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Pedido de Esclarecimentos nº 9 

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. Entendemos que ao prover 
solução que faça uso de todas as portas host simultaneamente ao responder as requisições estaremos 
atendendo o item. Está correto nosso entendimento? 

QUESTÃO 02: 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.”. Entendemos que a replicação entre equipamentos 
de diferentes fabricantes pode ser realizada via hardware pelo próprio storage ou via software (sistema 
operacional) de forma que ao ofertar equipamento com suporte aos sistemas operacionais exigidos que 
por sua vez possuem capacidades diversas de replicação estaremos atendendo o item. Está correto nosso 
entendimento? 

O Coren-SP esclarece que: 

QUESTÃO 01: 

Apesar de o entendimento não estar correto, já que o recurso de lacp não se trata simplesmente de 
utilização simultânea de portas, a solução de uso simultâneo é aceitável neste caso, já que permite que o 
resultado desejado com esse recurso (redundância de portas) seja atingido. 

QUESTÃO 02: 

Em relação a este questionamento, já realizado anteriormente, a resposta dada foi no sentido de 
esclarecer o que se pretende com o texto do item 4.5.10 e do subitem 4.5.10.1. Neste novo 
questionamento/esclarecimento, que trata o tema de forma mais objetiva, apesar de entendermos que 
ainda há uma certa confusão, pois mistura replicação via hardware pelo próprio storage ou via software 
pelo sistema operacional, pode-se concluir que o entendimento para este questionamento está correto. 

São Paulo, 09 de Setembro de 2019. 
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