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Sr. Otto,

Seguem em vermelho as respostas aos seus questionamentos:

2.1.9. O subsistema de discos deverá garantir a integridade de dados utilizando arquitetura

RAID (Redundant Array of Independent Disk), no mínimo nos seguintes padrões: RAID 0, 1,

5, 6 e 10.

Os storages mais recentes não possuem RAID 0 e 1 integrados em suas soluções; Não existe a necessidade

de RAID 1 visto que nenhum equipamento  que possua controladoras redundantes, se utiliza  somente com 2
discos, e nesse próprio projeto é solicitado muitos mais discos. O RAID 0 não apresenta nenhum tipo de
segurança no armazenamento de dados, sendo por esse motivo descartado nas novas tecnologias. Dessa
forma solicitamos que sejam descartadas ambas solicitações, e que o storage deva utilizar RAID 5,6,10. Está
correto nosso entendimento?

R: Incorreto. Durante a pesquisa para formulação do termo de referência encontramos modelos atuais que
possuem tal característica.

2.1.10.1. A solução deverá vir com 06 (seis) Discos NL-SAS 02TB 7.2k 3.5” e 06 (seis) Discos

SSD 400GB 3.5”.

Nosso storage, para funcionamento com as melhores práticas, precisam ser entregues com pelo menos 7
novos discos iguais. Gostaríamos de questionar se podem ser entregues 7 discos de 2TB NLSAS e 5 discos de
480GB SSD ao invés de 6 discos de 400GB, sendo que o espaço total entregue seria o mesmo (6 x 400 =
2.40TB e 5 x 480GB = 2.4TB). Por isonomia do processo, e assim permitindo a participação de mais
participantes, entendemos que também será aceito a oferta dos 5 discos de 480GB ao invés de 6 discos de
400GB. Está correto nosso entendimento?

R: Incorreto. O equipamento deverá ser entregue respeitando as características descritas no Edital.

2.1.13.4. Possibilitar a extensão de cache da controladora via discos SSD para melhorar o

desempenho do Storage.

De fato o descritivo técnico apresentado nesse processo está direcionado o equipamento do Fabricante HPE

modelo MSA2042, sendo o produto da linha de entrada que possui essa característica e obrigando os outros

fabricantes a posicionar equipamentos muito mais caros para atender essa necessidade. Por isonomia do
processo, e assim permitindo a participação de mais participantes, entendemos que será aceito storage que

SUPORTE disco SSD, sendo descartada a solicitação de extensão de cache. Está correto nosso entendimento?

R:Incorreto. Desconhecemos o fabricante e o modelo supracitado. O equipamento deverá atender às

especificações do Edital.

Att.

Cecilia Bandeira

Pregoeira
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