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1. INTRODUÇÃO

O Ministério dos Transportes, por meio do Departamento de Programas de Transportes Aquaviários 

– DEPTA, contratou o SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados – para desenvolvimento e 

implantação de um Protótipo do Sistema Integrado de Gestão Portuária, denominado Portal SISPORTOS, 

que se propõe a funcionar como um balcão único de informações, objetivando o aumento de harmonia nos 

procedimentos portuários e entre os vários órgãos públicos e privados. Esse Portal promoverá aumento da 

eficiência operacional administrativa e gerencial do setor portuário.

Este documento corresponde à 3ª Fase do referido projeto, e consiste no Modelo de Infra-estrutura 

para Integração e Interoperabilidade do Portal SISPORTOS, descrevendo os ambientes de suporte ao 

cenário definido, contemplando as especificações dos componentes de cada ambiente assim como uma 

estimativa de valor para os mesmos.

2. CENÁRIO

Os portos brasileiros estão dispersos geograficamente em longas distâncias e ainda não existe um 

ponto  único  de  concentração  de  informações  portuárias.  Os  parques  computacionais  são  em  geral 

heterogêneos e não interligados, sem troca de informações entre sistemas,  predominantemente formados 

de estações de trabalhos e servidores em plataforma distribuída com baixo poder de processamento e 

armazenamento.

Fica caracterizada a necessidade dos portos e seus sistemas legados serem atendidos por uma 

infra-estrutura de comunicação de rede computacional capaz de suportar os fluxos de informações.  O 

Portal SISPORTOS vem atender essa necessidade de integração entre os diversos portos brasileiros, 

inclusive considerando o suporte aos seus sistemas legados.

3. MODELO DE INTEGRAÇÃO DO SISPORTOS

A  solução  proposta,  definida  no  documento  “Solução  de  Integração  para  o  SISPORTOS”, 

necessita de uma infra-estrutura mínima para seu correto funcionamento. Tal infra-estrutura de rede e 

servidores deverá ter a capacidade de absorver os fluxos de dados de transmissão e recepção previstos 

para o SISPORTOS e sistemas legados, como também garantir os níveis de serviços estabelecidos de 

tempos de respostas e disponibilidade.

A solução de integração portuária tem como concepção de comunicação entre  SISPORTOS, 

portos e empresas afins, uma rede virtual portuária de  web services conectada via Internet. Essa rede 

virtual será originada da interligação dos vários ambientes de integração dos portos, cada qual composto 

de uma infra-estrutura de circuitos, firewall, servidores de web service, servidores banco de dados e outros 

componentes.

Cada ambiente de integração, aqui denominado Nuvem de Integração, deve ser dimensionado de 

acordo com o fluxo de informações a serem trafegadas em cada porto, sendo previamente estabelecidos 
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dois tipos distintos, com especificações adequadas a dois requisitos de necessidades: uma Nuvem de 

Integração Simples e uma Nuvem de Integração Complexa.

A Nuvem de Integração contemplará um segmento de rede separado das redes internas dos 

portos, porém haverá pelo menos um ponto de conexão direta entre elas, provido por mecanismos de 

segurança.

A comunicação entre os portos será provida por lançamentos e busca de informações nas bases 

de  dados  das  Nuvens  de  Integração,  sendo  acionadas  sempre  pelos  sistemas  internos  ou  de 

gerenciamento dos processos de gestão da rede virtual. Assim, um sistema interno utilizará a rede virtual 

quando solicitar informações de uma outra entidade portuária.

A seguir são detalhados os dois ambientes possíveis para ambientes de integração dos portos.

3.1. NUVEM DE INTEGRAÇÃO SIMPLES

A Nuvem de Integração Simples será composta de:

 Circuito  de  Acesso: serviço  contemplado  por  equipamentos  ativos  (modem e/ou  roteador  - 

geralmente fornecidos pela operadora de serviços) responsável pela interconexão e roteamento da 

Nuvem com a Internet;

 Firewall: responsável pela segurança da rede entre os limites das redes: WAN / Nuvem (acesso 

externo) e Nuvem / LANs (acesso interno);
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 HSM (Hardware  Secure  Module): módulo  responsável  pela  geração  e  armazenamento  das 

chaves criptográficas utilizadas para assinar digitalmente documentos e as transações eletrônicas;

 Switch: responsável pela centralização das conexões do servidor, roteador, HSM e redes locais;

 Distribuidor Interno Óptico: passivo responsável por concentrar os enlaces de fibra provenientes 

de outras redes;

 Painel de Conexão: passivo responsável por concentrar os cabos par-trançado provenientes dos 

ativos, dos servidores e de outras redes;

 Servidor: responsável por prover o web service e abrigar o banco de dados do sistema local. Será 

utilizado 1 (um) servidor;

 Drive de Fita SDLT: responsável pelo backup dos dados;

 Nobreak: responsável por garantir a disponibilidade dos ativos em casos de queda de energia. 

Será instalado no gabinete e conectado ao transformador isolador.

Todos os equipamentos acima serão instalados em um gabinete aberto, representado na Figura 4 

do Anexo A.

A Nuvem de Integração Simples, representada na Figura 2, deverá estar localizada em uma Sala 

de Equipamentos exclusiva,  de no mínimo 6 m² (3 m x 2 m),  com acesso restrito  e  provida de ar-

condicionado de no mínimo 21.000 BTUs. Na Sala de Equipamentos deverá ser instalada uma solução de 

Piso Elevado, de modo a facilitar a organização e o manuseio do sistema de cabeamento, e sua entrada 

deverá ser contemplada com rampa de acesso.

Página 5/26

Figura 2: Nuvem de Integração Simples



Modelo de Infra-estrutura para Integração do SISPORTOS 

3.2. NUVEM DE INTEGRAÇÃO COMPLEXA

A Nuvem de Integração Complexa será composta de:

 Circuitos de Acesso: serviços contemplados por equipamentos ativos (modem e/ou roteador - 

geralmente fornecidos pela operadora de serviços) responsáveis pela interconexão e roteamento 

da Nuvem com a Internet. Serão utilizados 2 (dois) circuitos para redundância;

 Firewalls: responsáveis pela segurança da rede entre os limites das redes: WAN / Nuvem (acesso 

externo) e Nuvem / LANs (acesso interno).  Serão utilizados 2 (dois) firewalls para redundância;

 HSMs (Hardware Secure Modules): módulos responsáveis pela geração e armazenamento das 

chaves criptográficas utilizadas para assinar digitalmente documentos e as transações eletrônicas. 

Serão utilizados 2 (dois) HSMs para redundância;

 Switch: responsável pela centralização das conexões dos servidores, roteadores, HSMs e redes 

locais. Este switch será provido de recursos de redundância (fonte e módulo supervisor);

 Distribuidor Interno Óptico: passivo responsável por concentrar os enlaces de fibra provenientes 

de outras redes;

 Painel de Conexão: passivo responsável por concentrar os cabos par-trançado provenientes dos 

ativos, dos servidores e de outras redes;

 Servidores  web services: responsáveis  por  prover o  web service com redundância em  load 

balance. Serão utilizados 2 (dois) servidores;

 Cluster: responsável por abrigar o banco de dados do sistema local. O cluster será composto de 

dois servidores, um storage e um autoloader;

 Switches Fibre Channel: responsáveis pela interconexão dos componentes do cluster; 

 Nobreaks: responsáveis por garantir a disponibilidade dos ativos em casos de queda de energia. 

Serão instalados 2 (dois) nobreaks,  fora do gabinete,  trabalhando com chave estática para o 

chaveamento automático em caso de falhas.

Os equipamentos ativos de conexão de rede (modem, roteador, firewall e switch)  serão instalados 

em um gabinete aberto; e os servidores e o cluster em outro. Os gabinetes estão representados na Figura 5 

do Anexo A. 

A Nuvem de Integração Complexa, representada na Figura 3, deverá estar localizada em uma Sala 

de Equipamentos exclusiva,  de no mínimo 9 m² (3 m x 3 m), com acesso restrito e provida de dois 

equipamentos de ar-condicionado de no mínimo 30.000 BTUs, onde um deles será utilizado como reserva. 

Na Sala de Equipamentos deverá ser  instalada uma solução de Piso Elevado,  de modo a facilitar  a 

organização e o manuseio do sistema de cabeamento e sua entrada deverá ser contemplada com rampa 

de acesso.
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3.3. DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA

A solução consiste da conexão do link de Internet a um firewall, o qual possuirá, a princípio, duas 

Zonas Desmilitarizadas1 (ZDM): uma destinada à conexão das redes internas dos portos – Cia. Docas e/ou 

intervenientes – e outra destinada ao(s) servidor(es)  Web Services e Bancos de Dados (serviços que 

poderão estar hospedados em servidores diferentes conectados no mesmo segmento).

A comunicação entre as redes internas dos portos e o servidor  Web Services, e entre outras 

Nuvens e o servidor  Web Services, será controlada por regras no firewall, permitindo apenas serviços, 

origens e destinos específicos, e bloqueando acesso indevido.

Além do firewall,  é utilizado o HSM como componente provedor de segurança – do conteúdo 

transmitido –,  o qual é responsável pelo mecanismo de criptografia e assinatura digital das comunicações 

entre as Nuvens de Integração e com o Portal  SISPORTOS. Esta implementação garante integridade, 

confidencialidade e autenticidade dos dados transmitidos pela Internet.

Para prover a solução descrita acima deverá ser adotada a seguinte configuração para a Nuvem de 

Integração:

● No switch será criada uma VLAN2 destinada à ZDM Web Services na qual serão conectadas a 

interface do firewall para esta ZDM, o(s) servidor(es) Web Services e Bancos de Dados e o HSM, 

1 Zona Desmilitarizada é uma rede situada entre uma rede confiável  e uma não confiável, geralmente entre a rede local e a  

Internet.

2 VLAN (Virtual Local Area Network) é uma rede logicamente independente.

Página 7/26

Figura 3: Nuvem de Integração Complexa



Modelo de Infra-estrutura para Integração do SISPORTOS 

sendo utilizada uma porta para cada componente;

○ Para o segmento de rede citado acima (ZDM Web Services) será atribuído um endereçamento 

de rede IP privado;

● No switch  será  criada uma VLAN destinada a  cada rede interna dos portas  –  Cia  Docas  e 

intervenientes –, isolando assim o tráfego entre elas;

○ Para cada segmento de rede citado acima (VLANs dos intervenientes) será atribuída uma faixa 

endereçamento IP privado diferente;

● Uma porta do switch será configurada como pertencente a todas as VLANs das redes internas, à 

qual será conectada a interface do firewall destinada à ZDM das redes internas dos portos, que 

também pertencerá às VLANs de todas essas redes internas. Cabe observar que o switch e as 

interfaces do firewall deverão suportar o padrão IEEE 802.1Q. Esta porta do switch e interface do 

firewall deverão ser configuradas como tagged1 para todas as VLANs às quais pertencem;

○ A interface do firewall citada no item anterior será configurada com um endereço IP privado 

para cada VLAN à qual ela pertence. Os endereços IP deverão pertencer às redes atribuídas 

aos segmentos (VLANs) das rede internas dos portos;

● A interface do firewall para conexão externa (Internet) possuirá um endereço público, roteável pela 

Internet, fornecido pela operadora; 

● Para comunicação com a Internet,  o servidor  Web Services possuirá um endereço IP público 

dedicado. O firewall executará NAT traduzindo o endereço público do servidor para seu endereço 

IP privado nas comunicações da Internet para o servidor, e traduzindo o endereço privado para o 

endereço público na comunicações em sentido contrário. Isto permitirá a comunicação com o Portal 

SISPORTOS e com outras Nuvens de Integração;

● Deverá ser criada uma política de acesso para o tráfego proveniente das redes internas dos portos, 

da ZDM  Web Services e da Internet, de forma a atender as necessidades de comunicação do 

sistema e de segurança de toda rede. A política de acesso produzirá uma Matriz de Tráfego, 

basicamente com regras com endereços de origem, destino e serviços (protocolos e portas), que 

será aplicada no firewall.

1 Tagged é um modo de configuração que permite várias VLANs serem associadas a uma única porta do equipamento ativo.
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4. ACESSO À APLICAÇÃO

4.1. TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES

As redes internas dos portos – Cia. Docas e/ou intervenientes – serão conectadas logicamente à 

Nuvem  de  Integração  por  meio  de  um  servidor  exclusivo,  responsável  por  enviar  as  informações 

catalogadas em formato compatível com o Portal SISPORTOS. Este servidor deverá possuir capacidade e 

desempenho compatíveis com a necessidade das aplicações locais e com o fluxo das informações a serem 

tratadas, e 2 (duas) placas de rede. Recomenda-se a especificação do servidor da Nuvem Simples – item 

5.2.2.

É importante salientar que este servidor diretamente conectado à Nuvem de Integração deverá ser 

provido de controles para segmentar o tráfego da rede local e o acesso à solução pelos clientes.

As redes internas dos portos – Cia. Docas e/ou intervenientes – deverão ser conectadas ao Switch 

Central da Nuvem de Integração via fibra óptica, através do padrão Gigabit Ethernet 1000Base-SX, ou 

1000Base-LX conforme a distância.

4.2. CONSULTAS AO SISPORTOS

As consultas ao Portal SISPORTOS poderão ocorrer de duas maneiras: via Nuvem de Integração, 

através de uma aplicação específica; ou via Internet, através do site Web do Portal.

O acesso via Nuvem fornecerá as informações no formato padrão da solução, sendo necessária 

uma aplicação para apresentação dessas informações. Essa opção possibilitará que o cliente personalize a 

apresentação das informações – disponibilizadas pelo SISPORTOS – de forma mais aderente as suas 

necessidades, se for o caso. Tal aplicação será de responsabilidade do cliente.

O acesso via Internet se dará por uma página Web segura, de domínio público a ser definido, e 

como opções de autenticação poderão ser utilizados usuário/senha ou certificado digital.

5. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

5.1. COMPONENTES COMUNS 

As  especificações  contidas  neste  item  são  comuns  às  duas  Nuvens  de  Integração  e  cada 

componente deverá ser dimensionado conforme descrito na tabela de estimativa de valor.

5.1.1. CIRCUITO DE ACESSO

O circuito deverá dar acesso irrestrito à Internet e o Cliente poderá escolher dentre as opções: 

adquirir um circuito Internet de qualquer operadora de telecomunicações ou adquirir um circuito Internet 

provido pelo SERPRO. Para quaisquer destas opções o acesso Internet utilizado deve ser aderente às 

características de acesso Internet abaixo:
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 1. Possuir utilização média de banda de pelo menos 2048 kbps livre,  full-duplex, para acesso aos 

serviços do SISPORTOS;

 2. Não sofrer nenhum tipo de bloqueio de tráfego IP, seja no âmbito do interveniente ou da operadora 

de acesso Internet;

 3. Entregar, para o switch de acesso da Nuvem, a conectividade em porta Fast ou Gigabit Ethernet, 

UTP, BaseTX, conforme padrão IEEE 802.3u ou IEEE 802.3z;

 4. Permitir comunicação IP bidirecional, ou seja, que dispositivos localizados em qualquer parte da 

Internet  possam endereçar  e  conectar  via  TCP ou UDP aos dispositivos IP  selecionados na 

localidade. Para  tanto  é  necessário  que  o  provedor do  acesso Internet  permita  este  tipo  de 

comunicação  em  seu  backbone.  Desta  forma  a  utilização  de  acessos  Internet  ADSL  nas 

modalidades residenciais é impeditiva ao funcionamento da solução;

 5. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) endereços IP públicos livres para utilização nos serviços locais do 

SISPORTOS;

 6. Possuir taxa (banda) de upload (saída) igual à de download (entrada) na localidade do acesso;

 7. Possuir e manter o gerenciamento de utilização do acesso em tempo real, fornecido pela operadora 

de acesso Internet ou pelo Cliente. Opcionalmente distinguindo a banda utilizada por endereços IP 

de origem e destino e por aplicação (HTTP, HTTPS, SMTP, FTP etc);

 8. A operadora de acesso Internet deve possuir monitoração pró-ativa do status do serviço de acesso, 

sendo capaz de detectar, solucionar e divulgar quaisquer falhas aos contratantes;

 9. A  operadora  de  acesso  Internet  deve  possuir  central  de  atendimento  para  o  atendimento, 

tratamento e solução dos chamados do Cliente.

5.1.1.1.ACESSO PROVIDO PELO SERPRO

Os acessos Internet providos pelo SERPRO podem ser contratados para atendimento do acesso 

ao SISPORTOS, atendendo aos requisitos acima e ainda trazendo as vantagens adicionais:

 1. Conecta a localidade do Cliente diretamente ao centro de dados aonde residem os serviços do 

SISPORTOS,  daí  para  a  Internet,  oferecendo  portanto  um acesso direto  aos  servidores,  ao 

contrário do fluxo quando o acesso é fornecido por operadora, quando deve atravessar a Internet 

antes de chegar ao destino;

 2. O tráfego para o SISPORTOS não concorrerá com o tráfego Internet do SERPRO. Desta forma em 

situações de alta utilização dos acessos Internet, por exemplo durante a entrega de declarações de 

IR, o acesso não poderá ser prejudicado;

 3. É possível estabelecer reservas de banda no acesso para os serviços do SISPORTOS, liberando o 

restante para utilização para os demais serviços da Internet. Isto somente é possível através do 

acesso fornecido pelo SERPRO por se tratar de circuito dedicado que não atravessa a Internet 

(sem suporte a QoS), aonde todos os nós intermediários são administrados pelo SERPRO;

 4. Acesso Internet  protegido por  ferramentas de prevenção de intrusão (IPS),  evitando assim os 

ataques e vulnerabilidades mais comuns na Internet;
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 5. Acesso direto aos principais divulgadores de conteúdo nacional da Internet através de circuitos 

com múltiplas operadoras Internet;

 6. Opera em sistema de balanceamento dinâmico de tráfego, garantindo assim alta disponibilidade 

dos serviços;

 7. Os  demais  serviços  Internet  providos  pelo  SERPRO  são  acessados localmente  (ReceitaNet, 

Comprasnet, SIAPEnet etc), traduzindo-se em melhor performance;

 8. Gerenciamento pró-ativo da situação dos enlaces, em tempo real, divulgando via Web a utilização 

do acesso e os eventos de disponibilidade e mudanças ocorridos. Adicionalmente podem ser 

emitidos relatórios personalizados;

 9. Os acessos são entregues com roteadores capazes de realizar as atividades de QoS, segurança, 

gerenciamento e  processamento suficientes para as necessidades atuais  de operação de um 

ambiente complexo de rede. Os roteadores são instalados e operados pelo SERPRO;

 10. Acesso de 2048 Kbps.

5.1.2. FIREWALL

Firewall com as seguintes características:

 1. Dispositivo de firewall, em hardware dedicado, com capacidade de processamento livre suficiente 

para tratar um fluxo de tráfego adicional de até 2048 Mbps, sem impactos no desempenho das 

comunicações com os serviços providos pelo SISPORTOS;

 2. Dispor de pelo menos 4 (quatro) portas Fast ou Gigabit Ethernet, UTP, BaseTX, conforme padrão 

IEEE 802.3u ou IEEE 802.3z;

 3. Prover mecanismo de conversão de endereços NAT (Network Adress Translation);

 4. Implementar funcionalidade padrão de VLANs 802.1Q;

 5. Possibilitar o controle do tráfego para os protocolos TCP, UDP e ICMP, baseado nos endereços de 

origem e destino e no serviço utilizados na comunicação;

 6. Possuir mecanismo de filtragem de serviços RPC pelo nome do serviço ou, no caso de serviço sem 

nome pré-definido, pelo seu número;

 7. Prover  mecanismo  contra  ataques  de  falsificação  de  endereços  (IP  Spoofing)  através  da 

especificação da interface de rede pela qual uma comunicação deve se originar;

 8. Prover proteção contra os ataques de negação de serviço SYN Flood, Land, Tear Drop e Ping of 

Death;

 9. Possibilitar integração com agentes de detecção de intrusão (IDS), permitindo que estes agentes 

insiram regras temporárias no firewall, com duração pré-determinada, de forma automática;

 10. Possibilitar a filtragem da linguagem Javascript e de applets Java e Active-X em páginas WWW, 

para o protocolo HTTP;

 11. Permitir  a  utilização  de  LDAP  e  certificados  X.509  (gravados  em  disco  ou  em  tokens 

criptográficos/smartcards);
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 12. Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de certificados X.509, em 

conformidade  com o  padrão  de  PKI  descrito  na  RFC  2459  (incluindo  ICP  Brasil),  inclusive 

verificando  as  CRLs  emitidas  periodicamente  pelas  autoridades,  que  devem  ser  obtidas 

automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e/ou LDAP;

 13. Permitir o registro de toda a comunicação realizada através do firewall, e de todas as tentativas de 

abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo mesmo;

 14. Permitir o armazenamento e recuperação, através de protocolo criptografado, dos logs e eventos 

em máquinas remotas (Microsoft Windows NT/2000/2003, ou UNIX), e servidores de consolidação 

de logs – Syslog ou Syslog-ng;

 15. Fornecer as informações detalhadas em  realtime (tempo-real),  ou relatórios e logs detalhados, 

contendo, no mínimo: data e horário de acesso; recursos acessados por máquina; estatísticas de 

uso, conexões, processamento e memória; configurações do  firewall; informações de estado de 

firewall;

 16. Permitir a monitoração de toda a comunicação realizada através do firewall gerenciado e de todas 

as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo mesmo;

 17. Possuir capacidade de realizar backup e carga de cópia de segurança;

 18. Permitir a instalação dos firewalls na configuração de clusters de alta-disponibilidade, nos modos 

de tolerância a falhas e balanceamento de carga.

5.1.3. HSM (HARDWARE SECURE MODULE)

HSM com as seguintes características:

 1. Implementar o algoritmo RSA com chave de até 4096 bits, padrão PKCS#1;

 2. Possuir bibliotecas de funções nos padrões PKCS#11 e Microsoft CryptoAPI;

 3. Permitir a gravação de chaves e certificados digitais que utilizam o padrão X.509;

 4. Suportar os algoritmos 3DES, AES, RC4, DSA, SHA-1, MACs;

 5. Possuir compatibilidade com as regras estabelecidas para o nível 2 de segurança do padrão FIPS 

140-2 – Security  Requirements for Cryptographic Modules;

 6. Implementar túnel VPN com outros dispositivos no padrão IPSec;

 7. Suportar TLS/SSL para a proteção de tráfego com o cliente;

 8. Permitir a segmentação de espaço de chaves por usuário;

 9. Possuir leitor de cartão inteligente (smartcard) integrado, compatível com padrão ISO 7816;

 10. Possuir 3 (três) portas Ethernet (RJ-45) e 1 (uma) porta de console RS-232;

 11. Possuir fonte de alimentação automática 110/220;

 12. Utilizar somente o login com cartão para a administração, inicialização e segurança do módulo;

 13. Permitir cópias backup das informações armazenadas no módulo;

 14. Permitir a administração do módulo via console local RS-232;

 15. Permitir a administração do módulo VPN por meio de interface gráfica;
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 16. Possuir bloqueio do cartão inteligente após 5 tentativas com o código inválido;

 17. Proteger as informações armazenadas através de chave contida em cartão inteligente;

 18. Utilizar padrão PKCS11 e MS CriptoAPI para a comunicação com outros dispositivos;

 19. Possuir compatibilidade com as plataformas Microsoft Windows, Unix e Linux.

5.1.4. GABINETE ABERTO

Gabinete com as seguintes características:

 1. Estrutura aberta, padrão de 19” (dezenove polegadas);

 2. Altura útil de 34 (trinta e quatro), 36 (trinta e seis) ou 42 (quarenta e duas) unidades modulares; 

 3. Composto por colunas, travessa superior e bases inferiores para serem fixadas no piso;

 4. Furação para encaixe de porcas gaiola na parte frontal;

 5. Permitir, na base, a montagem de capas de proteção, pré-furadas, para acomodação de tomadas 

elétricas 3P+T, para conexão de equipamentos;

 6. Estrutura modular e desmontável, rígida e reforçada, composta por 4 (quatro) perfis verticais, uma 

travessa superior e 2 (duas) bases, parafusos e arruelas para montagem dos componentes;

 7. Resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes 

internos (EIA-569).

5.1.5. DISTRIBUIDOR  INTERNO ÓPTICO – DIO

Distribuidor Interno Óptico com as seguintes características:

 1. Possibilidade de receber o cabo óptico e terminá-lo em diversos conectores para possibilitar a 

estruturação da rede óptica;

 2. Possuir  24 (vinte e quatro) ou 48 (quarenta e oito) portas com conectores LC fêmea na parte 

frontal;

 3. Altura 1U ou 2U e compatível com o padrão 19”;

 4. Ser modular permitindo expansão do sistema;

 5. Possuir gaveta deslizante (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores sem retirá-los do 

gabinete);

 6. Possibilitar configuração com diferentes tipos de terminações ópticas;

 7. Possuir identificação na parte frontal;

 8. Possibilidade de conectorização direta, utilizando um mesmo módulo básico.
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5.1.6. PAINEL DE CONEXÃO

Painel de Conexão com as seguintes características:

 1. Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 categoria 6 e a 

FCC part.68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética);

 2. Largura de 19 (dezenove) polegadas, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310-D e altura 

de 1U;

 3. Possuir 24 (vinte e quatro) portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal; estes conectores 

devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

 4. Alojamento para ícones e labels;

 5. Conectores  independentes,  isto  é,  podem  ser  substituidos  individualmente  no  caso  de 

necessidade. Não serão aceitos conectores montados em conjunto em circuito impresso;

 6. Compatível com as terminações T568A e T568B, sem a necessidade de trocas de etiquetas.

5.1.7. PISO ELEVADO

Piso Elevado com as seguintes características:

 1. Instalado em placas compostas de 2 chapas de aço interligadas entre si;

 2. Placas com 625 x 625 mm de dimensão e 27 mm de espessura;

 3. Resistência à carga concentrada de, no mínimo, 500 kgf/m² e distribuída de, no mínimo, 1320 

kgf/m²;

 4. Estrutura constituída por bases, cruzetas e longarinas, devendo todas ser interligadas entre si sob 

pressão;

 5. Base de aço galvanizado com 2,0 mm de espessura e arredondada;

 6. Cruzeta constituída de alumínio injetado com 40 e 60 mm para compensação de desníveis;

 7. Longarina de chapa de aço com 1,3 mm de espessura em formato U;

 8. Perfil lateral em PVC de alto impacto para amortecimento e acabamento final do revestimento;

 9. O  perfil  deverá  possuir  ângulo  a  fim de evitar  quebra  ou  desgaste  do revestimento e  maior 

durabilidade das placas revestidas;

 10. O revestimento do piso deverá ser o Form Piso constituído de uma placa de 60 x 60 cm.

5.2. COMPONENTES DA NUVEM DE INTEGRAÇÃO SIMPLES

5.2.1. SWITCH CENTRAL

1 (um) Switch com as seguintes características:

 1. Estrutura de chassi modular, para instalação em gabinete padrão EIA 19”, com no mínimo 02 (dois) 

slots para inserção exclusiva de módulos com interfaces de comunicação (I/O), excluindo-se os 
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slots para módulos de controle, módulos para supervisão, módulos para switch-fabric, módulos de 

roteamento, módulos de gerenciamento, fontes de alimentação e módulos de ventilação;

 2. Fontes de Alimentação redundantes, que operem em modo load-sharing e que sejam do tipo hot-

swappable.  Na falha de uma das fontes,  a fonte em operação deve possuir  a capacidade de 

energizar todos os módulos do chassi;

 3. Backplane passivo;

 4. Suporte às tecnologias Fast Ethernet segundo o padrão IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet segundos 

os padrões IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z e 10 Gigabit Ethernet segundo o padrão IEEE 802.3ae;

 5. Possuir, no mínimo, 06 (seis) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, em conectores RJ-45 

(fêmea);

 6. Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas Gigabit Ethernet 1000Base-SX com conectores LC;

 7. Backplane com capacidade agregada escalável  de switching de,  no mínimo, 240 (duzentos e 

quarenta) Gbps;

 8. Suporte à Broadcast Suppression ou funcionalidade semelhante que permita limitar o número de 

frames broadcast recebidos por porta;

 9. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

 9.1.Link Aggregation segundo o padrão IEEE 802.3ad. Deve ser suportada agregação de portas 

residentes em módulos distintos do equipamento;

 9.2.VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q;

 9.3.Padrão IEEE 802.1p. Deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta;

 9.4.IP Multicast (IGMP support v1, v2,);

 9.5.Rotas Estáticas;

 9.6.Filtros ACL (Listas de Controle de Acesso);

 9.7.Classificação de pacotes de níveis 2, 3 e 4 da camada OSI;

 9.8.Controle de acesso por porta segundo o padrão IEEE 802.1X;

 9.9.Espelhamento de portas (Port Mirroring) permitindo que as portas de origem e destino estejam 

em módulos diferentes;

 9.10.DHCP Relay;

 10. Suportar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

 10.1.Secured Shell (SSHv2);

 10.2.SNMPv2c e SNMPv3, permitindo autenticação e a criptografia dos dados;

 10.3.CLI (Command Line Interface);

 10.4.Gerenciamento por Interface Gráfica através de Web browser;

 10.5.Múltiplas Imagens de firmware e de arquivo de configuração;

 11. Permitir o download e o upload de configurações.
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5.2.2. SERVIDOR

1 (um) servidor para Web Services e Banco de Dados com as seguintes características:

1. 2 (dois) Processadores Xeon EM64T de 3,4 GHz;

2. 4 (quatro) GB de memória RAM;

3. Armazenamento interno de no mínimo 300 (trezentos) GB em arranjo RAID 5;

4. Placa de vídeo com 8 (oito) MB de memória, com suporte a 1024x768;

5. Compatível  com Microsoft  Windows  2003  Server,  Red Hat  Enterprise  Linux AS,  SuSE Linux 

Enterprise Server e Novell Netware 6.5, ou superiores;

6. 2 (duas) controladoras de rede 64-bits PCI-X 10/100/1000Base-T;

7. Fontes de alimentação redundantes hot-plug/hot-swap;

8. Console remota com funcionalidade de console local (Ligar/desligar o servidor, recebimento de 

alertas, ferramenta de gerenciamento tipo CLI, Web-based, entre outras características);

9. Chassi  com altura  de 2U,  montado em rack,  com suporte  para  movimentação do servidor  e 

organização dos cabos;

10. Licença do sistema operacional correspondente;

11. Módulo KVM (Teclado, Vídeo e Mouse acoplados).

5.2.3. DRIVE DE FITA SDLT

1 (um) Drive de Fita para Backup com as seguintes características:

1. Tecnologia SDLT 320;

2. Drive de Fita (Tape Drive) montado em gabintete (máximo 3U);

3. Propiciar conexão adequada entre o servidor e o Tape Drive (Tecnologia Wide SCSI LVD/SE);

4. Fornecer 25 (vinte e cinco) cartuchos SDLT 320 e 2 (duas) mídias de limpeza;

5. Software  de  Gerenciamento  de  Backup  homologado  pelo  fabricante  do  hardware,  com suas 

respectivas licenças.

5.2.4. NOBREAK DE 3 KVA

1 (um) gerador estático Nobreak, monofásico/bifásico, dupla conversão, True On Line, inteligente, 

micro-processado, estabilizado, próprio para rack de 19 polegadas, com as seguintes características:

1. Potência Nominal de 3 kVA / 2,4 kW;

2. Tensão Entrada de 220 VCA (Bifásico) +/- 15%;

3. Tensão Saída de 220 VCA;

4. Freqüência  de Entrada de 60 Hz +/- 5%;

5. Freqüência de Saída de 60 Hz +/- 0,5%;
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6. Autonomia a Plena Carga de 15 minutos;

7. Rendimento de 90 %;

8. Regulação Estática de +/- 1%;

9. Regulação Dinâmica de 4% para 100% de carga;

10. Sobrecarga Admissível de 150% por 20 segundos;

11. Distorção Harmônica de Saída menor que 3%;

12. MTBF de 40.000 horas;

13. MTTR de 120 minutos;

14. By-Pass Estático e de Manutenção;

15. Display Frontal em LCD com todos os parâmetros do Nobreak;

16. Software de Gerenciamento e Monitoramento do Nobreak e das Baterias;

17. Porta de Comunicação RS 232 e RS 485;

18. Partida a frio;

19. Alarmes sonoros e visuais (queda de rede, fim do tempo de autonomia das baterias e condições 

anormais de funcionamento).

5.2.5. TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 3 KVA

1 (um) Transformador Isolador a seco, monofásico, com as seguintes características:

1. Potência Nominal de 3 kVA;

2. Tensão Primária de 220 VCA (Bifásico);

3. Tensão Secundária de 120 VCA;

4. Freqüência  Operacional de 60 Hz;

5. Classe Térmica F;

6. Nível de Tensão de 1,2 kV;

7. Grau de Proteção IP00;

8. In Rush máximo de 5 x In;

9. Rendimento maior que 98%;

10. Impedância de 2,7%;

11. Fator de Harmônicos K igual a 20.

5.3. COMPONENTES DA NUVEM DE INTEGRAÇÃO COMPLEXA

5.3.1. SWITCH CENTRAL

1 (um) Switch com as seguintes características:

 1. Estrutura de chassi modular, para instalação em gabinete padrão EIA 19”, com no mínimo 06 (seis) 

slots para inserção exclusiva de módulos com interfaces de comunicação (I/O), excluindo-se os 
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slots para módulos de controle, módulos para supervisão, módulos para switch-fabric, módulos de 

roteamento, módulos de gerenciamento, fontes de alimentação e módulos de ventilação;

 2. Fontes de Alimentação redundantes, que operem em modo load-sharing e que sejam do tipo hot-

swappable.  Na falha de uma das fontes,  a fonte em operação deve possuir  a capacidade de 

energizar todos os módulos do chassi;

 3. Backplane passivo;

 4. Suporte às tecnologias Fast Ethernet segundo o padrão IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet segundos 

os padrões IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z e 10 Gigabit Ethernet segundo o padrão IEEE 802.3ae;

 5. Preparado para suportar a qualquer momento a inserção de módulos com interfaces em 10 Gigabit 

Ethernet (IEEE 802.ae), sem a substituição de nenhum módulo;

 6. Possuir, no mínimo, 12 (doze) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, em conectores RJ-45 

(fêmea);

 7. Possuir, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas Gigabit Ethernet 1000Base-SX com conectores LC, 

sendo fornecidas em dois módulos;

 8. Após atendimento das interfaces de conexão solicitadas, o chassi deve disponibilizar, no mínimo, 

01 (um) slot livre para expansão futura;

 9. Arquitetura centralizada de forma que as  funções  de controle,  supervisão,  gerenciamento e 

chaveamento  (switching-fabric)  sejam  realizadas  por  módulo  específico OU  Arquitetura 

distribuída de forma que  as  funções  de controle,  supervisão,  gerenciamento e  chaveamento 

(switching-fabric) sejam realizadas independentemente por cada módulo do chassi;

 10. Para equipamentos com arquitetura centralizada:

 10.1.Chassi com redundância para os módulos de switch-fabric, módulos de controle, módulos de 

supervisão, módulos de gerenciamento e módulos de roteamento, garantindo a continuidade 

da operação do chassi em caso de falha do módulo principal;

 10.2.Cada módulo  supervisor  com capacidade de controlar  sozinho  a  operação de todos os 

módulos de interface instalados no chassi;

 10.3.Implementar  sincronismo  entre  informações  de  nível  2  contidas  nos  processadores  e 

supervisores  de modo  que  na  perda  de  um processador o  supervisor  primário  não  seja 

necessário o reboot dos módulos de interface;

 11. Backplane com capacidade agregada escalável de switching de, no mínimo, 720 (setecentos e 

vinte) Gbps;

 12. Suporte à Broadcast Suppression ou funcionalidade semelhante que permita limitar o número de 

frames broadcast recebidos por porta;

 13. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

 13.1.Link Aggregation segundo o padrão IEEE 802.3ad. Deve ser suportada agregação de portas 

residentes em módulos distintos do equipamento;

 13.2.Implementar VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q;

 13.3.Padrão IEEE 802.1p. Deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta;

 13.4.IP Multicast (IGMP support v1, v2,);
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 13.5.Rotas Estáticas;

 13.6.Filtros ACL (Listas de Controle de Acesso);

 13.7.Classificação de pacotes de níveis 2, 3 e 4 da camada OSI;

 13.8.Controle de acesso por porta segundo o padrão IEEE 802.1X;

 13.9.Espelhamento  de portas  (Port  Mirroring)  permitindo  que  as  portas  de  origem e  destino 

estejam em módulos diferentes;

 13.10.DHCP Relay;

 14. Suportar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

 14.1.Secured Shell (SSHv2);

 14.2.SNMPv2c e SNMPv3, permitindo autenticação e a criptografia dos dados;

 14.3.CLI (Command Line Interface);

 14.4.Gerenciamento por Interface Gráfica através de Web browser;

 14.5.Múltiplas Imagens de firmware e de arquivo de configuração;

 15. Permitir o download e o upload de configurações.

5.3.2. SERVIDORES WEB SERVICES

2 (dois) servidores para Web Services, operando em balanceamento de carga, cada um com as 

seguintes características:

1. 2 (dois) Processadores Xeon EM64T de 3,4 GHz;

2. 4 (quatro) GB de memória RAM;

3. Armazenamento interno de no mínimo 72 (setenta e dois) GB em arranjo RAID 1;

4. Placa de vídeo com 8 (oito) MB de memória, com suporte a 1024x768;

5. Compatível  com Microsoft  Windows  2003  Server,  Red Hat  Enterprise  Linux AS,  SuSE Linux 

Enterprise Server e Novell Netware 6.5, ou superiores;

6. 2 (duas) controladoras de rede 64-bits PCI-X 10/100/1000Base-T;

7. Fontes de alimentação redundantes hot-plug/hot-swap;

8. Console Remota com funcionalidade de console local (Ligar/desligar o servidor, recebimento de 

alertas, ferramenta de gerenciamento tipo CLI, Web-based, entre outras características);

9. Chassi  com altura  de 2U,  montado em rack,  com suporte  para  movimentação do servidor  e 

organização dos cabos;

10. Licença do sistema operacional correspondente;

11. 2 (duas) controladores HBA  Fibre Channel  short  wave single port 1/2 GB/s,  com o intuito de 

conexão à solução de Tape Library Autoloader.
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5.3.3. SERVIDORES DE BANCO DE DADOS EM ARRANJO CLUSTER

2  (dois)  servidores  para  Banco  de  Dados,  em  arranjo  Cluster,  cada um com as  seguintes 

características:

1. 2 (dois) Processadores Xeon EM64T de 3,4 GHz;

2. 4 (quatro) GB de memória RAM;

3. Armazenamento interno de no mínimo 72 (setenta e dois) GB em arranjo RAID 1;

4. Placa de vídeo com 8 (oito) MB de memória, com suporte a 1024x768;

5. Compatível  com Microsoft  Windows  2003  Server,  Red Hat  Enterprise  Linux AS,  SuSE Linux 

Enterprise Server e Novell Netware 6.5, ou superiores;

6. 2 (duas) controladoras de rede 64-bits PCI-X 10/100/1000Base-T;

7. Fontes de alimentação redundantes hot-plug/hot-swap;

8. Console remota com funcionalidade de console local (Ligar/desligar o servidor, recebimento de 

alertas, ferramenta de gerenciamento tipo CLI, Web-based, entre outras características);

9. Chassi  com altura  de 2U,  montado em rack,  com suporte  para  movimentação do servidor  e 

organização dos cabos;

10. Licença do sistema operacional correspondente;

11. 2 (duas) controladores HBA  Fibre Channel  short  wave single port 1/2 GB/s,  com o intuito de 

conexão à solução de armazenamento e à solução de Tape Library Autoloader.

5.3.4. SWITCHES FIBRE CHANNEL

2 (dois) Switches Fibre Channel com as seguintes características:

1. Switch Fibre Channel com 8 (oito) portas 2 (dois) Gb para interligação das HBA's dos servidores à 

solução  de  Storage  e  à  solução  de  Tape  Library  autoloader,  considerando  as  questões  de 

redundância;

2. Chassi com altura de 1U, montado em rack, com suporte para movimentação do equipamento e 

organização dos cabos;

3. Fontes de alimentação redundantes hot-plug/hot-swap;

4. Possuir ferramenta de gerenciamento tipo CLI e Web-based.

5.3.5. STORAGE

Uma solução de armazenamento externo (storage) com as seguintes características:

1. Possuir agrupamento em arranjo do tipo RAID 0, 1, 1+0 e 5 por hardware;

2. Possuir capacidade mínima de 1,0 TB livres após formatação e implementação de RAID-5 com 

capacidade de expansão interna de pelo menos 35%;
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3. Possuir 2 (duas) interfaces padrão Fibre Channel short wave, para conexão às controladoras HBA 

dos servidores;

4. Fontes de alimentação redundantes hot-plug/hot-swap;

5. Chassi com altura de 4U, montado em rack, com suporte para movimentação do equipamento e 

organização dos cabos;

6. Possuir ferramenta de gerenciamento tipo CLI e Web-based;

7. Software  de  Gerenciamento  de  Backup  homologado  pelo  fabricante  do  hardware,  com suas 

respectivas licenças.

5.3.6. TAPE LIBRARY AUTOLOADER

Uma solução de backup Tape Library Autoloader com as seguintes características:

1. Padrão SDLT 600 com 1 (um) driver;

2. Capacidade de backup igual ou superior à capacidade do storage (1,0 TB), além da capacidade 

interna de armazenamento dos servidores de banco de dados e Web Services (4 x 72 GB em RAID 

1);

3. Performance mínima de 16 (dezesseis) MB/s;

4. Fornecer 30 (trinta) cartuchos tipo SDLT 600 e 04 (quatro) mídias de limpeza;

5. Possuir 2 (duas) interfaces padrão Fibre Channel short wave, para conexão às controladoras HBA 

dos servidores;

6. Fontes de alimentação redundantes hot-plug/hot-swap;

7. Chassi  com  altura  máxima  de  6U,  montado  em  rack,  com  suporte  para  movimentação  do 

equipamento e organização dos cabos;

8. Possuir ferramenta de gerenciamento tipo CLI e Web-based;

9. Possibilitar a operação de backup sem intervenção manual, mesmo quando um dos servidores 

estiver fora do ar.

5.3.7. SWITCH KVM

1 (um) Switch KVM com as seguintes características:

1. Deverá atender todos os servidores da estrutura complexa, com 1 (uma) porta disponível para 

console;

2. Instalado em gabinete, junto com os servidores;

3. Chassi com altura de 1U, montado em gabinete, com suporte para movimentação do equipamento 

e organização dos cabos.
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5.3.8. MÓDULO KVM

1 (um) módulo KVM com as seguintes características:

1. Deverá possuir um monitor LCD de 14” e teclado com mouse acoplado;

2. Chaveamento dos servidores através do teclado;

3. Chassi com altura de 1U, montado em rack, com suporte para movimentação do equipamento e 

organização dos cabos.

5.3.9. NOBREAK DE 10 KVA

2 (dois)  geradores estáticos Nobreaks,  monofásicos/bifásicos,  dupla  conversão,  True On Line, 

inteligentes, micro-processados, estabilizados, com as seguintes características:

1. Potência Nominal de 10 kVA / 8 kW;

2. Tensão Entrada de 220 VCA (Bifásico) +/- 15%;

3. Tensão Saída de 220 (110+110) VCA com Transformador Isolador;

4. Freqüência  de Entrada de 60 Hz +/- 5%;

5. Freqüência de Saída de 60 Hz +/- 0,5%;

6. Autonomia a Plena Carga de 15 minutos;

7. Rendimento de 90 %;

8. Regulação Estática de +/- 1%;

9. Regulação Dinâmica de 4% para 100% de carga;

10. Sobrecarga Admissível de 150% por 20 segundos;

11. Distorção Harmônica de Saída menor que 3%;

12. MTBF de 40.000 horas;

13. MTTR de 120 minutos;

14. By-Pass Estático e de Manutenção;

15. Display Frontal em LCD com todos os parâmetros do Nobreak;

16. Software de Gerenciamento e Monitoramento do Nobreak e das Baterias;

17. Porta de Comunicação RS 232 e RS 485;

18. Partida a frio;

19. Alarmes sonoros e visuais (queda de rede, fim do tempo de autonomia das baterias e condições 

anormais de funcionamento).

Página 22/26



Modelo de Infra-estrutura para Integração do SISPORTOS 

5.3.10. CHAVE DE COMUTAÇÃO

1  (uma)  Chave  de  Comutação  com  transferência  automática  sem  interrupção,  monofásica, 

inteligente, micro-processada, com as seguintes características:

1. Tensão Entrada de 220 VCA (Bifásico);

2. Tensão Saída de 220 VCA (Bifásico);

3. Freqüência Operacional de 60 Hz;

4. Capacidade 50 A;

5. Rendimento maior que 98%;

6. Sobrecarga Admissível de 125% - 10 minutos, 150% - 1 minuto e 700% - 0,6 segundos;

7. Modo de Transferência Break-Before-Make (sem sobreposição);

8. Tempo de Transferência menor que 6 ms;

9. Compatibilidade Eletromagnética Classe A;

10. Grau de Proteção IP 20;

11. Ruído Acústico menor que 45 dBA;

12. MTBF maior que 800.000 horas e MTTR menor que 10 minutos.

6. ESTIMATIVAS DE VALOR

6.1. NUVEM DE INTEGRAÇÃO SIMPLES

Item Descrição Básica
Valor Unitário 

(R$)
Qde. Valor (R$)

4.1.1 Circuito de Acesso (2048 kbps) [12 meses] 108.000,00 1 108.000,00

4.1.2 Firewall 50.000,00 1 50.000,00

4.1.3 HSM 25.000,00 1 25.000,00

4.1.4 Gabinete aberto 36U 2.800,00 1 2.800,00

4.1.5 Distribuidor Interno Óptico 24 portas LC 1.300,00 1 1.300,00

4.1.6 Painel de Conexão 24 portas 420,00 1 420,00

4.1.7 Piso Elevado [m²] 230,00 6 1.380,00

4.2.1 Switch 87.000,00 1 87.000,00

4.2.2 Servidor com Módulo KVM 43.500,00 1 43.500,00

4.2.3 Drive de Fita SDLT com 15 fitas 24.000,00 1 24.000,00

4.2.4 Nobreak 3 kVA 5.900,00 1 5.900,00

4.2.5 Transformador Isolador de 3 kVA 2.000,00 1 2.000,00

- Ar-condicionado 21000 BTUs 1.000,00 1 1.000,00

TOTAL DA NUVEM SIMPLES 352.300,00
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6.2. NUVEM DE INTEGRAÇÃO COMPLEXA

Item Descrição Básica
Valor Unitário 

(R$)
Qde. Valor (R$)

4.1.1 Circuito de Acesso (2048 kbps) [12 meses] 108.000,00 2 216.000,00

4.1.2 Firewall 50.000,00 2 100.000,00

4.1.3 HSM 25.000,00 2 50.000,00

4.1.4 Gabinete aberto 42U 3.200,00 1 3.200,00

4.1.4 Gabinete aberto 34U 2.500,00 1 2.500,00

4.1.5 Distribuidor Interno Óptico 48 portas LC 2.500,00 1 2.500,00

4.1.6 Painel de Conexão 24 portas 420,00 1 420,00

4.1.7 Piso Elevado [m²] 230,00 9 2.070,00

4.3.1 Switch 190.000,00 1 190.000,00

4.3.2 Servidor web service 45.000,00 2 90.000,00

4.3.3 Servidor Cluster 45.000,00 2 90.000,00

4.3.4 Switch Fibre Channel 11.500,00 2 23.000,00

4.3.5 Storage 100.500,00 1 100.500,00

4.3.6 Autoloader com 30 fitas 199.000,00 1 199.000,00

4.3.7 Switch KVM 2.000,00 1 2.000,00

4.3.8 Módulo KVM 3.100,00 1 3.100,00

4.3.9 Nobreak 10 kVA com Transformador Isolador 12.000,00 2 24.000,00

4.3.10 Chave de Comutação 3.000,00 1 3.000,00

- Ar-condicionado 30000 BTUs 1.800,00 2 3.600,00

TOTAL DA NUVEM COMPLEXA 1.104.890,00

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento atende a uma demanda específica de Desenho do Processo de infra-estrutura e 

interoperabilidade,  representa  os  produtos  de  Rede e  Infra, e  baseia-se  no  documento  “Solução  de 

Integração para o SISPORTOS” - versão 1.0.

Não é definido aqui o tipo ou número de nuvens que serão utilizadas em cada porto, sendo que 

esta definição ocorrerá diante da necessidade e viabilidade dos portos e seus intervenientes.

Importante observar a compatibilidade e a adaptabilidade entre os tipos de nuvens propostas. A 

Nuvem de Integração Simples, de acordo com a necessidade ou conveniência, poderá migrar para uma 

Nuvem de Integração Complexa com mínima perda de investimento.
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ANEXO A
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Figura 4: Representação do 

Gabinete da Nuvem Simples
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Figura 5: Representação do Gabinete da Nuvem Complexa
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