo de trunk 12 fibras, MTP-macho PC, OM3, type B, 20m 76 

Bastidor informático 42U´s 800x1000 com capacidade de suportar carga superior a 
500Kg  1 

PPainel 540 LC--DDuplex: (x2)  
Painel 1U HD (4 slots), vazio, preto 24 

Módulo HD 2xMTP12-fêmea, 12xLC-Duplex OM4, PC/PC, type B, preto (straight) 90 

Tampa obturadora p/ slot de painel HD, preto 6 

PPainel 96 LC--DDuplex: (x2)  
Painel 1U HD (4 slots), vazio, preto 4 

Módulo HD 2xMTP12-fêmea, 12xLC-Duplex OM4, PC/PC, type B, preto (crossover) 16 

PPainel 48 LC--DDuplex: (x12)  
Painel 1U HD (4 slots), vazio, preto 18 

Módulo HD 2xMTP12-fêmea, 12xLC-Duplex OM4, PC/PC, type B, preto (crossover) 60 

PPainel 24 LC--DDuplex: (x6)  
Painel 1U HD (4 slots), vazio, preto 8 

Módulo HD 2xMTP12-fêmea, 12xLC-Duplex OM4, PC/PC, type B, preto (crossover) 14 

Tampa obturadora p/ slot de painel HD, preto 14 
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Configuração / Layout

Fila Bastidores

Fila Bastidores

Fila Bastidores

Fila Bastidores

Fila Bastidores

SAN B FO SAN A

Fila Bastidores

Fila Bastidores

Fila Bastidores

Fila Bastidores

Fila Bastidores
Rack

Fila Bastidores

Fila Bastidores

Fila Bastidores

Deverá incluir um serviço especializado de instalação, configuração e migração da plataforma proposta no 

centro de dados Primário da AT, de forma a garantir a não utilização de tecnologia sem suporte e permitir 

que não haja quebra de serviço, através de um processo certificado que deverá ser composto por 

ferramentas interativas e experiência de migração, permitindo ajudar a planear, validar e migrar a solução 

de forma rápida e eficiente. 

Assim sendo, deverá garantir-se que os produtos a fornecer são genuínos e que irá haver suporte sem 

quebra de serviços.

A solução global a apresentar deverá ter os seguintes serviços de Instalação, configuração e 
migração:
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Planeamento e Desenho:

Análise do desenho de rede implementado;

Recolha de todos os dados relevantes para a migração;

Desenho de alto nível da nova configuração tendo em conta a escalabilidade, alta-

disponibilidade, zoning, backup e disaster recovery;

Configuração:

Montagem e instalação em rack dos novos equipamentos;

Implementação do desenho especificado na fase de Planeamento e Desenho;

Configuração de gestão, segurança, portas, zonning e VSANs;

Instalação e configuração da plataforma de gestão;

Migração das configurações por fabric e cutover;

Remoção das configurações referentes a serviços que já não existam;

Transferência de Conhecimento:

Pelo menos 2 sessões em sala para transferência de conhecimento;

Visita guiada à nova plataforma de gestão e monitorização;

Sessões informais educacionais; 

Documentação;

Os serviços associados a esta intervenção são:

Levantamento das infra estruturas existentes

Implementação do sistema MPO de acordo com as necessidades solicitadas:

- Configuração da rede SAN de acordo com o Layout definido

- Instalação de bastidor central de comunicação de passivos

- Definição de posição dos painéis MPO nos corredores e sua localização no bastidor central

Levantamento das ligações das portas dos equipamentos passivos com os equipamentos ativos 

de rede ou outros equipamentos de comunicações existentes da SAN

Remoção dos chicotes existentes

Fornecimento e instalação de passa-fios (quando necessário ou não exista), devendo ser 

previsto um painel passa fios por cada painel de comunicações passivos 

Passagem dos novos chicotes, seja na ligação entre os bastidores de equipamento ativo SAN e

o bastidor de fibra óptica (de acordo com o Layout apresentado) no core Central, bem como de 

cada painel terminado nas extremidades dos corredores dos bastidores de servidores até ao 

equipamento final (servidor, storage, entre outros)

É implícito neste fornecimento e serviços, as seguintes condições:
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- A instalação das novas infra estruturas da rede de comunicação e a colocação da mesma 

em funcionamento (independente do numero de ligações a realizar), deve ser executada de 

forma a não prejudicar os serviços ou as operacionalidades da AT.

Clausula 2.ª - Requisitos técnicos
1. A equipa técnica para efetuar a instalação e migração da rede SAN existente, na Componente de SAN 

Core, deverá:

a) No seu conjunto, ser detentora de 1(um) certificado em Data Center Unified Fabric Support 

Specialist.

2. A equipa técnica para efetuar a instalação da rede SAN- MPO na Rede de cablagem estruturada de 

dados SAN, deverá deter:

a) Pelo menos um técnico com formação ITED 3 nos quadros da empresa concorrente;

b) Certificação de Instalador pelo menos de um fabricante de rede de cablagem estruturada, de 

soluções MPO´s.

3. A equipa técnica deverá prestar o serviço de instalação e configuração no centro de dados da AT e 

deverá ter a capacidade de dominar a língua portuguesa de forma fluente tanto escrita como falada.

Clausula 3.ª- Preço-Base

1. O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações 

que constituem o objeto do contrato é € 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil euros), S/IVA.

2. O preço base foi fixado com base nos preços atualizados do mercado obtidos através de consulta 

informal ao mercado realizada nos termos previstos no artigo 35.º A do CCP, conforme Anexo I.

Clausula 4.ª - Local da entrega dos Bens

O local da entrega dos bens e prestação dos serviços associados será em Lisboa, na Av. Engenheiro 

Duarte Pacheco, n.º 28.

CAPITULO - II
Obrigações Contratuais

Clausula 5.ª - Obrigações principais do fornecedor
1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas 

cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorre para o fornecedor a obrigação de instalar, 

migrar, e configurar os bens identificados na sua proposta.

2. A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados ao fornecimento dos Bens.
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Clausula 6.ª - Patentes, licenças e marcas registadas
1. Os contraentes garantem que respeitam as normas relativas à propriedade intelectual e industrial, 

designadamente, direitos de autor, licenças, patentes e marcas registadas, relacionadas com o 

hardware, software e documentação técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade.

2. A AT não assume qualquer responsabilidade por infrações cometidas pelo adjudicatário no âmbito da 

execução do contrato, relativamente a direitos de propriedade intelectual e industrial relacionados com 

o hardware, software e documentação técnica por este utilizado, cujos direitos e autorizações legais 

para o efeito devam por ele ser assegurados.

Clausula 7.ª - Dever de boa execução

A entrega dos bens e serviços associados ao objeto do contrato devem cumprir os requisitos e os níveis 

exigidos e ser adequados aos objetivos e finalidades definidos pela entidade adjudicante.

Clausula 8.ª - Prazo de Entrega, Instalação e Configuração dos Bens

O fornecedor obriga-se à entrega, instalação, migração e configuração dos bens com todos os elementos 

referidos no presente Caderno de Encargos, até à data limite de 150 (cento e cinquenta) dias (5 meses),

contados após a produção de efeitos do contrato;

Clausula 9.ª - Aceitação 

1. Após a entrega, instalação, migração e configuração dos bens, a AT lavrará, no prazo máximo de 

cinco dias úteis, um auto de aceitação, que será precedido de realização de testes, onde ficará 

registada a data de aceitação dos mesmos.

2. Não é permitida a aceitação tácita dos bens objeto do contrato.

Clausula 10.ª - Propriedade

Com a migração, instalação, configuração e pagamento dos bens objeto do contrato ocorre a transferência 

da posse e da propriedade daqueles para o contraente público, sem prejuízo das obrigações de garantia 

que impendem sobre o fornecedor.

Clausula 11.ª - Conformidade e garantia técnica

O fornecedor fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos entregues à AT 

em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do fornecedor e prazos respetivos aplicáveis 

ao contrato de aquisição de bens móveis, nos termos do Código do Contratos Públicos e demais legislação 

aplicável.

Clausula 12.ª - Procedimentos ambientais e de gestão de resíduos
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1. É da inteira responsabilidade do fornecedor o destino a dar aos resíduos produzidos ou recolhidos no

decurso da sua atividade, sem prejuízo de poder utilizar as estruturas da Entidade Adjudicante 

destinada à recolha de resíduos, caso exista, e mediante previa autorização.

2. O fornecedor deverá desenvolver as atividades objeto do presente procedimento, garantindo o 

cumprimento das normas ambientais aplicáveis.

Clausula 13.ª - Preço contratual e formas de pagamento

1. Pela entrega, instalação, migração e configuração dos bens objeto do contrato, bem como pelo 

cumprimento das demais obrigações constantes do programa, a AT deve pagar ao fornecedor o preço 

constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente 

devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo as despesas de alojamento, 

alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e 

manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 

registadas, patentes ou licenças da responsabilidade do fornecedor.

3. O preço a que se refere o n.º 1 será pago, conforme se refere:

- Após a entrega, instalação, migração e configuração dos bens - 74%;

- Com a aceitação da solução - 26%

Clausula 14.ª - Condições de pagamento

1. A quantia devida pela AT, nos termos da cláusula anterior, deve ser paga no prazo de 60 (sessenta) 

dias após a receção das respetivas faturas, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento da 

obrigação que corresponde à aceitação dos bens objeto do contrato.

2. Para os efeitos do número um, e atento o artigo 36.º do código do IVA, a prestação vence-se 30 (trinta) 

dias após a respetiva aceitação pela AT.

3. Em caso de discordância por parte AT, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar 

ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os 

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no número um, as faturas serão pagas 

através de transferência bancária.

5. O atraso no pagamento das faturas devidas pela AT confere ao fornecedor o direito de exigir juros de 

mora.

6. Não obstante o referido nos números anteriores, os pagamentos inerentes à execução do contrato só 

poderão ser efetuados após o visto do Tribunal de Contas.

Clausula 15.ª - Deduções nos pagamentos
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A entidade adjudicante deduzirá nos pagamentos a efetuar ao adjudicatário:

a) As importâncias necessárias à liquidação das sanções que lhe tenham sido aplicadas, nos termos 

do contrato.

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis.

Clausula 16.ª - Sigilo

1. Os Contraentes obrigam-se a garantir o sigilo quanto a informação diretamente relacionada com o 

objeto do presente contrato, bem como tomar todas as medidas necessárias para que os seus 

funcionários e agentes se vinculem a igual obrigação, quanto aos conhecimentos que venham a ter 

no âmbito dos trabalhos em que estão envolvidos.

2. Os Contraentes tratarão como confidencial toda a informação por eles devidamente identificada como 

tal, ou que pela natureza das circunstâncias que rodeiam a sua divulgação deva, em boa fé, ser 

considerada como confidencial.

3. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se como confidencial, independentemente da 

sua identificação como tal, toda a informação a que o fornecedor tenha acesso relacionada com 

sistemas de segurança para proteção de informação, sistemas informáticos, sistemas de informação, 

instalações, métodos de trabalhos e core business da AT.

4. Carece de consentimento prévio, através da AT:

a) A divulgação pelo fornecedor de qualquer informação, sob qualquer forma, relacionada com o 

presente projeto ou com qualquer outro de que venha a ter conhecimento;

b) A utilização do logótipo da AT para efeitos de publicidade, assim como a referência à sua qualidade 

de fornecedor.

5. Encontra-se excluída da presente obrigação de confidencialidade a informação que:

a) Tenha sido prévia e legitimamente divulgada por terceiros a qualquer um dos contraentes;

b) Se encontre disponível para o público em geral;

c) Os contraentes tenham sido legal ou judicialmente obrigados a revelar, desde que observados os 

procedimentos estabelecidos para o efeito;

d) Seja conhecida do contraente que a revelou em momento anterior à celebração do presente 

contrato;

e) Tenha sido transmitida ao contraente por uma terceira entidade sem que lhe tenha sido imposta 

qualquer obrigação de confidencialidade;

f) Os contraentes acordem, por escrito, na possibilidade da sua divulgação.

Clausula 17.ª - Nomeação de Gestor

1. A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo(s) contrato(s) a celebrar o 

…………………………., para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP.
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2. O Adjudicatário compromete-se, até à data de início do contrato, a comunicar à AT, o nome, contatos 

telefónicos e e-mail relativo ao gestor responsável pelo contrato celebrado, bem quaisquer alterações 

relativamente à sua nomeação, no prazo de 10 dias.

CAPITULO - III
Penalidades Contratuais e Resolução

Clausula 18.ª - Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a AT pode exigir do fornecedor o 

pagamento de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a fórmula: P = V x A / 500 em que P 

corresponde ao montante da penalização, V ao valor do contrato e A ao número de dias de atraso.

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, a AT tem em conta, nomeadamente, a duração da 

infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do 

incumprimento.

3. O direito à aplicação de penalidades deverá ser exercido pela AT dentro do prazo máximo de 60

(sessenta) dias sobre a data da ocorrência que lhe deu origem.

4. A importância que for devida pelo fornecedor correspondente às penalidades será deduzida, sem 

demais formalidades, na fatura a pagamento à data da aplicação da penalidade.

5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula ficam limitadas a 20% ou 30% do valor do(s)

contrato(s), nos termos previstos, respetivamente, nos números 2 e 3 do art.º 329.º do Código dos 

Contratos Públicos, consoante o caso que se aplicar.

Clausula 19.ª - Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, 

alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração 

do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.

2. Constituem motivos de força maior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, 

epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, 

motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.

4. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da 

força maior.

Clausula 20.ª - Resolução do contrato
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1. O contrato pode ser resolvido por qualquer das partes em caso de incumprimento definitivo, grave ou 

reiterado, e culposo por uma das Partes das obrigações por si assumidas no contrato, nos termos gerais 

de Direito, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais a que houver lugar.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a Parte não culposa comunicará por escrito a ocorrência 

da situação de incumprimento suscetível de gerar resolução contratual, concedendo à contraparte um 

prazo não inferior a 30 dias para que aquela reponha a situação de incumprimento, sem o que, o 

incumprimento se tornará definitivo e determinará a resolução contratual, nos demais termos gerais de 

direito.

3. O contrato pode também ser resolvido através da AT caso se verifique alguma das seguintes situações, 

as quais são desde já entendidas como situações de incumprimento grave e culposo por parte do 

fornecedor:

a) Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou má fé do

fornecedor;

b) Prestação de falsas declarações;

c) Estado de falência ou insolvência;

d) Cessação da atividade;

e) Condenação, por sentença transitada em julgado, por infração que afete a idoneidade 

profissional do prestador de serviço e desde que não tenha ocorrido reabilitação judicial.

4. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita enviada ao 

fornecedor.

Clausula 21.ª - Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

CAPITULO - IV
Disposições Finais

Clausula 22.ª - Comunicações e Notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para 

o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra

parte.
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Clausula 23.ª - Despesas
Correm por conta do adjudicatário todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude das 

obrigações emergentes do contrato incluindo as relativas à prestação e manutenção da caução e aos 

emolumentos devidos ao Tribunal de Contas.

Clausula 24.ª - Produção de efeitos

O contrato produz os seus efeitos a partir da data do visto do Tribunal de Contas, sem prejuízo das 

disposições aplicáveis relativas à fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

Clausula 25.ª - Contagem dos Prazos

Na fase de execução do contrato, e para efeitos do presente caderno de encargos, todos os prazos são 

contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Clausula 26.ª - Legislação aplicável

Em tudo o que não estiver previsto no presente caderno de encargos, aplica-se o previsto no Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e respetiva legislação 

regulamentar.

Anexo I – Consulta preliminar (14 páginas)
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XXXXX

De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

XXXXX <XXXXX@informantem.pt>
sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 16:25
XXXXX
XXXXX; XXXXX; XXXXX
RE: Consulta preliminar de solução  nos termos conjugados do n.º 1 do art.º 35.º-
A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP

Boa tarde, 

No seguimento da v/ consulta, o qual desde já agradecemos, segue o valor estimado para a solução 
pretendida: 

 Valor estimativo para renovação tecnológica da plataforma Storage Area Network (SAN) da AT –
945.000,00€ +Iva

Na expectativa de vossas breves noticias, apresentamos os nossos cumprimentos, 

XXX Dep. 
Comercial 

T +351 XXXXX |  F +351 XXXXX | XXXX@informantem.pt 

De:  XXXXX
Enviada:  quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 15:14 
Para:  XXXXX <XXXXX@at.gov.pt> 
Cc:  XXXXX <XXXXX@at.gov.pt>; XXXXX 
<XXXXX@at.gov.pt>; XXXXX <XXXXX@at.gov.pt> 
Assunto: RE: Consulta preliminar de solução nos termos conjugados do n.º 1 do art.º 35.º-A e do n.º 3 do art.º 47.º, 
ambos do CCP 

Boa tarde, 

Agradeço e confirmo a receção da vossa consulta de preços. 

Estamos a trabalhar, no sentido de responder, com a maior brevidade possível à solução pretendida. 

Disponível para qualquer esclarecimento adicional. 

Melhores cumprimentos, 

XXXXX
 Dep. 
Comercial 
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T +351 XXXXX  F +351 XXXXX| XXXXX@informantem.pt 

De:XXXXX <XXXXX@at.gov.pt>  
Enviada:  quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020 12:46 
Para:  XXXXX <XXXXX@informantem.pt> 
Cc:  XXXXX<XXXXX@at.gov.pt>; XXXXX 
<XXXXX@at.gov.pt>; XXXXX <XXXXX@at.gov.pt> 
Assunto: RE: Consulta preliminar de solução nos termos conjugados do n.º 1 do art.º 35.º-A e do n.º 3 do art.º 47.º, 
ambos do CCP 

Bom Dia, 

A Autoridade Tributária pretende proceder à renovação tecnológica da plataforma Storage Area Network (SAN) da AT 

com respectiva renovação de cablagem no centro de dados primário para permitir a interligação dos equipamentos 

dos diversos ambientes – Servidores Mainframe  e Opensystems , Storage, equipamentos de backups que dão suporte 

a todos os sistemas, pelo que se solicita (nos termos conjugados do n.º 1 do art.º 35.º-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos 

do CCP) que nos seja fornecida com a maior brevidade possível, uma estimativa do valor de mercado. 

Encontra-se abaixo a descrição da solução pretendida; 

Informa-se que: 

 A resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta, mas apenas com a indicação dos 

itens solicitados.

 Pretendemos que a resposta e esta consulta seja feita até ás 12h do dia 10/Fev/2020.

SOLUÇÃO PRETENDIDA: 
Renovação tecnológica da plataforma Storage Area Network (SAN) da AT com respectiva renovação de cablagem no 

centro de dados primário para permitir a interligação dos equipamentos dos diversos ambientes – Servidores 

Mainframe  e Opensystems , Storage, equipamentos de backups que dão suporte a todos os sistemas 

INTRODUÇÃO 

A Autoridade Tributária e Aduaneira dispõe de uma plataforma SAN (CISCO MDS 9513) consolidada desde 2007 e 

encontra-se instalada no centro de dados de Lisboa. Esta plataforma possibilita a interligação dos equipamentos em 

desenvolvimento, qualidade e produção (Servidores Mainframe e Opensystems, Storage, Equipamentos de backups) 

que dão suporte a todos os sistemas da organização. 

Esta plataforma SAN encontra-se em EOF (End Of Life) pelo que é forçoso que a AT faça evoluir esta plataforma. 

Com esta renovação da plataforma a AT, continuará a efetuar a otimização das plataformas, a interligação dos diversos 

ativos da organização (Servidores Mainframe e Opensystems, Storage, Equipamentos de backups, etc ) e os 

respetivos sistemas informáticos num ambiente de alto desempenho e com isso permitirá: 
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• Consolidar a plataforma SAN

• Aumentar a capacidade de diagnósticos de possíveis problemas

• Melhorar a fiabilidade e escalabilidade da infraestrutura para os níveis exigidos nos sistemas de

missão crítica;

• Segmentar troços de as redes de SAN

• Reduzir drasticamente o risco e o tempo de implementação de projetos de infraestruturas e

consequentemente o tempo de entrada em produção, ponto de início de retorno do investimento 

efetuado.

• Redução dos custos de administração, manutenção.

Descrição solução 

a) Descrição da solução tecnológica actual

Atualmente a plataforma de SAN do Centro Primário é constituída por 4 Ciscos MDS 9513 com a versão 6.2 (11c), 

com 1104 Portas ( 32 portas a 2Gb, 319 portas a 4Gb e 753 portas a 8Gb).

A plataforma atual está em produção no centro de dados primário e possuem a seguinte configuração:

 2 racks com cablagem e dispositivos de ligação e interligação das diversas componentes;

 4 Ciscos MDS 9513 com a versão 6.2(11c), com 1104 Portas ( 32 portas a 2Gb, 319 portas a 4Gb e 753 portas 

a 8Gb), com capacidade para ligações Fibre Channel (Lc/Lc), FCIP, FICON e iSCSI;

 Componente de gestão global da solução:

o MDS Fabric Manager

o MDS Enterprise Bundle Package

o MDS Fabric Manager Server

o MDS Mainframe Package

o MDS IP Services

A cablagem possui uma filosofia normalizada à data de 2007, ou seja, cablagem de ponto a ponto entre o servidor e a 

SAN e entre a SAN e as storages ou equipamentos de backup. Esta situação provoca um aglomerado de cabos, 

tornando a sua gestão muito complexa. 

b) Descrição da solução tecnológica pretendida

A nova arquitetura a apresentar deve ser inteiramente compatível com a presente no Centro de Dados do Porto, 

baseada em MDS, e não deve ser considerada nenhuma solução de compromisso que limite ou obrigue ao redesenho

da rede existente. Exige-se uma migração transparente em que a disrupção seja nula, sendo obrigatório que tal 

compatibilidade seja igualmente total com a rede existente atualmente no Centro de Dados de Lisboa.

Pretende-se uma arquitetura flexível e com suporte imediato para portas com débito de 16Gbps Fiber Channel e que 

permita evoluir num futuro próximo para 32Gbps dentro dos mesmos equipamentos, sem alteração, substituição ou 

aquisição de componentes adicionais que não as cartas com as portas necessárias.

Para esse efeito pretende-se adquirir Dois (2) switches core modulares e escaláveis do tipo Director, onde será

efetuada a agregação de todos os equipamentos, tal como a ligação direta dos dispositivos de armazenamento 

existentes e daqueles que venham a ser adquiridos no futuro. Deve ser igualmente contemplada na plataforma uma 

componente gráfica de gestão e de monitorização que permita gerir todos os equipamentos de SAN existentes. Esta
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plataforma deve permitir a unificação da gestão não só dos switches de SAN presentes em ambos os Centros de 

Dados, como também com os mais recentes equipamentos de LAN de ambos os Centros de Dados devendo cada um 

dos switches incluir Cisco SFP+ transceiver module - 16Gb Fibre Channel mínimo (LW). 

No caso da rede passiva de fibra óptica que efectua a interligação entre os Servidores (OpenSystem e Mainframe), 

SAN Switch, Storages e infraestrutura de backups, pretende-se efectuar a reorganização e implementação de uma 

nova rede de cablagem estruturada de fibra óptica, de forma a que esta possa corresponder às necessidades de 

ligação a diversos equipamentos localizados dentro do Centro de Dados e suportar novas tecnologias emergentes, 

bem como aumentar a capacidade de transmissão dos 10 Gbps para os 40Gbps e os 100Gbps, sem que haja a 

necessidade constante de passagem de cablagem. 

Mais requisitos técnicos necessários: 

1. Requisitos de Storage Area Network Core

Requisitos técnicos Genéricos: 

 Switch modular;

 Arquitetura do switch completamente redundante;

 Capacidade para pelo menos 768 portas a 4/8/16Gbps Fiber Channel (FC) e/ou 10Gbps Fiber 

Channel over Ethernet (FCoE) não bloqueantes;

 Capacidade para pelo menos 384 portas 40G FCoE;

 Preparado e sem necessidade de substituir qualquer módulo para suportar 768 portas a 32Gbps não

bloqueantes;

 Todos os componentes redundantes devem suportar OIR (Online Insertion and Removal):

supervisoras, matrizes de comutação, fontes de alimentação e módulos de ventoinhas;

 Espaço ocupado no bastidor não deve ultrapassar 26 RU (rack units);

 Upgrades de software online e não disruptivos;

 Temperatura de operação mínima para 0-40 graus Celsius;

 Humidade relativa de operação mínima de 10-90%;

 Pelo menos 6 slots para matrizes de comutação hot-swappable;

 Capacidade e configuração para suportar a falha de metade das matrizes de comutação sem 

impacto na performance com a totalidade dos módulos preenchidos com portas a 16Gbps;

 Suporte para pelo menos 12 fontes de alimentação de 3000W hot-swappable e com suporte para 

configuração em Grid.

 Fontes de alimentação eficientes e certificadas 80 Plus Platinum;

o Pelo menos três (3) módulos de refrigeração redundantes

o Fluxo de ar “front-to-back”;

 Pelo menos 16 slots disponíveis para cartas com portas FC ou FCoE;

 Capacidade mínima de 1.5 Tbps por slot para tráfego FC;

 Capacidade mínima de 1.2 Tbps por slot para tráfego FCoE;

 2 slots preenchidos com cartas supervisoras redundantes e hot-swappable;
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 Suporte para failover de supervisoras sem disrupção;

 Supervisoras com porta ethernet 10/100/1000 para gestão out-of-band, porta série RS-232 para 

acesso local e gestão in-band por FC;

 Capacidade de atribuir pelo menos 4095 buffer-to-buffer credits a uma porta individual;

 Capacidade para agregar quaisquer combinações de até 16 portas físicas de qualquer módulo do 

chassis por forma a configurar um port channel;

 O equipamento deve suportar um mecanismo que permita autoconfiguração do mesmo quando este 

se liga (PowerOn Auto Provisioning - POAP);

O Sistema Operativo deverá ter: 

 Suporte para FC, FCIP, FCoE e FICON;

 Suporte para Unicast, Multicast e Broadcast;

 Capacidade para inspecionar e detetar frames corrompidas baseada em CRC;

 Capacidade para descartar frames corrompidas baseada em CRC;

 Suporte para QoS flow based;

 Suporte para QoS zone based;

 Suporte N-port ID virtualization (NPIV);

 Suporte ISL trunking;

 Gestão por CLI e por interface web gráfico;

 Capacidade para balancear tráfego de acordo com a fonte e o destino;

 Deve suportar mecanismos de controlo de congestão;

 Suporte RADIUS;

 Suporte TACACS+;

 Suporte FC-SP (Fiber Channel Security Protocol);

 Suporte SFTP (Secure File Transfer Protocol);

 Suporte SSHv2 com AES;

 Suporte SNMPv3;

 Suporte IPv6;

 Suporte SPAN;

 Suporte RSPAN;

 Multi-hop FCoE;

 Suporte IEEE 802.1Qbb-2011: (PFC);

 Suporte IEEE 802.3db-2011;

 Suporte IEEE 802.1Qaz-2011: (ETS e DCBX);

 IPv6, IPv4 e ARP sobre FC (RFC 4338);

 Suporte em hardware para VSANs e Inter-VSAN routing (IVR);

 Suporte para ACL IPv4 e IPv6 na interface de gestão;

 Capacidade para descobrir e identificar outros equipamentos vizinhos Fiber Channel ou Ethernet;
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 Suporte nativo de RESTful API;

 Suporte para porta USB que permita o uso da mesma para configurar o switch, guardar logs, 

imagens e configurações;

 Capacidade para abrir casos proactivamente junto do centro de suporte do fabricante;

Fibre Channel standards mínimos a suportar: 

 FC-PH, Revision 4.3 (ANSI INCITS 230-1994)

 FC-PH, Amendment 1 (ANSI INCITS 230-1994/AM1-1996)

 FC-PH, Amendment 2 (ANSI INCITS 230-1994/AM2-1999)

 FC-PH-2, Revision 7.4 (ANSI INCITS 297-1997)

 FC-PH-3, Revision 9.4 (ANSI INCITS 303-1998)

 FC-PI, Revision 13 (ANSI INCITS 352-2002)

 FC-PI-2, Revision 10 (ANSI INCITS 404-2006)

 FC-PI-3, Revision 4 (ANSI INCITS 460-2011)

 FC-PI-4, Revision 8 (ANSI INCITS 450-2008)

 FC-PI-5, Revision 6 (ANSI INCITS 479-2011)

 FC-FS, Revision 1.9 (ANSI INCITS 373-2003)

 FC-FS-2, Revision 1.01 (ANSI INCITS 424-2007)

 FC-FS-2, Amendment 1 (ANSI INCITS 424-2007/AM1-2007)

 FC-FS-3, Revision 1.11 (ANSI INCITS 470-2011)

 FC-LS, Revision 1.62 (ANSI INCITS 433-2007)

 FC-LS-2, Revision 2.21 (ANSI INCITS 477-2011)

 FC-SW-2, Revision 5.3 (ANSI INCITS 355-2001)

 FC-SW-3, Revision 6.6 (ANSI INCITS 384-2004)

 FC-SW-4, Revision 7.5 (ANSI INCITS 418-2006)

 FC-SW-5, Revision 8.5 (ANSI INCITS 461-2010)

 FC-GS-3, Revision 7.01 (ANSI INCITS 348-2001)

 FC-GS-4, Revision 7.91 (ANSI INCITS 387-2004)

 FC-GS-5, Revision 8.51 (ANSI INCITS 427-2007)

 FC-GS-6, Revision 9.4 (ANSI INCITS 463-2010)

 FCP, Revision 12 (ANSI INCITS 269-1996)

 FCP-2, Revision 8 (ANSI INCITS 350-2003)

 FCP-3, Revision 4 (ANSI INCITS 416-2006)

 FCP-4, Revision 2b (ANSI INCITS 481-2011)

 FC-SB-2, Revision 2.1 (ANSI INCITS 349-2001)

 FC-SB-3, Revision 1.6 (ANSI INCITS 374-2003)

 FC-SB-3, Amendment 1 (ANSI INCITS 374-2003/AM1-2007)

 FC-SB-4, Revision 3.0 (ANSI INCITS 466-2011)



7

 FC-SB-5, Revision 2.00 (ANSI INCITS 485-2014)

 FC-BB-6, Revision 2.00 (ANSI INCITS 509-2014)

 FC-BB-2, Revision 6.0 (ANSI INCITS 372-2003)

 FC-BB-3, Revision 6.8 (ANSI INCITS 414-2006)

 FC-BB-4, Revision 2.7 (ANSI INCITS 419-2008)

 FC-BB-5, Revision 2.0 (ANSI INCITS 462-2010)

 FC-VI, Revision 1.84 (ANSI INCITS 357-2002)

 FC-SP, Revision 1.8 (ANSI INCITS 426-2007)

 FC-SP-2, Revision 2.71 (ANSI INCITS 496-2012)

 FAIS, Revision 1.03 (ANSI INCITS 432-2007)

 FAIS-2, Revision 2.23 (ANSI INCITS 449-2008)

 FC-IFR, Revision 1.06 (ANSI INCITS 475-2011)

 FC-FLA, Revision 2.7 (INCITS TR-20-1998)

 FC-PLDA, Revision 2.1 (INCITS TR-19-1998)

 FC-Tape, Revision 1.17 (INCITS TR-24-1999)

 FC-MI, Revision 1.92 (INCITS TR-30-2002)

 FC-MI-2, Revision 2.6 (INCITS TR-39-2005)

 FC-MI-3, Revision 1.03 (INCITS TR-48-2012)

 FC-DA, Revision 3.1 (INCITS TR-36-2004)

 FC-DA-2, Revision 1.06 (INCITS TR-49-2012)

 FC-MSQS, Revision 3.2 (INCITS TR-46-2011)

Plataforma de Gestão e Monitorização 

 Interface HTML 5;

 Dashboard customizável;

 Monitorização de desempenho de componentes em tempo real;

 Gestão de inventário;

 Gestão de imagens de software;

 Registo de eventos;

 Informação histórica de performance;

 Topologias de rede com swtiches, servidores e VMs;

 Análise de tendências de rede;

 Gestão e planeamento de capacidade;

 Criação de relatórios;

 SAN zoning;

 Análise de slow-drain;

 Análise e visualização de redundâncias na rede;

 Configuração de thresholds;
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 Configuração de QoS;

 Pré-validação de configurações para minimizar o erro humano;

 Análise comparativa de configurações apresentadas;

 Agendamento de upgrades de imagens;

 Notificação via email de eventos;

 Suporte para instalação em servidor físico dedicado ou ambiente virtualizado (VMware ou KVM);

Além da suportabilidade e requisitos indicados anteriormente, feito o levantamento e a análise tecnológica, 

a configuração a adquirir para o centro de dados primário deverá ser: 

Dois (2) switches core modulares e escaláveis do tipo Director, cada um com as seguintes características: 

 Duas (2) supervisoras para total redundância dos equipamentos;

 Doze (12) cartas com 48 portas de 4/8/16 Gbps FC;

 34 Cisco SFP+ transceiver module - 16Gb Fibre Channel (LW)

 576 transceivers de 16G SFP+;

 Pelo menos 6 matrizes de comutação;

 Pelo menos 16 fontes de alimentação e respetivos cabos;

 Licenças necessárias para todo o software de Gestão;

 Licenças para todas as funcionalidades avançadas;

Dois bastidores informáticos 42U´s 800x1000 com capacidade de suportar carga superior a 500Kg com 

PDU’s inteligentes e com todos os acessórios necessário a instalação dos equipamentos. 

2. Rede de cablagem estruturada de dados Storage Area Network - Infra-estruturas físicas de
transmissão num datacenter

Esta rede de fibra óptica irá permitrir a interligação entre os Servidores (OpenSystem e Mainframe), SAN 

Switch, Storages e infraestrutura de backups de forma estruturada com pouca cablagem sobre as esteiras 

de cabos e com uma implementação simples e rápida de equipamentos, também permitirá retirar a 

necessidade constante de passagem de cablagem. 

Fibra óptica 

A tecnologia de conectores multi-fibra oferece as condições ideais para o estabelecimento de redes de 

dados de alto rendimento em datacenters de forma a prever os futuros requisitos da rede Storage Area 

Network. 

Esta tecnologia também disponibiliza escalabilidade e possibilidade de migração para velocidades de 

operação de 40/100Gigabit/s sobre Ethernet de uma forma fácil e eficiente. A óptica paralela implica 

maiores requisitos em termos de planificação e administração, tendo em conta a polaridade dos trunks de 

fibra e projectá-los com precisão em cada canal. 

Componentes MPO (Multi-Fibre Push On) 
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Conectores 

Os conectores tipo MPO podem alinhar até 72 fibras numa única ligação, a qual deverá ser extremamente 

estável e as terminações correctamente alinhadas. Assim, considera-se que com a tecnologia disponível 

atualmente para ligações de alto rendimento num datacenter não se contempla trunks com mais de 24 

fibras devido à atenuação e perdas de retorno que se geram com conectores multifibra de maior número 

de ligações. Nesta situação e para a consulta em causa, o número de fibras a utilizar por cada conector 

será até 12 fibras ópticas Multimodo OM3. 

Os conectores tipo MPO encontram-se disponíveis tanto em versões macho (com pinos metálicos), como 

fêmea (sem pinos metálicos). Esta consulta pretende usar os conectores machos nos trunks de fibra 

óptica tipo MPO, uma vez que o desenvolvimento actual das portas dos equipamentos activos de 40 e 100 

Gigabit/s também seguem essa tendência, e o uso deste género no trunk permite, no futuro, a utilização 

homogénea de cabos de conexão à electrónica, com conectores fêmea em ambas as extremidades. A 

utilização destes elementos assegura o alinhamento exacto e preciso das cabeças dos conectores, bem 

como previne que as fibras ópticas não se encontrarão deslocadas no interior dos acopladores tipo MPO. 

Outra característica distinta é a disposição de um elemento alinhador “key” (chave) que proporciona a 

correcta orientação do conector no acoplador em função da sua polaridade. 

Acopladores 

O tipo de acopladores MPO pretendido para na localização da chave, é: 

•Type B: Key-up to key-up

A chave encontra-se na mesma direcção em ambos os lados. Os dois conectores encontram-se em linha.

Cabos de link

Os cabos tipo MPO serão fornecidos pré-conectorizados. Esta característica implica uma grande atenção 

à planificação da rede, mas apresenta vantagens: menor tempo de instalação, teste em laboratório e 

qualidade da cablagem garantida para um melhor rendimento da infra-estrutura. 

Cabos de trunk 

Estabelecem a ligação entre dois módulos conversores MPO, zonas de patch ou cabos tipo harness. Este 

tipo de cabos está disponível em 12 ou 24 fibras. As suas terminações são, por defeito, em conector 

macho, quando são pachtcords são, por defeito, em conector fêmea. 

Módulos conversores e Frontais para acopladores 

Módulo conversor para painel HD 
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O módulo de conversão permite a possibilidade de distribuir as fibras internas de um cabo de trunk para 

acopladores que permitam a utilização de cabos duplex. Como unidades pré-montadas, estes módulos 

devem ser equipados com: 

 2 conectores MPO de 12 fibras na parte traseira/12 conectores duplex na parte frontal

O cabo conversor interno deve ser na versão OM4 multimodo 

Frontal para acopladores 
Este equipamento conecta cabos de trunk MPO com patchcords ou cabos harness MPO. A solução 

pretendida são 12 adaptadores LC duplex. 

Os métodos de polaridade 
Os conectores e adaptadores terão de ser codificados para garantir a correcta orientação na interface 

entre os elementos do sistema. A norma pretendida é TIA-568-C pelo métodos B, de acordo com os quais 

codificam-se os componentes e assegura-se a correcta atribuição de ligações bidireccionais quando 

utilizados módulos de conversor. 

O método pretendido descreve-se de seguida: 

Método B 
Utiliza cabos de trunk cruzados tipo B (Pin1-Pin12) e adaptadores Key up-Key up, também tipo B. Assim, 

este método requere módulos conversores distintos em ambas as extremidades do link, enquanto que os 

cabos duplex serão iguais.  
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Esquema 40G 

Esquemas 100G 

Mapa de quantidades necessárias para a implementação da rede de fibra SAN em MPO 

Descrição QT 
Cabo de trunk 12 fibras, MTP-macho PC, OM3, type B, 8m 32 

Cabo de trunk 12 fibras, MTP-macho PC, OM3, type B, 10m 24 
Cabo de trunk 12 fibras, MTP-macho PC, OM3, type B, 16m 48 
Cabo de trunk 12 fibras, MTP-macho PC, OM3, type B, 20m 76 

Bastidor informático 42U´s 800x1000 com capacidade de suportar carga 
superior a 500Kg  1 

Painel 540 LC-Duplex: (x2) 
Painel 1U HD (4 slots), vazio, preto 24 

Módulo HD 2xMTP12-fêmea, 12xLC-Duplex OM4, PC/PC, type B, preto 
(straight) 90 

Tampa obturadora p/ slot de painel HD, preto 6 
Painel 96 LC-Duplex: (x2) 

Painel 1U HD (4 slots), vazio, preto 4 
Módulo HD 2xMTP12-fêmea, 12xLC-Duplex OM4, PC/PC, type B, preto 

(crossover) 16 
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Painel 48 LC-Duplex: (x12) 
Painel 1U HD (4 slots), vazio, preto 18 

Módulo HD 2xMTP12-fêmea, 12xLC-Duplex OM4, PC/PC, type B, preto 
(crossover) 60 

Painel 24 LC-Duplex: (x6) 
Painel 1U HD (4 slots), vazio, preto 8 

Módulo HD 2xMTP12-fêmea, 12xLC-Duplex OM4, PC/PC, type B, preto 
(crossover) 14 

Tampa obturadora p/ slot de painel HD, preto 14 

Configuração / Layout 
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Deverá incluir um serviço especializado de instalação, configuração e migração da plataforma proposta no centro de 

dados Primário da AT, de forma a garantir a não utilização de tecnologia sem suporte e permitir que não haja quebra 

de serviço, através de um processo certificado que deverá ser composto por ferramentas interativas e experiência de 

migração, permitindo ajudar a planear, validar e migrar a solução de forma rápida e eficiente. 

Assim sendo, deverá garantir-se que os produtos a fornecer são genuínos e que irá haver suporte sem quebra de 

serviços. 

A solução global a apresentar deverá ter os seguintes serviços de Instalação, configuração e 
migração: 

Planeamento e Desenho: 

 Análise do desenho de rede implementado;

 Recolha de todos os dados relevantes para a migração;

 Desenho de alto nível da nova configuração tendo em conta a escalabilidade, alta-

disponibilidade, zoning, backup e disaster recovery;

Configuração: 

 Montagem e instalação em rack dos novos equipamentos;

 Implementação do desenho especificado na fase de Planeamento e Desenho;

 Configuração de gestão, segurança, portas, zonning e VSANs;

 Instalação e configuração da plataforma de gestão;

 Migração das configurações por fabric e cutover;

 Remoção das configurações referentes a serviços que já não existam;

Transferência de Conhecimento: 

 Pelo menos 2 sessões em sala para transferência de conhecimento;

 Visita guiada à nova plataforma de gestão e monitorização;

 Sessões informais educacionais;

 Documentação;

Os serviços associados a esta intervenção são: 

 Levantamento das infra estruturas existentes

 Implementação do sistema MPO de acordo com as necessidades solicitadas

- Configuração da rede SAN de acordo com o Layout definido

- Instalação de bastidor central de comunicação de passivos

- Definição de posição dos painéis MPO nos corredores e sua localização no

bastidor central

 Levantamento das ligações das portas dos equipamentos passivos com os equipamentos 

activos de rede ou outros equipamentos de comunicações existentes da SAN
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 Remoção dos chicotes existentes

 Fornecimento e instalação de passa-fios (quando necessário ou não exista), devendo ser 

previsto um painel passa fios por cada painel de comunicações passivos

 Passagem dos novos chicotes, seja na ligação entre os bastidores de equipamento activo 

SAN e o bastidor de fibra óptica (de acordo com o Layout apresentado) no core Central, 

bem como de cada painel terminado nas extremidades dos corredores dos bastidores de 

servidores até ao equipamento final (servidor, storage, entre outros)

 É implícito neste fornecimento e serviços, as seguintes condições:

o A instalação das novas infra estruturas da rede de comunicação e a colocação da

mesma em funcionamento (independente do numero de ligações a realizar), deve ser 

executada de forma a não prejudicar os serviços ou as operacionalidades da AT

Garantia e Suporte técnico 

o Deverá ser durante 24 meses

o Todos os dias e a qualquer hora (7x24)

Cumprimentos 
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