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Vitória, 18 de dezembro de 2009. 
 
 
Pregão Presencial nº. 23/2009 – SJES - Processo nº 6.183/09/2009–ADM 
 
Ref.: Esclarecimento 1. 

 
Em resposta ao pedido de esclarecimentos enviado por empresa interessada no 

certame, segue abaixo questionamento da empresa seguido da resposta respectiva. 
 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
1 – “Sobre o Lote 02, Item 1 – "04 (quatro) compartimentos para 

inserção/retirada de cartuchos sem realizar inventário" – entendemos que deve-se 
ofertar  um total de 18 (dezoito)  slots como I/O Station e esses compartimentos server 
para inserção/retirada de cartuchos sem realizar inventário, sendo 3 (três) I/O Station 
com 6 (seis) slots cada um, para atendemos ao Edital. Está correto o nosso 
entendimento?”  

 
RESPOSTA: 
 
O equipamento deverá suportar, no mínimo, a inserção/retirada de 4 cartuchos 

por vez. Como o equipamento pretendido será composto de 1(uma) unidade principal e 
1(uma) expansão, o que pressupõe a existência de 3 I/O Station, a oferta atende o 
exigido. 
 

QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
2 – “Sobre o Lote 03, item 01 – "04 (quatro) discos rigidos Fibre Channel 

Enhanced Disk Drive Modules de 300 (trezentos) GBytes, 15.000 RPM, para reserva" – 
entendemos que devem ser fornecidas 04 (quatro) unidades de discos adicionais como 
discos de "Dynamic Global  Hot Spare", além dos 16 (dezesseis) discos solicitados. Está 
correto o nosso entendimento ?” 

 
RESPOSTA: 
 
Sim. 

 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
3 – “Sobre o Lote 03, item 01 – "Suporte a RAID nível 0,1,3,5,6,10 e 1/0 " – 

entendemos que deve ser considerado apenas suporte a RAID nível 0,1,3,5,6,10 
conforme  suportado pelo DS5020 no link  http://www-
03.ibm.com/systems/storage/disk/ds5020/specifications.html Está correto o nosso 
entendimento?”  

 
RESPOSTA: 
 
Sim. 
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QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
4 – “Sobre o Lote 03, item 01 – "Suporte a criptografia dos dados por hardware" 

– entendemos que o storage deve apenas suportar esta funcionalidade e neste momento 
não deve ser ofertada esta licença. Está correto o nosso entendimento ?” 

 
RESPOSTA: 
 
Sim. 

 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
5 – “Sobre o Lote 03, item 01 - "Recurso  de balanceamento de carga nas 

controladoras ativas" - entendemos que a funcionalidade de balanceamento de carga na 
controladoras ativas é a possibilidade de mudar a LUN/Logical Drive da controladora  A 
para controladora  B e vice-versa , sendo esta a única funcionalidade de balanceamento 
de carga nas controladoras do DS5020, conforme 
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246363.pdf , pagina 170, e com isso 
atendemos ao Edital.  

5.2.7 Load balancing between controllers  
Balance the load between the two controllers to ensure that the workload is 

evenly distributed. Load balancing is achieved by creating the LUNs/arrays evenly on 
each controller to balance I/Os and bandwidth requirements. 

Está correto o nosso entendimento?”  
 
RESPOSTA: 
 
Sim. 
 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
6 – “Sobre o Lote 03, item 01 - "e efetuar a migração lógica dos dados entre 

volumes" - entendemos que esta funcionalidade será provida com o feature de Volume 
Copy, onde pode-se clonar  uma LUN/Logical drive de um RAID Group para outro 
independente da tecnologia de disco,  com isso atendemos ao Edital. Está correto o 
nosso entendimento?” 

 
RESPOSTA: 
 
Sim. 

 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
7 – “Sobre o Lote 03, item 04 - "A gaveta deverá estar preenchida com 16 

(dezesseis) discos SATA Enhanced Disk Drive Modules de 500 Gigabytes e 7200 RPM 
cada um" - entendemos que devem ser ofertado discos de no mínimo 750 Gigabytes por 
não existir discos de 500 Gigabytes disponíveis para o DS5020 conforme link 
http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/ds5020/specifications.html Está correto o 
nosso entendimento?”  

 
RESPOSTA: 
A capacidade mínima de 500 GBytes será aceita, se ofertada. 
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QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
8 – “Sobre o Lote 01, item 01, entendemos que devem ser ofertado 04 (quatro) 

processadores idênticos e ativos, onde processador deve ser considerado como "core", ou 
seja, deverá ser ofertado 4 (quatro) cores ativos. Está correto o nosso entendimento ?” 

 
RESPOSTA: 
 
São requeridos, no mínimo, 4 processadores. Atente-se para a sintonia entre a 

quantidade de processadores (ou cores) e a capacidade máxima de expansão de 
memória solicitada. 

 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
9 – “Sobre o Lote 01 item 01, entendemos que não deve ser ofertado uma nova 

HMC (Hardware Management Console) e sim utilizada a HMC existente. Está correto o 
nosso entendimento?”  

 
RESPOSTA: 
 
Sim. 
 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
10 – Sobre o Lote 01, item 02 - "Módulo de memória para expansão do servidor 

de banco de dados IBM RISC" - deve ser ofertada a quantidade de 32 GB (trinta e dois 
gigabytes)  na configuração  de 4 (quatro) pentes de 8GB, respeitando com isso a 
configuração máxima de 768GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes) solicitada no 
Edital. Está correto o nosso entendimento?” 

 
RESPOSTA: 
 
A memória instalada inicialmente deverá ser de 64 GBytes. A capacidade unitária 

de cada pente deverá permitir a expansão a 768 GBytes, sem troca do(s) pente(s) 
instalados. O cálculo não leva em conta a quantidade de processadores (cores) 
instalados, mas  a quantidade máxima possível de ser instalada. 
 

 
 
Esclarecimento disponibilizado por: 
JULIANA SILVA PRADO LUCHI 
SUPERVISORA 
Seção de Licitações 
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