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Pedido de Esclarecimentos nº 3 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão 01: 

O termo de referência do edital requer o seguinte: “4.3.1.2. 802.1q, IEEE 802.3ad e Jumbo Frames;”. O 
protocolo IEEE 802.3ad requerido trata-se de agregação de links, e visa que todas as portas de todas as 
controladoras do Storage, possam responder simultaneamente as requisições dos hosts. Em resumo serve 
para que o tráfego flua de modo coeso pelos recursos disponíveis. Nossa solução diferente de outras, 
possui o conceito de ativo/ativo, tanto para processamento e resposta às requisições de I/O, como para 
failover. Assim, um volume provisionado do Storage para o host pertence a todas controladoras do 
conjunto, onde o I/O é respondido por todos recursos disponíveis entregando maior performance. Neste 
sentido entendemos ao ofertarmos a tecnologia de conceito Ativo/Ativo supracitada entendemos que 
atendemos aos requisitos do item 4.3.1.2 protocolo IEEE802.3ad. Está correto nosso entendimento? 

Questão 02: 

O termo de referência do edital requer o seguinte: “4.3.1.3. NFS e SMB, ambos nas versões 2, 3 ou 
superior.”. Atualmente a versão atual do NFS é a versão série 4 que mantem essencialmente as mesmas 
funcionalidades que as versões anteriores, porém com melhoramentos, entendemos que ao suportar as 
versões 3 e 4 estaremos atendendo o requisitado, está correto nosso entendimento? 

Questão 03: 

O termo de referência do edital requer o seguinte: “4.5.10. A solução deverá possuir capacidade de 
realizar a replicação assíncrona de dados entre equipamentos do mesmo fabricante e da mesma família 
de produto sem limites de distância e sem a utilização de recursos de processamento externos ao 
equipamento.”. Quando é solicitado “sem limites de distância”, entendemos que o COREN-SP esteja se 
referindo a distâncias cobertas por links IP, contanto que respeitadas as latências e qualidade de link 
requeridas por cada fabricante. Assim links FC conforme especificações para SANs FC, fibra apagada, fibra 
própria e até mesmo canais de operadoras com qualidade suficiente para atender os requisitos mínimos 
dos fabricantes. Ex. Não é possível exigir que a replicação funcione de forma estável e satisfatória quando 
um link não possui qualidade de transmissão nem possui vazão suficiente. Está correto nosso 
entendimento? 

Questão 04: 

O termo de referência do edital requer o seguinte: “6.5. A solução deverá suportar deduplicação em linha 
a nível de bloco com no mínimo uma taxa de 2:1.”. Entendemos que para comprovação, é necessário 
apresentação de relatório ou tela de comprovação de ferramenta de sizing do fabricante proponente. 
Está correto nosso entendimento?  

Questão 05: 

Questionamos ainda qual o tipo de conexão elétrica para as PDUs que será disponibilizado pelo COREN-
SP? Exemplo, IEC, C20, C13 ou Steck 32? 
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Questão 06: 

O edital em seu termo de referência requer o seguinte: “4.5.10 -A solução deverá possuir capacidade de 
realizar a replicação assíncrona de dados entre equipamentos do mesmo fabricante e da mesma família 
de produto sem limites de distância e sem a utilização de recursos de processamento externos ao 
equipamento.”;”4.5.10.1 -Independentemente do fabricante e da família, a solução ofertada deverá ser 
capaz de efetuar replicações entre equipamentos instalados no Datacenter do Coren-SP e equipamentos 
instalados em datacenters externos.”. Ao analisar os itens 4.5.10 e 4.5.10.1 entendemos que os itens 
estão em conflito. Ao permitir a replicação independente de fabricante, é necessário a utilização de 
recursos de processamento externos como máquina virtual ou até mesmo appliances, cujo objetivo é 
virtualizar/traduzir a camada de armazenamento de forma que o I/O do host tenha sua requisição 
virtualizada para dispositivos de armazenamento de diferentes fabricantes, cada um com seu sistema 
operacional próprio. Esta implementação implica novos pontos de falha pois os appliances de 
virtualização de storage sejam eles físicos ou virtuais, necessitam ser redundantes além de introduzir um 
ponto de latência, pois existe a necessidade de tradução entre os diferentes OS. Assim entendemos que 
ao fornecer a capacidade de replicação entre diferentes storages do mesmo fabricante, sendo eles da 
mesma família instalados no Datacenter do Coren-SP e equipamentos instalados em datacenters 
externos, estaremos atendendo plenamente os itens 4.5.10 e 4.5.10.1.  Está correto nosso 
entendimento?  

 

O Coren-SP esclarece que: 

 

Questão 01: 

Comunicação Ativo/Ativo não é o mesmo princípio de agregação de links. O entendimento não está 
correto. 

Questão 02: 

Conforme informado no item em questão, o termo “2, 3 ou superior” responde ao questionamento. 

Questão 03: 

O entendimento está correto. 

Questão 04: 

Como a solução de armazenamento estará armazenando todos os dados do Coren-SP, desde máquinas 
virtuais, arquivos, caixas postais, imagens digitalizadas e backups instantâneos tanto de máquinas virtuais 
quanto de arquivos departamentais, etc., não seria uma tarefa trivial realizar um “sizing”  neste ambiente 
que conterá um mix de tipos de dados. É sabido que para cada tipo de dado armazenado, que possui 
diferentes características, a deduplicação apresenta taxas diferentes para cada tipo de dado armazenado 
e deduplicado. Dessa forma, decidiu-se em definir uma taxa de deduplicação, que deverá ser comprovada 
em documentação. O equipamento ofertado deverá possuir, genericamente, no mínimo a taxa de 
deduplicação especificada. 
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Questão 05: 

Por razão da infraestrutura já disponível no datacenter do Coren-SP, as conexões elétricas existentes são 
réguas calha PDU fêmea 2P + T padrão universal, com uso atual de cabos de alimentação no modelo 
americano de pinagem. 

Questão 06: 

Para esclarecer o item 4.5.10 e o subitem 4.5.10.1, segue: - O item 4.5.10 define que a solução ofertada 
deverá ser capaz de realizar replicação assíncrona de dados entre equipamentos do mesmo fabricante e 
da mesma família, sem limites de distância e sem uso de processamento externo. - O subitem 4.5.10.1 
complementa o item anterior onde, além do que foi definido no item 4.5.10, também deverá ser capaz de 
efetuar replicação para equipamentos instalados dentro e fora do Datacenter do Coren-SP quando forem 
de fabricante diverso do que será ofertado . Para este caso, não se está definindo o tipo de replicação 
(síncrona ou assíncrona), a técnica e o protocolo a ser utilizado, bastando demonstrar que possui tal 
capacidade. 

 

 

 

 

São Paulo, 02 de Setembro de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


