
                                                            
 

 

ESCLARECIMENTOS 01 – PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI -DR/TO Nº 009/2017 

 

            Diante da solicitação de esclarecimentos referente ao Pregão Presencial SESI/SENAI -DR/TO 

Nº 009/2017 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a 

elucidar na forma que segue: 

 

Questionamento 01: Percebemos que no edital, Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 1 – subitem 
3.2.1.8 é solicitado:  

“Todos os equipamentos que compõe a solução devem ser novos, sem uso e de última geração, 
estando em linha de comercialização pelo fabricante na data de abertura desta licitação, não sendo 
aceito produtos remanufaturados ou que já tenha seu processo de descontinuidade anunciado pelo 
fabricante da solução. ” (grifo nosso). 

 Entendemos que ofertando solução composta por componentes da geração mais atual fabricado 
no Brasil para o Appliance Hiperconvergente, estamos atendendo ao exigido. 

Resposta ao questionamento 01: Sim, o entendimento está correto, no entanto na data de abertura 
da licitação, não serão aceitos produtos remanufaturados ou que já tenha seu processo de 
descontinuidade anunciado pelo fabricante da solução. 

  

Questionamento 02: Percebemos que no edital, Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 1 – subitem 
3.2.1.14, 3.2.1.14.1 e 3.2.1.14.2 é solicitado:  

“O cluster deverá ser entregue com no mínimo 18TB (dezoito) Terábyte de área líquida 
para armazenamento disponível para provisionamento dos Hosts Virtuais, distribuídos em dois Tiers, 
sendo uma camada SSD e outro de discos SAS.” (grifo nosso) 

“A camada de discos SSD que deverá ser entregue para o cluster deverá ser composta de no mínimo 
6 (seis) discos de capacidade igual ou superior a 800 GB SSD.” (grifo nosso) 

“A camada de disco SAS deve possuir no mínimo 18 (dezoito) discos de capacidade igual ou superior 
1,2TB (terabyte) com taxa de transferência de 12Gbps e velocidade mínima de rotação de 
10.000rpm” (grifo nosso) 

Acreditamos que houve um erro de digitação, pois um cluster com armazenamento redundante 
(conforme previsto na especificação técnica) com 6 discos SSD de 800 GB e 18 discos SAS de 1,2 TB 
10k não é capaz de proporcionar 18 TB de área liquida, mais sim a metade dessa capacidade. Vale 
ressaltar que no item 2 (nó de expansão) é exigido que cada nó contenha 6 discos SSD de 800 GB e 
18 discos SAS de 1,2 TB 10k, o que torna necessário que os nós do cluster também possuam a mesma 
configuração, afim de que haja alta disponibilidade e balanceamento de carga, tolerando a falha do 
nó, o que também é previsto na especificação técnica.  Sendo assim, afim de garantir solução capaz 



                                                            
de proporcionar performance necessária para as aplicações e segurança em casos de falha dos 
componentes físicos (incluindo o nó da solução) garantindo que capacidade de armazenamento se 
mantenha intacta e com seus dados íntegros em casos de desastre, compatível com o nó de 
expansão, entendemos que cada nó do cluster deva possuir 6 discos SSD de 800 GB (gigabyte) ou 
superior e 18 discos SAS de 1,2 TB (terabyte) de 10.000 rpm ou superior 

Resposta ao questionamento 02: Sim, o entendimento está correto, no entanto estaremos 
retificando a especificação no edital, afim de que o item 2 esteja totalmente compatível com o item 
1. 

 

Questionamento 03: Percebemos que no edital, Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 1 – subitem 
3.2.1.29 é solicitado:  

“A solução deverá permitir colocar automaticamente os hosts no modo de manutenção 
durante a aplicação de patches ou upgrade”  

Entendemos que ofertando solução que permaneça on-line durante os eventos de manutenção, o 
que inclui adição de nós e atualização de software ou firmware, garantindo a disponibilidade dos 
serviços durante essas ações, estamos atendendo ao exigido. 

 Resposta ao questionamento 03: Sim, o entendimento está correto, no entanto a solução deverá 
atender a funcionalidade que permita colocar o nó em modo manutenção. 

 

Questionamento 04: Percebemos que no edital, Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 1 – subitem 
3.2.1.41 é solicitado: 

“Cada fonte de alimentação de Energia (hot-plug ou hot-swap) que acompanha o Appliance ou Nó 
deverá possuir redundância (2N), onde, mesmo em caso de falha de metade das fontes presentes, 
as remanescentes devem ser capazes de suportar o funcionamento do nó (s) ou Appliance (s) na sua 
configuração máxima” (grifo nosso) 

Entendemos que a descrição “na sua configuração máxima” se refere a capacidade de a fonte 
suportar a utilização em 100% de todos os recursos fornecidos com o equipamento, como memória, 
processador e disco.  

 Resposta ao questionamento 04: Sim, o entendimento está correto. 

 

 Questionamento 05: Percebemos que no edital, Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 1 – 
subitem 3.2.2.8.3 é solicitado: 

“Realizar o provisionamento de forma automática de novos hosts virtuais” (grifo nosso) 

Entendemos que provendo solução com interface de gerenciamento web centralizada que permite 
a criação de maquinas virtuais com templates pré-definidos de vCPU, memória e armazenamento, 



                                                            
o que automatiza um número de operações que seriam necessárias no vCenter, permitindo a 
criação de novas maquinas virtuais com poucos cliques, estamos atendendo o exigido.  

Resposta ao questionamento 05: Sim, o entendimento está correto. 
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