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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 01: Quanto ao prazo de entrega o edital estabelece que: 
Prazo de entrega e vigência da contratação  
a) Fica estabelecido o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para entrega do objeto contratual, sem interrupção e 
prorrogação, contado a partir da data do recebimento do Pedido de Compra.  
O edital prevê que a entrega do objeto contratual ocorra em até 60 dias corridos.  
Devido ao escopo de instalação/implementação prever a migração de um total de 60 (sessenta) Terabytes do antigo 
equipamento para o novo, e ainda que o edital não menciona como proceder, a exigência de executar a entrega, 
instalação e implementação em apenas sessenta dias é inexequível. Assim, uma vez que a origem dos 
componentes que compõem o equipamento é importada, o que por si só já consomem grande parte do prazo de 
entrega, entendemos que o prazo de entrega previsto de 60 (sessenta) dias corridos, se refere apenas à entrega do 
equipamento, e ainda que para fins de implementação e migração de dados será flexibilizado novo prazo. Está 
correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 01: O prazo informado no edital é referente a entrega e instalação física do equipamento no ambiente 
da contratante. Para instalação lógica e migração dos dados, será considerado prazo de até 45 dias corridos, 
contados a partir da data de entrega do equipamento em questão. 

 
PERGUNTA 02:. No item de serviços, na parte dos escopos, é solicitado: 
11.8. O escopo dos serviços deve contemplar minimamente os seguintes pontos, mas não se limitando a: 
11.8.9. Migração de dados da solução de armazenamento atual (aproximadamente 60 TiB); 
Precisamos de mais informações referentes ao ambiente de TI existente e ao que se trata essa volumetria de 60TB. 
-São máquinas virtuais? Se sim, quantas e qual o volume? 
- São banco de dados? Se sim, são quantos e qual o volume? 
- São arquivos? Se sim, são quantos e qual o volume? 
Além disto precisamos de mais informações sobre a estrutura atual, qual o atual equipamento de armazenamento 
(STORAGE)? 
Como é a conexão do mesmo na estrutura de dados? iSCSI, FCC, SAS? 
RESPOSTA 02: Deverá ser considerado, como escopo de migração, um storage do fabricante IBM modelo Storwize 
V7000 Gen1 (FCC), sendo a volumetria informada (60 TiB), utilizada para armazenamento de servidores virtuais, 
cuja quantidade e demais detalhes, serão informados quando da execução do projeto, com a proponente vencedora 
do certame. 
 
PERGUNTA 03: Na cláusula 7.1.18, é solicitado suporte a replicação de dados.  
Entendemos que não é necessário fornecer o licenciamento juntamente com o equipamento a ser fornecido. Está 
correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 03: O entendimento não está correto. O edital deixa claro a necessidade desse recurso estar 
devidamente licenciado 
 
PERGUNTA 04: Na cláusula 7.1.14, é solicitado suporte a compressão e desduplicação in-line independentemente 
da tecnologia de armazenamento utilizada. Entendemos que ao suportar de forma nativa compressão e 
desduplicação in-line na tecnologia de armazenamento SSD/Flash, estaremos atendendo à essa cláusula 
RESPOSTA 04: O edital exige que tais funcionalidade sejam realizadas de forma nativa e in-line. Dessa maneira, se 
o equipamento que será ofertado atender essas características, será aceito. 
 
PERGUNTA 05: Considerando a legislação fiscal vigente, bem como que o objeto da contratação contempla o 
fornecimento de equipamentos, software e serviços de garantia, entendemos que as notas fiscais poderão ser 
emitidas de acordo com o objeto a ser faturado, ou seja, poderão ser emitidas notas fiscais distintas para o 
hardware, software e para serviços (instalação, treinamento, garantias estendidas etc.). Está correto nosso 
entendimento? 
RESPOSTA 05: Para o objeto em questão, deverão ser considerados dois faturamentos distintos, conforme descrito 
na tabela de itens do edital. 
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PERGUNTA 06: O edital em seu termo de referencia solicita o seguinte requisito: 
11. Serviços de Instalação, Ativação e Configuração:  
11.3. As atividades de Gerenciamento de Projeto devem obrigatoriamente acontecer por um profissional 
devidamente certificado em PMP - Project Management Professional. A certificação deste profissional deverá ser 
validada através do site: http://certification.pmi.org/registry.aspx  
A certificação PMP - Project Management Professional requerida em edital, trata-se de uma especialização 
profissional voltada para aplicação das melhores práticas e procedimentos para gerenciamento de projetos. Assim 
visando a maior amplitude para participação no edital em epigrafe, entendemos que serão aceitas outros meios de 
comprovação da aptidão de especialização em PMP - Project Management Professional, tal como MBA/Pós 
graduação em Gerenciamento de Projetos. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 06: O entendimento não está correto. A formação na área de gerenciamento de projetos, por si só, não 
credita o profissional a exercer adequadamente as atividades inerentes a essa função. A exigência da certificação 
PMP tem o objetivo de atestar que o profissional possui, além da formação, experiência prática e capacidade de 
gerenciar projetos, de acordo com as boas práticas estabelecidas pelo PMI e consolidadas no PMBOK. E por se 
tratar de um projeto de alta sensibilidade e complexidade, tal exigência se faz necessária. 
 
 
PERGUNTA 07: Referente ao Anexo I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 
ITEM - 5.8 Deverá ser expansível a, no mínimo, 960 (novecentos e sessenta) unidades de disco (Discos, Flash e 
SSDs) através da simples adição de controladoras e gavetas de expansão. A expansão deve ocorrer de forma não 
disruptiva, isto é, sem interrupção das operações de I/O das aplicações que estão acessando o storage. 
Questão: Uma vez que atendemos a demanda de expansão de capacidade de 2.9PB e de performance 115.000 
IOPS com um equipamento que expande até 372 discos (5.2PB) e tendo em vista que a aquisição atual contempla 
somente 24 discos a capacidade de expansão de 372 discos seria a possibilidade de expandir em mais de 15 vezes 
a capacidade adquirida. Entendemos que a capacidade de expansão de 372 discos o que significaria mais de 15 
vezes da capacidade adquirida será aceito. Está correto o nosso entendimento?  
RESPOSTA 07: O entendimento não está correto. O edital deixa claro a quantidade mínima de discos cujo 
equipamento ofertado deverá suportar. Esse item está diretamente ligado a disponibilidade do ambiente, devido a 
distribuição de dados em um número maior de discos e também ao custo atrelado a futuras expansões, pois discos 
de menor densidade tem custos menores, garantindo economicidade à contratante. 
  
PERGUNTA 08: ITEM - 7.1.16 Suportar cluster de no mínimo 4 (quatro) controladoras para maior escalabilidade de 
desempenho e capacidade, com gerenciamento unificado das controladoras, sendo que esta funcionalidade deverá 
ser licenciada para a capacidade total de armazenamento suportada pelo equipamento; 
Questão: Uma vez que atendemos a demanda de expansão de capacidade de 2.9PB e de performance 115.000 
IOPS com 2 controladoras e desta forma o nosso equipamento atende todas as demandas técnicas atuais e futuras 
de escalabilidade e performance, inclusive sendo ativo/ativo simétrico, com 2 controladoras, não tendo necessidade 
de utilização de 4 controladoras. Podemos oferecer o equipamento que atende a performance de 115.000 IOPS com 
2 controladoras sem a possibilidade de expandir a 4 controladoras. Está correto o nosso entendimento? 
RESPOSTA 08: O entendimento não está correto. O edital informa claramente a quantidade mínima de clusters de 
controladoras cujo equipamento ofertado deverá suportar. Trata-se de uma funcionalidade comum em sistemas de 
armazenamento e importante para a contratante, pois além de respeitar premissas de projetos futuros, como 
extensão de rede SAN entre datacenters, está diretamente relacionado a performance, escalabilidade de discos e 
portas front-end da solução em questão. 
 
PERGUNTA 09: Um dos requisitos complementares para habilitação previsto em Edital é a apresentação de 
“Atestado de capacidade técnica, emitido por empresa pública ou privada, comprovando instalação, 
configuração e serviços envolvendo os equipamentos nos modelos descritos na proposta comercial”.  
A exigência na apresentação de atestados de capacidade técnica é legítima, e tem o objetivo de comprovar a 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação. 
Para que os princípios da razoabilidade e isonomia sejam respeitados, e para que não haja restrições à 
competitividade, entendemos que serão aceitos atestados de capacidade técnica de equipamento com 
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características compatíveis e semelhantes aos modelos ofertados em nossa proposta comercial, e não 
necessariamente de modelo idêntico. 
Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 10: Será aceito atestado de prestação de serviços em equipamentos com características semelhantes 
aos apresentados na proposta desde que, o equipamento descrito no atestado seja do mesmo fabricante do 
equipamento ofertado em sua proposta comercial e de família igual ou superior. Atestado de capacidade técnica que 
contenham equipamentos de outro fabricante e/ou de família inferior ao proposto para esse edital, não será 
considerado como válido. 

 
PERGUNTA 10: Sobre o exigido no item 1.3 da especificação das controladoras (Lote 01), entendemos que ao 
ofertar sistema de armazenamento que possua FPGA para compressão dos dados nos módulos de 
armazenamento, e com as funções de desduplicação sendo executadas em processadores distintos, estamos em 
concordância com o especificado. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 10: Sim, o entendimento está correto. Os processamentos ocorrerão de formas distintas. 
 
PERGUNTA 11: Sobre o especificado no item 5.11 do ANEXO I (Lote 01), entendemos que o equipamento ofertado 
deve perfazer os números solicitados sem o uso de tecnologia de redução de dados, tais como compressão e 
desduplicação. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 11: Sim, o entendimento está correto. Essa informação já consta na versão retificada do edital. 
 

 
PERGUNTA 12: Entendemos que devido ao prazo exíguo e da não obrigatoriedade de Vistoria Técnica nos sites do 
Contratante, o material necessário para montagem física dos sistemas que estão sendo contratados sendo elétrica 
(tomadas/cabos/disjuntores) ou lógica com fornecimento de cabeamento estruturado de rede de Fibra óptica assim 
como de Cobre ou qualquer outro material será provida pela Contratante, com exceção do material descrito neste 
edital. Estamos certos neste entendimento? 
RESPOSTA 12: A infraestrutura de elétrica e lógica será fornecida pela contratante. 

 
PERGUNTA 13: Entendemos que os recursos de montagem física da solução proposta será provida pela 
Contratante tais como espaço em Rack Padrão de 19’ com as suas respectivas PDU’s devidamente energizadas e 
disponíveis para operação. Estamos certos neste entendimento? 
RESPOSTA 13: A contratante fornecerá espaço em rack adequado para a devida acomodação da solução proposta, 
bem como a estrutura elétrica para a mesma. 

PERGUNTA 14: Entendemos que a mão de obra necessária de serviços para a instalação de toda a infraestrutura 
citada no item anterior será provida pela Contratante. Estamos certos neste entendimento? 

RESPOSTA 14: A contratada é responsável pela instalação física e lógica do storage e afins, conforme descrito no 
edital, ficando sob responsabilidade da contratante a disponibilização da infraestrutura (rede elétrica, lógica e rack) 
para a devida instalação da solução. 

 
PERGUNTA 15: Referente ao ANEXO I – Especificação do Objeto  
1.1. O Sistema de Armazenamento deverá ser fornecido com, no mínimo, 02 (duas) controladoras, para acesso 
redundante as gavetas de discos/drive Flash/SSD, operando na modalidade Ativo/Ativo simétrico para acessos dos 
servidores/clientes. 
 
1.1.1. Ativo/Ativo ou superior: Entende-se que as operações de I/O, leitura e gravação, serão feitas pelo host 
simultaneamente entre as controladoras do storage, de forma paralela, simétrica, com desempenho equivalente, 
para qualquer volume (LUN) apresentado, seja ele nativo ou provisionado dentro de um pool. Não serão aceitas 
storages com controladoras ALUA (“Asymmetric Logical Unit Access”) ou Ativo/Passivo. 
 
Entendemos que estamos entregando um sistema de Armazenamento de dados que possui controladoras 
redundantes que operam em modo Ativo-Ativo entregando a adequada performance e garantia de acesso aos hosts 
a todos os volumes a estes delegados, desta forma entendemos que estaremos atendendo ao solicitado nos itens 
1.1 e 1.1.1. Estamos certos neste entendimento? 
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RESPOSTA 15: O edital deixa claro as características técnicas exigidas para o subsistema de controladoras da 
solução. Caso a proponente atenda a todos os requisitos exigidos, atenderá ao edital. 

 
PERGUNTA 16: É solicitado no Anexo II – Condições do certame, no item 4, alínea b), que deverá ser apresentado 
o seguinte documento: 
“b) Declaração emitida pelo fabricante informando que a licitante é sua representante autorizada e está habilitada a 
prestar os serviços de instalação e configuração dos equipamentos deste fabricante (Caso a arrematante seja a 
própria fabricante do equipamento ofertado, não haverá necessidade de apresentar essa declaração).” 
Para o caso em que a licitante adquira a prestação dos serviços de instalação e configuração dos equipamentos 
diretamente com o fabricante, ou seja, os serviços solicitados seriam realizados pelo próprio fabricante da solução, 
comprovados através de uma declaração do mesmo informando que tais serviços estão inclusos na oferta. 
Entendemos assim que não haveria a necessidade de que o próprio fabricante informe através de uma declaração 
que a licitante está habilitada a prestar tais serviços. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 16: Não está correto o entendimento. Neste caso mesmo assim deverá ser apresentada a declaração 
do fabricante informando que o serviço está incluso, constando que é de conhecimento do mesmo todas as 
exigências de instalação, ativação, configuração e migração informadas no edital, bem como respeitar as exigências 
para elaboração da declaração (anexo II 4-b.1 e 4-b.2). 
 
PERGUNTA 17: É solicitado no subitem 5.3 do edital e no Anexo II – Condições do certame, no item 2, alínea b), as 
seguintes exigências: 
“5.3 A proposta deverá conter, além das especificações técnicas, demais exigências e documentos complementares 
previstos no ANEXO II.” 
“b) Apresentar o datasheet do equipamento ofertado, indicando a página e sessão exata, correspondente a cada 
uma das exigências técnicas constantes no ANEXO I.” 
Considerando a complexidade da solução objeto deste certame e a quantidade de informações/documentos técnicos 
acerca dos equipamentos a serem ofertados, questionamos a necessidade de apresentação de um documento 
Ponto a Ponto anterior a fase de lances, visto que o portal do Banco do Brasil aceita que os anexos possuam no 
máximo o tamanho de 500 KB cada. Entendemos que para o cadastro da proposta eletrônica devemos informar 
apenas a MARCA E/OU MODELO dos produtos ofertados, bem como, as CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS que 
atendem plenamente os itens técnicos deste Edital, ficando a documentação exigida na alínea b) do Item 2 do Anexo 
II como documentação a ser enviada pela empresa arrematante, após a fase de lances deste certame. Está correto 
nosso entendimento? 
RESPOSTA 17: A exigência do item 2 do Anexo II do edital deverá ser encaminhada apenas pela empresa 
arrematante, não havendo obrigatoriedade de inserção de anexos no sistema do Banco do Brasil. 

 
PERGUNTA 18: É solicitado no Anexo II – Condições do certame, no item 4, alínea c), que deverá ser apresentado 
o seguinte documento: 
“c) Atestado de capacidade técnica, emitido por empresa pública ou privada, do(s) prestador(es) de serviços, 
comprovando instalação, configuração e serviços envolvendo os equipamentos nos modelos descritos na proposta 
comercial.” 
Entendemos neste caso que serão aceitos atestados de capacidade técnica que comprovem instalação, 
configuração envolvendo soluções de mesma natureza tecnológica ao objeto deste certame, visto que o mesmo 
consta em seu descritivo não apenas a instalação, mas também o fornecimento dos produtos envolvidos. Está 
correto nosso entendimento?  
RESPOSTA 18: Conforme solicita o item 4 alínea c do Anexo II do edital deverá ser apresentado Atestado de 
capacidade técnica, emitido por empresa pública ou privada, comprovando instalação, configuração e serviços 
envolvendo os equipamentos. 
 
PERGUNTA 19: É solicitado no subitem 11.3 do Anexo I – Referente ao Item 01 (Sistema de Armazenamento de 
Dados Storage) a seguinte exigência: 
“11.3. As atividades de Gerenciamento de Projeto devem obrigatoriamente acontecer por um profissional 
devidamente certificado em PMP - Project Management Professional. A certificação deste profissional deverá ser 
validada através do site: http://certification.pmi.org/registry.aspx” 
Considerando que os serviços serão prestados pelo fabricante do equipamento, entendemos que não seria 
necessário a apresentação de um profissional certificado em PMP, visto que o fabricante possui em seu corpo 
técnico profissionais capacitados para implementação de suas soluções conforme a necessidade de cada projeto 
dentro dos parâmetros definidos pelo mesmo. A necessidade de ter um profissional certificado em PMP é para o 



 
 
 

 

ESCLARECIMENTO I 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0226/2020 

 

 
 

 

5 / 5

caso de que os serviços não sejam executados pelo próprio fabricante da solução. Está correto nosso 
entendimento? 
RESPOSTA 19: O entendimento não está correto. A exigência pelo profissional certificado em PMP é para realizar o 
gerenciamento do projeto de instalação, ativação, configuração, migração descritos neste edital, e não para o 
profissional que fará a execução técnica das atividades. 
 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


