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Pedido de Esclarecimentos nº 8 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

 

QUESTÃO 01: É praxe no mercado de TI, principalmente no caso de soluções, compostas de serviços  
dessa natureza, a utilização de mão de obra terceirizada para a execução de soluções deste tipo, sendo do 
próprio fabricante ou mesmo a utilização de empresas locais, parceiros devidamente credenciadas pelo 
mesmo, o que inclusive permite uma oferta mais vantajosa para a administração pública, para a execução 
de tais serviços. No entanto, ratificamos que a Contratada continua mantendo a total responsabilidade 
pela execução da solução e, responderá técnica e juridicamente pelo cumprimento do contrato. 
Entendemos que neste caso estaríamos atendendo ao referido no edital. Nosso entendimento está 
correto? 

QUESTÃO 02: Caso o entendimento acima esteja correto, como previsto no edital, o COREN autorizar a 
utilização da mão de obra acima especificada. Nosso entendimento está correto? 

QUESTÃO 03: Nossa empresa emite seus faturamentos pela Matriz, notas fiscais de softwares e serviços, 
e pela sua filial, notas fiscais de hardware, como matriz e filial se confundem na mesma pessoa jurídica, 
tendo a mesma raiz do CNPJ, entendemos que poderemos faturar hardwares pela nossa filial e software e 
serviços pela nossa matriz, comprovando quando do envio das notas fiscais que tanto a matriz como a 
filial estão devidamente habilitadas juridicamente. Nosso entendimento está correto? 

QUESTÃO 04: Entendemos que, de acordo com o item 16.3 – “A prova de conceito ocorrerá da forma 
descrita na Cláusula 12 do Anexo I – Termo de Referência e será avaliada pela Área Técnica responsável 
do Coren-SP com base no Anexo III – Modelo de Demonstração de Especificações (avaliação técnica da 
solução).”, a prova de conceito se dará meramente por comprovação ponto-a-ponto da tabela anexa do 
referido edital na página 37 – Anexo III. Estando assim a CONTRATADA, dispensada do fornecimento 
prévio de equipamentos para a CONTRATANTE mesmo declarado vencedor do certame. Está correto 
nosso entendimento? 

QUESTÃO 05: Entendemos que, de acordo com o item 5.4.2 – “Caso o equipamento apresente falha ou 
vício, inclusive de fabricação, a Contratada deverá efetuar a substituição do item no prazo de até 40 
(quarenta) dias corridos, contados da notificação, garantindo o emprego de eventuais medidas auxiliares 
e ações de contingenciamento que garantam as condições de segurança e infraestrutura do Coren-SP 
neste intervalo, quando da verificação de riscos decorrentes da execução contratual.”, o prazo para 
eventual substituição será de acordo com o critério estabelecido pela fabricante do equipamento e será 
definido conforme os critérios de substituição da mesma. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 06: Entendemos que, de acordo com o item 15.3.1.c) – “Atualização dos softwares e firmwares 
ativos nos equipamentos para qualquer uma das versões lançadas pela fabricante para os equipamentos 
até o final do período de vigência do contrato;” , a atualização de softwares e firmwares que serão 
realizadas pela fabricante, englobarão apenas o objeto deste edital, ou seja, o sistema de armazenamento 
de estado sólido (“all flash”). Estando assim, fora de escopo, quaisquer outros equipamentos ou soluções, 
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inclusive a eventual ferramenta para migração de dados mencionada no item 10.3. Está correto nosso 
entendimento? 

QUESTÃO 07: Entendemos que, de acordo com o item 3.4 – “A solução ofertada não poderá estar na lista 
de EOL do fabricante nos próximos 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do contrato, 
tampouco poderá constar na lista de EOSL do fabricante nos próximos 60 (sessenta) meses a partir da 
assinatura do contrato.”, ao ofertar um equipamento que constará na lista de EOL do fabricante nos 
próximos 24 (vinte e quatro meses), com custo mais competitivo e que NÃO entrará em EOSL do 
fabricante nos próximos 60 (sessenta) a partir da data de assinatura do contrato, atenderemos ao 
referido item. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 08: Entendemos que, de acordo com o item 3.7 - As fibras óticas e interfaces GBIC utilizadas 
devem ser ou suportar o tipo Multimodo. A solução fornecida deverá adaptar-se perfeitamente ao 
ambiente computacional do Coren-SP e ser comprovadamente compatível e interoperável com seus 
elementos componentes., as fibras óticas devem ser compatíveis com o sistema de armazenamento 
fornecido. A responsabilidade de integração com o parque tecnológico do COREN-SP é de 
responsabilidade da CONTRATANTE. Nosso entendimento está correto? Caso não, fornecer uma lista de 
todos os equipamentos e suas versões de sistemas operacionais para checagem de matriz de 
compatibilidade. 

QUESTÃO 09: Entendemos que, de acordo com o item 4.1.1 - A solução deverá ser disponibilizada com 
todos os cabos, conectores, PDUs, tomadas e demais elementos necessários, e contar com o perfeito 
acondicionamento, interligação, comunicação e alimentação elétrica de seus componentes no ambiente 
computacional do Coren-SP, bem como com as últimas versões de firmware e software existentes na data 
de instalação., é de responsabilidade da CONTRATANTE, o fornecimento e quaisquer tipo de readequação 
elétrica necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Estando a CONTRATADA, dispensada 
de prestar quaisquer tipos de serviços dessa natureza. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 10: Entendemos que, de acordo com o item 4.2.1.4 - Softwares VMware ESXi, versão 5.5 e 
superiores, utilizando a VAAI ou VASA e o driver MPIO nativo, permitindo o provisionamento de 
datastores VMware diretamente a partir de interface de gerenciamento Vcenter., é de conhecimento do 
referido órgão que a versão do VMWare supracitada se encontra obsoleta. Sendo necessário que o 
suporte deste software esteja ativo para o upgrade e, assim, integração com o objeto licitado. 
Entendemos também, que a CONTRATADA está dispensada do fornecimento de qualquer tipo de licença 
ou renovação de suporte do software de virtualização VMware ESXi 5.5. Está correto nosso 
entendimento? 

QUESTÃO 11: Entendemos que, de acordo com o item 4.2.3.1 - Deverá ser fornecido rack com 
profundidade que acomode o equipamento e permita, se necessário, a instalação de outros 
equipamentos, inclusive de outros fabricantes; a acomodação dos equipamentos de fabricantes que não 
sejam o mesmo do sistema de armazenamento eventualmente fornecido serão compatíveis com o rack 
padrão 19’. Além disso, caso não seja, é de responsabilidade da CONTRATANTE quaisquer eventuais 
adequações físicas ao rack fornecido em conjunto com o objeto licitado. Está correto nosso 
entendimento? 

QUESTÃO 12: Favor esclarecer do que se trata o GCK mencionado no item 4.3.2.2. 

QUESTÃO 13: Entendemos que, de acordo com o item 4.3.1.3 - NFS e SMB, ambos nas versões 2, 3 ou 
superior., estamos dispensados da compatibilidade do protocolo NFS v2, uma vez que, no item 4.5.11 – 
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“A solução deverá permitir acesso para compartilhamento de arquivos, utilizando os protocolos NFSv3 ou 
superior.” Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 14: Entendemos que, de acordo com o item 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.”, esta replicação não 
deverá ocorrer na camada do sistema de armazenamento, salvo casos em que ambos sejam da mesma 
família e fabricante. Nesses casos, a replicação se dará em nível de host por quaisquer ferramentas 
compatíveis com o objeto licitado e de responsabilidade de fornecimento da CONTRATANTE. Está correto 
nosso entendimento? 

QUESTÃO 15: Favor esclarecer qual a versão do Microsoft Active Directory mencionada no item 4.5.12.7 
para efeitos de matriz de compatibilidade. 

QUESTÃO 16: Entendemos que, de acordo com o item 6.5 – “A solução deverá suportar desduplicação em 
linha a nível de bloco com no mínimo uma taxa de 2:1.”, devemos considerar a referida taxa de 
desduplicação para dimensionamento do equipamento. Contudo, estamos dispensados da 
responsabilidade de atendimento pleno dessa taxa de desduplicação/compressão, uma vez que não é 
fornecido o perfil de dados em escrita, leitura, sequencial, randômico, tamanho dos blocos e tipos de 
aplicações que serão armazenados no objeto licitado. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 17: Entendemos que, de acordo com o item 9.2.2. - Todas as configurações e instalações 
realizadas na solução deverão ser consideradas para transferência de conhecimento à equipe do setor de 
Infraestrutura da Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP, de modo a garantir total 
interoperabilidade no ambiente computacional.”, as configurações e instalações serão realizadas de 
acordo com as melhores práticas do fabricante do objeto licitado. Estando assim a CONTRATADA 
dispensada de garantir a total interoperabilidade no ambiente computacional uma vez que não é 
fornecido a lista de equipamentos e seus respectivos sistemas operacionais conforme já descrito no 
questionamento 4. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 18: Entendemos que, de acordo com o item 10.1 – “Atualmente o ambiente do Coren-SP, bem 
como todos os serviços e aplicativos utilizados, encontram-se virtualizados na plataforma do VMware na 
versão 5.5.”, o referido software possui suporte ativo até o final do contrato deste edital. Está correto 
nosso entendimento? 

QUESTÃO 19: Entendemos que, de acordo com item 10.3 – “Também a critério da empresa, poderá ser 
utilizado o recurso de movimentação de máquinas virtuais e discos virtuais entre datastores presentes na 
ferramenta de gerenciamento da própria VMWare.”, caso a CONTRATADA decida por utilizar da 
ferramenta de transferência de dados por meio do virtualizado, a CONTRATANTE, é responsável por 
fornecer a solução VMware com suporte ATIVO para as devidas atualizações que se façam necessárias 
para a integração com o objeto licitado. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 20: Entendemos que, de acordo com o item 13.3 – “As atividades englobarão a realização de 
qualquer operação relacionada à administração, instalação e configuração da solução de armazenamento 
ofertada.”, o fabricante será responsável, dentro do fornecimento de garantia on-site, apenas de 
eventuais reparos e sugestões de melhorias à CONTRANTE. Rotinas de administração, operação, 
instalações e configurações NÃO previstas neste edital, serão de responsabilidade do COREN SP uma vez 
que isso caracteriza operação assistida. Está correto nosso entendimento? 
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QUESTÃO 21: Entendemos que, de acordo com o item 13.4 – “A empresa deverá sanar todos os vícios e 
defeitos da solução, realizando vistoria técnica nas dependências da Contratante de modo a estudar e 
implementar as alterações necessárias.”, caberá à fabricante sanar os eventuais vícios e defeitos, de 
acordo com a classificação da própria e da maneira que julgar mais pertinente. Seja remotamente ou 
presencialmente. Está correto nosso entendimento?  

QUESTÃO 22: Entendemos que, de acordo com o item 13.10 e seus subitens referentes à NMS, uma vez 
que a fabricante da solução por nós ofertada não fornece tempo de solução, apenas tempo de 
atendimento, devemos considerar as horas citadas nos itens como diretrizes para atendimento. Nosso 
entendimento está correto? 

QUESTÃO 23: Favor indicar todas as aplicações, seus respectivos volumes de dados e criticidade para 
migração a serem considerados para a composição da proposta de migração de dados. 

QUESTÃO 24: Entendemos que, de acordo com o item 9.7 – “A empresa deverá alocar um gerente de 
projetos, com as certificações PMP ou similar e ITIL Expert que irá preparar, acompanhar e corrigir desvios 
em cronograma de execução das atividades de configuração. Além disso, a equipe técnica da Contratada 
deverá acompanhar e corrigir desvios de acordo com o cronograma de execução das atividades de 
configuração e realizar:”, ao apresentarmos as certificações de um profissional com certificações PMP e 
ITIL Foundation, atenderemos ao solicitado. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 25: Conforme vistoria realizada pela Ingram Micro, no dia 05/09/19 as 11 hrs, detectamos que 
a Contratante , ainda não possui os switches necessários para a devidas instalações da unidade de 
armazenamento em conexões SFP 10GB conforme solicitado no Edital, fomos informados que o mesmo 
deveriam ser conectados provisoriamente em switches de 1gb UTP , de Marca e Modelo   Allied Telesis 
9424Ts, disponíveis no ambiente da contratante , entendemos que caso a unidade de armazenamento 
fornecida , não tenha comunicação com o mesmo, é de total responsabilidade da contratante, 
providenciar os switches necessários para instalação da unidade de armazenamento, nosso entendimento 
está correto ? 

QUESTÃO 26: Ainda com relação ao ambiente atual da contratante, conforme vistoria realizada pela 
Ingram Micro, no dia 05/09/19 às 11 horas, detectamos que a mesma possui ambiente VMWARE 5.5 , 
sem contrato de suporte ativo com o fabricante da solução , entendemos que caso não seja possível a 
implementação da unidade de armazenamento fornecida, devido se fazer necessário algum tipo  de 
upgrade com relação ao VMWARE, será de total responsabilidade da contratante, providenciar as 
atualizações necessárias para  seu ambiente VMWARE, nosso entendimento está correto ? 

QUESTÃO 27: Caso o entendimento acima esteja correto, entendemos que não haverá impacto na 
emissão do termo de aceite da solução fornecida e, consequentemente, a liberação do pagamento. Nosso 
entendimento está correto? 

QUESTÃO 28: Conforme consta nos itens 11.5.5. instalação física e lógica ; 11.5.8. Planejamento de 
recursos para instalação;  11.5.9. Planejamento e implementação de projeto de recuperação de desastres 
utilizando a ferramenta; 11.5.10. Planejamento de capacidade; 11.5.11. Análise de riscos; o treinamento 
oficial do fabricante não contempla os mesmos, não existe nenhum treinamento que possa ser inserido, 
podemos por ventura repassar essas informações no momento da instalação e configuração através das 
pessoas que irão aplicar o hands on? 
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QUESTÃO 29: No Anexo II – ESPECIFICACOES TECNICAS – “4.2.2. A solução deverá ocupar, no máximo, 
3Us e ser compativel com o rack padrão EIA-310D, de 19”com dimensões de 2100mm de altura e 
1000mm de profundidade.”. Entendemos que se entregarmos um equipamento que esteja no maximo de 
6U’s, estaremos atendendo o edital. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 30: Solicita No item 4.1.4, O Sistema Operacional da solução deverá ser desenvolvido, mantido 
e suportado tecnológica e comercialmente pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitos Sistemas 
Operacionais OEM. Entendemos que o sistema operacional do sistema de armazenamento de dados 
deverá ser nativo do produto, não se permitindo as modalidades OEM (Original Equipment Manufacturer) 
de sistemas operacionais de uso genérico, baseado em Windows e suas variações ou Unix/Linux e suas 
variações, tanto para SAN quanto para NAS. Nosso entendimento é correto? 

QUESTÃO 31: Solicita no item 4.2.1.4. , Softwares VMware ESXi, versão 5.5 e superiores, utilizando a VAAI 
ou VASA e o driver MPIO nativo, permitindo o provisionamento de datastores VMware diretamente a 
partir de interface de gerenciamento Vcenter. A versão 5.5 do ESXi já não é suportada nem pela 
VMWARE, sendo assim, entendemos que devemos suportar as versões que a VMWare suporte. Está certo 
o nosso entendimento? 

QUESTÃO 32: Solicita no item 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. Entendemos que os itens acima são referentes a replicação assíncrona entre 
produtos do mesmo fabricante. Está correto o nosso entendimento? 

QUESTÃO 33: Solicita no item 7.1.5. Volume líquido (desconsiderando o volume do disco de spare e 
considerando agrupamentos de oito discos em RAID6) de no mínimo 36TB; Os nossos storages, assim 
como o RAID-6, trabalham com proteção dupla de discos e entregam mais performance. Entendemos que 
com o RAID-DP estaremos atendendo os requisitos de proteção solicitados. Esta correto o nosso 
entendimento? 

 

 

O Coren-SP esclarece que: 

 

QUESTÃO 01: 

A subcontratação, para este objeto não é aceita (para a subcontratação a previsão deve ser completa, 
com motivação e todos os procedimentos para esta no instrumento convocatório, conforme orienta o 
TCU). 

QUESTÃO 02: 

O entendimento da questão 01 não estava correto. 
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QUESTÃO 03: 

O entendimento não está correto. De acordo com a contabilidade de nosso Conselho, as notas deverão 
estar com os mesmos dados do contrato, seja CNPJ, endereço e demais dados. 

QUESTÃO 04: 

O entendimento está correto. Este artefato que foi incluído no edital como um anexo visa justamente a 
comprovação ponto-a-ponto de todos os itens de especificação que são objetivos, com a finalidade de:  1) 
Evitar ter que esperar a homologação do certame para haver a conferência das especificações e 2) Evitar 
custo desnecessário para a empresa que eventualmente venha a vercer o certame, de ter que adquirir o 
equipamento e não venha a cumprir as especificações, correndo no risco de ter prejuízos decorrente da 
devolução do equipamento ofertado por não ter observado atentamente às especificações. 

QUESTÃO 05: 

O referido item (5.4.2) diz respeito à fase de entrega do objeto, a contratante terá o prazo de até 40 dias 
corridos, contados da notificação, garantindo o emprego de eventuais medidas auxiliares e ações de 
contingenciamento, ou seja o entendimento não está correto e diz respeito à fase de entrega do objeto, 
não dizendo respeito a fase de execução da garantia contratual. 

QUESTÃO 06: 

O entendimento está correto. O subitem 15.3.1.c se restringe à atualização de softwares e firmwares da 
solução de armazenamento alvo deste edital. 

QUESTÃO 07: 

O entendimento não está correto. 

QUESTÃO 08: 

O entendimento não está correto. É de responsabilidade da Contratada a integração da solução com o 
parque tecnológico existente. Atualmente, os equipamentos de comutação com a qual a solução irá se 
interligar são switches Allied Telesis AT-9424/TS e AT-9000/24. Posteriormente, será adquirido, através de 
processo licitatório, solução de switch core, sendo esta solução compatível com os padrões de 
comunicação de rede definidos na especificação da solução de armazenamento. 

QUESTÃO 09: 

As condições de alimentação elétrica estão descritas no item 4.5.3 do ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS e a solução ofertada deverá ser totalmente compatível com essas condições. Intercorrências 
além dessas não estão sendo definidas ou solicitadas no edital. 

QUESTÃO 10: 

Em se confirmando a falta de suporte pelo fabricante da VMware para a servão 5.5 do ESXi, será 
considerado o suporte a próxima versão suportada pela VMware e superiores, pois não é lógico a 
exigência de suporte de versão que o próprio fabricante não o suporta mais. 
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QUESTÃO 11: 

O fornecimento de rack deverá ocorrer "Caso o mesmo tenha como requisito a instalação em rack com 
profundidade a cima de 100cm". 

QUESTÃO 12: 

Se trata da marca dos racks atualmente instalados no datacenter do Coren-SP.  

QUESTÃO 13: 

O entendimento está correto. 

QUESTÃO 14: 

Para este subitem, não foi definido a forma e a técnica a ser realizada na replicação. Apenas com a 
demonstração da possibilidade de realizar tal ação será o suficiente para o cumprimento deste subitem. 

QUESTÃO 15: 

domainControllerFunctionality = 6 (WIN2012R2), domainFunctionality = 4 (WIN2008R2) , 
forestFunctionality = 4 (WIN2008R2).  

QUESTÃO 16: 

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. Deverá ser demonstrado em documentação do fabricante que o equipamento 
ofertado atende a taxa de decuplicação  especificada. 

QUESTÃO 17: 

A solução ofertada deverá cumprir integralmente as especificações do edital. Cumprindo as 
especificações, a solução ofertada naturalmente possuirá a interoperabilidade necessária com o ambiente 
computacional do Coren-SP. 

QUESTÃO 18: 

Em se confirmando a falta de suporte pelo fabricante da VMware para a servão 5.5 do ESXi (versão 
atualmente em operação nos hosts do datacenter do Coren-SP), será considerado o suporte a próxima 
versão suportada pela VMware e superiores, pois não é lógico a exigência de suporte de versão que o 
próprio fabricante não o suporta mais. 

QUESTÃO 19: 



 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Página 8 de 10 

 

Para a atividade de transferência dos dados do antigo storage para a nova solução, não está sendo 
especificada a técnica a ser utilizada. Ademais, também é descrito a plataforma do ambiente atual que se 
conecta ao storage em operação. 

Caso a Contratada decida utilizar "o recurso de movimentação de máquinas virtuais e discos virtuais entre 
datastores presente na ferramenta de gerenciamento da própria VMware"   em versão diferente da 
atualmente em operação no Datacented do Coren-SP, por entender que a versão atual não apresenta os 
requisitos necessários para a atividade, a Contratada deverá arcar com as expensas, assim como caso 
decida utilizar alguma outra ferramenta ou técnica para realizar essa tarefa. 

QUESTÃO 20: 

Considerar o item questionado, no escopo do item "13.  Suporte técnico com garantia on-site". Se 
extrapolar esse contexto, não faz parte deste escopo. 

QUESTÃO 21: 

Considerar o item questionado, no escopo do suporte técnico com garantia on-site. A classificação deverá 
seguir o grau de severidade que o eventual vício ou defeito se enquadrar neste escopo. 

QUESTÃO 22: 

O entendimento não está correto. Entendemos que se for considerado apenas tempo de atendimento, a 
Contratada ou eventual prestador que venha a exercer essa atividade não terá o dever de resolver o 
problema, apenas de atender no prazo definido. Isso poderá acarretar em cumprimento do edital mas em 
não resolução do problema em prazo adequado à severidade. 

QUESTÃO 23: 

Basicamente o ambiente que hoje está armazenado no storage em operação está virtualizado na 
plataforma VMware, na versão ESXi 5.5 e gerido pelo VCenter Standard 5.5. Em relação ao volume total, 
são aproximadamente 21TB de capacidade total da somatória dos datastores disponíveis no VMware e 
que estão armazenados no storage em operação. 

QUESTÃO 24: 

O entendimento não está correto.  

QUESTÃO 25: 

Serão fornecidas pela Contratante, provisóriamente até a conclusão do processo de aquisição de solução 
de switch core, interfaces de comunicação de rede SFP 1GB e UTP 1GB, nos equipamentos de modelos 
informados no questionamento 8, para conexão da solução de storage. Desse modo, na eventualidade de 
impossibilidade de conexão da solução de storage com esses equipamentos de comutação de rede, será 
de responsabilidade da Contratada de realizar as adequações necessárias para prover a correta 
comunicação. 

QUESTÃO 26: 

O entendimento não está correto. 



 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Página 9 de 10 

 

O protocolo que se pretende utilizar para a interconexão dos hosts VMware ESXi 5.5 com a solução de 
Storage, de modo a apresentar as LUNs (ou nomentaclura similar), será através de iSCSI, sendo este um 
protocolo de rede padrão a dispositivos que se comunicam através de protocolo TCP/IP. 

QUESTÃO 27: 

E entendimento do questionamento 26 não está correto. 

QUESTÃO 28: 

Diante da ausência dos conteúdos acima informados no rol de conteúdo do treinamento oficial, será 
permitida a abordagem dos itens informados no momento da aplicação do hands-on. 

QUESTÃO 29: 

O entendimento não está correto. 

QUESTÃO 30: 

O conceito de OEM é de um recurso (hardware ou software) que é desenvolvido por uma empresa e 
incorporado em um produto de outra empresa, eventualmente sofrendo alguma customização de 
identidade ou funcionalidade para ser oferecido como parte integrante e exclusiva daquele equipamento 
ou solução. Como exemplo, um computador pessoal da HP que vem com o Sistema Operacional Windows 
7 instalado. Este sistema operacional é específico daquele computador, não podendo ser usado em 
qualquer outro computador. No seu questionamento, é indagado sobre não ser permitido sistemas 
operacionais baseados em outros sistemas (Windows, Unix/Linux e suas variações). Entendo, com 
exceção do Windows (que notoriamente é um SO fechado), sistemas operacionais de diversos fabricantes 
utilizados em diversos tipos de equipamentos são geralmente baseados, pelo menos em essência, em 
alguma variância de sistemas Unix/Linux. Dessa forma, o entendimento não está correto. O espírito do 
entendimento de um Sistema Operacional não ser OEM é que, mesmo tendo por base algum outro 
sistema, haverá nele, por parte do fabricante da solução de storage, desenvolvimento a fim de 
disponibilizar recursos específicos para a solução pretendida, e não apenas customização de apresentação 
ou imagem. Também haverá suporte e manutenabilidade deste sistema operacional visando melhoria 
correção de problemas e melhoria contínua. 

QUESTÃO 31: 

Em se confirmando a falta de suporte pelo fabricante da VMware para a servão 5.5 do ESXi, será 
considerado o suporte a próxima versão suportada pela VMware e superiores, pois não é lógico a 
exigência de suporte de versão que o próprio fabricante não o suporta mais. 

QUESTÃO 32: 

Esclarecendo o subitem 4.5.10.1 que gerou confusão: Este subitem vem para complementar o item 
4.5.10, que na sua essência, define que a solução apresentada deverá posusir a capacidade (não 
signidicando que deverá vir com tal característica habilitada) de 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. Como ainda não é sabido qual é o 
equipamento a que se refere o subitem 4.5.10.1, foi exigida a capacidade de replicação entre 
equipamentos instalados entre o Dacenter do Coren-SP (objeto deste edital) e equipamento(s) 
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instalado(s) em datacenter(s) externo(s) (que não é sabido por não existirem). Dessa forma, a capacidade 
de replicação deverá existir, mas neste caso, não é exigido o recurso habilitado e nem definido a técnica 
que eventualmente será empregada.  

QUESTÃO 33: 

Para fins de cálculo de volume líquido e tendo por base o agrupamento de discos em RAID6 (que possui 
dupla paridade de disco) o RAID-DP poderá ser considerado pois neste aspecto, possui característica 
semelhante à penalidade inerente ao RAID6. Apenas esclarecendo, para este item, a contabilização do 
"Volume Líquido" segue o disposto no item 7.1.5.1, que referencia as Definições e Siglas, constantes no 
Tópico 2 do ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

 

 

São Paulo, 09 de Setembro de 2019. 
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Pregoeiro 


