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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2019 

PROCESSO Nº 04.001584.19.00 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SOLUÇÃO 

DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE TIPO 1. 

 

ASSUNTO: Pedidos de Esclarecimentos 

 

QUESTIONAMENTO 01 
 

Esclarecimento 1: Referente aos itens: “21.18. A Contratada deverá 
apresentar, quando da entrega do equipamento, o código FINAME e/ou Cartão 
BNDES do equipamento, em conformidade com as diretrizes do Banco. E 
21.18.1. Para informações sobre credenciamento de equipamentos, assim como 
para a obtenção do código FINAME, consultar as instruções 
em www.bndes.gov.br” 
Com o intuito de participar deste certame, representando uma das 8 empresas 
fabricantes de storage posicionados no quadrante líder do Gartner para Primary 
Storage de setembro de 2019, gostaríamos de esclarecimento. Com relação a 
solicitação do código FINAME e/ou Cartão BNDES em conformidade com o 
banco do equipamento, se torna impossível a participação de outros fabricantes 
que possuem a sua origem a importação, sendo a sua grande maioria. Como 
pode ser visto no site de credenciamento de produto, o equipamento precisa ter 
índices de nacionalização, o que impede de forma gritante a participação no 
processo. Fizemos uma breve consulta no site do BNDES e apenas uma 
empresa está apta a vender dispositivo de armazenamento com os recursos do 
BNDES, o que limita a participação a uma única empresa, segue abaixo o 
resultado da pesquisa com os maiores fabricantes de armazenamento do 
mercado: 
Lenovo: Não possui. 
IBM: Não possui. 
HPE: Não possui. 
Netapp: Não possui. 
Pure Storage: Não possui. 
Hitachi: Não possui. 
Huawei: Não possui. 
Infinidat: Não possui. 
Dell EMC: Possui. 
Diante do exposto, consideramos que mesmo com o benefício do financiamento 
do banco BNDES, vemos que como não haverá disputa de preços por tal 
restrição, o prejuízo ao erário será muito maior do que seria para a compra com 
recursos próprios com a disputa acirrada de preços, sendo assim pedimos a 
alteração para produtos sem cadastro no BNDES. Está correto nosso 
entendimento? 
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Resposta: Não está correto tal entendimento. Os recursos que amparam a 
presente contratação são oriundos do BNDES, através do Programa de 
Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos 
- PMAT, razão pela qual é obrigatório que a contratada atenda as disposições 
do Programa. Não serão aceitos produtos que não sejam credenciados pelo 
Banco, pois trata-se de uma exigência legal do Programa. Ademais, não 
acarretará prejuízo ao erário uma vez que os fabricantes que atendem as 
diretrizes do Programa trabalham com vários parceiros e fornecedores que têm 
em si a essência da competitividade quando ofertam no mercado seus produtos. 
Isto posto, não serão aceitos produtos sem cadastro no BNDES. 
 
Esclarecimento 2: Referente aos itens: “1.1.73 Treinamento/ e Repasse 
1.1.73.1 Transferência de conhecimento tecnológico na modalidade “hands-on”, 
do processo de instalação/configuração/customização da solução ofertada 
dentro das dependências da contratante. E 1.1.73.3 Treinamento para no 
mínimo 04 (quatro) participantes, com duração mínima de 40 horas, distribuídas 
em 5 dias consecutivos de treinamento, em dias/horário comercial.” 
Como o objeto do fornecimento é a solução de armazenamento ALL-FLASH e 
que possuem grande  complexidade  técnica, os profissionais de TI possuem 
grande necessidade de aprendizado e domínio  dessa nova arquitetura, em 
nosso entendimento e visando a garantir que serão repassados todo o 
conhecimento necessário e na sua melhor pratica, há a necessidade de 
treinamento oficial do fabricante com laboratório para evitar possíveis erros 
quando sua operação estiver em produção, pois esse tipo de treinamento é 
focado e otimizado para o ambiente que será adquirido. Está correto nosso 
entendimento? 
 
Resposta: Com relação ao questionamento 2, o entendimento da empresa 
ZOOM TECNOLOGIA LTDA não está correto.  
A PRODABEL entende que a transferência de conhecimento tecnológico na 
modalidade “hands-on” de 40 horas, executada por representante credenciado 
do fabricante é suficiente para capacitar nossos operadores quanto ao processo 
de instalação, configuração e customização da solução ofertada.  
 

 
QUESTIONAMENTO 02 

 
Pergunta 1: O item 1.1.73.3 das Especificações Técnicas, descreve a solicitação 
de treinamento para até 04 (quatro) participantes com no mínimo 40 (quarenta) 
horas de duração. Entendemos que por se tratar de treinamento com carga 
horária de pelo menos 40 (quarenta) horas, a Contratante disponibilizará local 
com estrutura adequada para a realização da capacitação, contendo no mínimo, 
mesas e cadeiras, quadro para escrita e computadores individuais. Entendemos, 
ainda, que necessariamente deverá ser disponibilizado material, tal como 
apostilas, desenvolvidas pela Contratada, ou manuais dos produtos para 
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referência de aprendizado, assim como atestado de participação ao final do 
treinamento. Os nossos entendimentos estão corretos? 
Resposta: Informamos que a CONTRATANTE, no caso a PRODABEL, 
fornecerá a infraestrutura necessária como mesas, cadeiras, quadro para escrita 
e computadores, para realização do item 1.1.73.3. O Material de apoio 
necessário aos alunos como apostilas, manuais, certificados e atestados de 
participação DEVEM ser disponibilizados pela CONTRATADA. 
 

 
QUESTIONAMENTO 03 

 
Pergunta 01. O item 1.1 e sub-item 1.1.29.1 do Anexo que contém as 
Especificações Técnicas, indicam que o Storage a ser ofertado deve ser 100% 
All-Flash. 
Segundo o entendimento do SNIA (https://www.snia.org), Storage All-Flash é 
baseado em equipamento com arquitetura Flash, construído com componentes 
(front e back ends) e discos totalmente Flash. Também segundo o entendimento 
do Gartner (https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1- 
1OI9TL9M&ct=190917&st=sb), o mesmo tem como definição de Solid state 
Array (SSA – AllFlash), que produtos do tipo SSA (Solid state array) são 100% 
baseados em tecnologias de estado solido (components e discos do tipo SSD), 
e não podem suportar, nem tão pouco serem combinados com qualquer tipo de 
disco mecanico. 
Sendo assim, entendemos que só serão aceitos equipamentos all-flash, não 
sendo aceitos equipamentos que suportem discos mecânicos. Nosso 
entendimento está correto? 
 
Resposta: Conforme descrito no Anexo que contém as Especificações 
Técnicas, o equipamento a ser ofertado deve ser 100% All-Flash. 
 
Pergunta 02. O item 1.1.6 do Anexo que contém as Especificações Técnicas, 
indica que o Storage a ser ofertado deve permitir a atualização do Software e 
firmaware/microcodigo do Sistema, sem a necessidade de parade, ou seja, de 
forma não disruptiva. 
Entendemos que o Sitema de Armazenamento deve suportar também, o 
downgrade (rollback) de microcódigo de maneira não disruptiva. 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Conforme descrito no Anexo que contém as Especificações 
Técnicas, o Storage a ser ofertado deverá permitir a atualização de software 
(sistema operacional) e firmware/microcódigo sem a necessidade de parada do 
ambiente, ou seja, de forma não disruptiva. O downgrade (rollback) do 
microcódigo de maneira não disruptiva não foi solicitado nas especificações 
técnicas e, portanto, não será exigido. 
 
Pergunta 03. O item 1.1.8, do Anexo que contém as Especificações Técnicas, 
solicita a oferta de no mínimo 02 (duas) controladoras totalmente redundantes, 
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e o item 1.1.10, solicita no mínimo 192GB (cento e noventa e dois) de memória 
cache instalada; e o item 1.1.25.2, solicita o suporte de no mínimo 400 
(quatrocentos) discos. 
Entendemos que a oferta dos 192GB (cento e noventa e dois) de memória cache 
deve estar distribuído em 01 (um) par de controladora, sendo no mínimo 96GB 
(noventa e seis) por controladora ofertada, assim como o suporte aos 400 
(quatrocentos) discos minimos, também deve ser comprovado a cada 01 (um) 
par de controladora ofertado. 
O nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Conforme descrito no Anexo que contém as Especificações 
Técnicas, o Storage deverá possuir, no mínimo, duas controladoras de 
processamento de I/O (input (entrada)/output(saída)) totalmente 
redundantes;  Cada controladora deverá possuir portas de conexão às redes de 
armazenamento de dados (front-end) e portas de conexão às gavetas de discos 
(back-end). Sendo assim a oferta dos 192GB (cento e noventa e dois) de 
memória cache deve estar distribuída em 01 (um) par de controladora, sendo no 
mínimo 96GB (noventa e seis) por controladora ofertada, assim como o suporte 
aos 400 (quatrocentos) discos. 
 
Pergunta 04. Os itens 1.1.36 e 1.1.43, do Anexo que contém as Especificações 
Técnicas, solicitam a oferta de licenciamento para a capacidade maxima total 
definida, sem limites de agentes ou maquinas virtuais. 
Entendemos que o fornecimento das licenças deve ser para todas as 
funcionalidades descritas no edital sem restrições, valendo por todo período de 
garantia especificada em edital. 
O nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: O fornecimento das licenças mencionadas no Anexo que contém as 
Especificações Técnicas devem ser para todas as funcionalidades descritas no 
edital sem restrições, valendo por todo período contratado.   
 
Pergunta 05. Os itens 1.1.38 e 1.1.39, do Anexo que contém as Especificações 
Técnicas, solicitam a oferta de funcionalidades denominadas snapshots e/ou 
cópias point-in-time, apenas com utilização de ponteiros e sem degradação de 
performance do storage, assim como permitir agendamentos de snapshots, para 
o minimo de 20 volumes/LUNs. 
Entendemos que os agendamentos de snapshots baseado em ponteiro sem 
impacto em performance deve ser independente do tipo do dado, ou seja, deve 
ser implementado tanto para “Block”, como para “File”. 
O nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Conforme descrito no Anexo que contém as Especificações 
Técnicas, o equipamento a ser ofertado deve permitir a criação de agendamento 
de snapshot para no mínimo 20 volumes/LUNs e suportar a criação de 
agendamento de no mínimo 150 volumes/LUNs. Não será exigido snapshot de 
"File". 
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Pergunta 06. Os itens 1.1.44.3, e 1.1.45.6, do Anexo que contém as 
Especificações Técnicas, citam que o equipamento a ser ofertado, deve ser 
compativel com VmWare ESXi 6.5 ou superioros, e Citirx XenServer. 
Informamos que atualmente a maioria dos ambientes em produção nos, 
possuem muitos ambientes virtualizados, com grandes taxas de crescimento, 
possuindo entre si vários sabores de Sistemas Operacionais. 
Neste sentido entendemos que a Solução ofertada, deverá obrigatoriamente 
estar descrita na matriz de compatibilidade tanto da VmWare, como da Citrix, as 
quais homologam equipamentos que são suportados e possuem compatibilidade 
com os equipamentos disponibilidos em Mercado. 
Portanto, o equipamento ofertado, deverá constar na matrix de compatibilidade 
tanto da VmWare, como da Citriz, respeitando no minimo as versões citadas em 
edital: 
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php 
http://hcl.xenserver.org/ 
O nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Conforme descrito no Anexo que contém as Especificações 
Técnicas, o equipamento a ser ofertado deve ser compatível com  Microsoft 
Windows Server®,   Oracle® Solaris, Oracle Linux, Vmware ESXi 6.5, SUSE 
Linux Enterprise Server,  Red Hat Enterprise Linux Server, Citrix® XenServer®, 
rede SAN e NAS. Cabe ao fabricante comprovar as compatibilidades. 
 
Pergunta 07. O item 1.1.69, do Anexo que contém as Especificações Técnicas, 
cita que o equipamento a ser ofertado, deve ser compativel com os switches 
Fiber Channel Cisco MDS9513 existentes no Data Center da Prodabel. 
Informamos que as compatibilidades entre equipamentos e softwares são 
homologadas entre os fabricantes envolvidos, e apenas possuem suporte a 
determinada feature, equipamento ou mesmo solução de possiveis “bugs”, caso 
estejam devidamente homologados nas matrizes de compatibilidades, proprias 
de cada fabricante. 
Neste sentido entendemos que a Solução ofertada, deverá obrigatoriamente 
estar descrita na matriz de compatibilidade da Cisco, a qual homologa 
equipamentos que são suportados e possuem compatibilidade com os 
equipamentos da linha MDS 9513, existente na Prodabel. Portanto, o 
equipamento ofertado, deverá constar na matrix de compatibilidade da Cisco: 
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/interopera
bility/matrix/intmatrx /Matrix1.html” 
O nosso entendimento está correto? 
 
Resposta:  Conforme descrito no Anexo que contém as Especificações 
Técnicas, o equipamento a ser ofertado deve ser compatível com os switches 
Fiber Channel Cisco MDS9513. Cabe ao fabricante comprovar tal 
compatibilidade. 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 
 

____________________________________________________________________________________

Página 6 de 6 

Pergunta 08. O item 8.3, referente ao Edital, cita que o equipamento deve ser 
novo, sem uso anterior, e em fase normal de linha de produção, sem a 
necessidade de adaptações no mesmo, garantindo o seu pleno funcionamento, 
sem necessidade de outras adaptações. 
Entendemos que o equipamento ofertado, deve estar em linha normal de 
produção, não sendo aceitos equipamentos que estejam com anúncio de final 
de vendas. 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: O Equipamento a ser ofertado deve ser novo, sem uso anterior, e em 
fase normal de linha de produção, sem a necessidade de adaptações no mesmo, 
garantindo o seu pleno funcionamento, sem necessidade de outras adaptações. 

 


