
De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimentos Ref.: PE 078/2020

Para : Erick Barros <erick.barros@tecno-it.com.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimentos Ref.: PE 078/2020

qua, 09 de dez de 2020 15:58

Boa tarde,

Os documentos de habilitação relacionados no item 55 do edital deverão ser anexados no
sistema quando do cadastramento da proposta.
A documentação oficial da solução deverá ser encaminhada com a proposta ajustada.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Erick Barros" <erick.barros@tecno-it.com.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Cc: "phelipe avila" <phelipe.avila@tecno-it.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 11:28:27
Assunto: Pedido de Esclarecimentos Ref.: PE 078/2020

Bom dia Srª Elma, em relação ao PE 078/2020 solicito o seguinte esclarecimento. O
processo licitatório será instituído com base no decreto 10.024/2019, ou seja, os
documentos de habilitação e comprovação técnica deverão ser obrigatoriamente anexados
no Portal eletrônico concomitantemente com o cadastro da proposta. Está correto o
entendimento? ou deverá ser encaminhado posteriormente, apenas pela licitante
declarada vencedora, nos termos do item 44?

Grato,

Erick Reis Barros
Diretor Comercial
erick.barros@tecno-it.com.br
Cel.: (62) 98161 - 0096
Tel.: (62) 3414 - 9500

TECNO • IT
TECNOLOGIA E SERVIÇOS
www.tecno-it.com.br
Serviços e Produtos • Suporte e Gestão de Ativos • Data Center • Infraestrutura
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De : Erick Reis Barros <erick.barros@tecno-it.com.br>

Assunto : Pedido de Esclarecimentos Ref.: PE 078/2020

Para : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Cc : Phelipe Ávila <phelipe.avila@tecno-it.com.br>

qua, 09 de dez de 2020 11:28

Bom dia Srª Elma, em relação ao PE 078/2020 solicito o seguinte esclarecimento. O
processo licitatório será instituído com base no decreto 10.024/2019, ou seja, os
documentos de habilitação e comprovação técnica deverão ser obrigatoriamente anexados
no Portal eletrônico concomitantemente com o cadastro da proposta. Está correto o
entendimento? ou deverá ser encaminhado posteriormente, apenas pela licitante
declarada vencedora, nos termos do item 44?

Grato,

Erick Reis Barros
Diretor Comercial
erick.barros@tecno-it.com.br
Cel.: (62) 98161 - 0096
Tel.: (62) 3414 - 9500

TECNO • IT
TECNOLOGIA E SERVIÇOS
www.tecno-it.com.br
Serviços e Produtos • Suporte e Gestão de Ativos • Data Center • Infraestrutura
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De : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento

Para : comercial@nivati.com.br

Cc : gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Anderson Yagi
Costa <aycosta@tjgo.jus.br>, Elma Guimaraes
<eguimaraes@tjgo.jus.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimento

sex, 11 de dez de 2020 09:52

Bom dia,

Em atenção aos questionamentos encaminhados, segue nossos esclarecimentos:

Em  análise  ampla  dos  requisitos  explícitos  do  edital,  atentando-se  ao  propósito  do  item  4.1.5  de
necessidade de memória cache, expomos o seguinte:
A capacidade de memória cache solicitada no edital para o ITEM 01 é de 512GB, contudo é sabido que cada
fabricante de solução de Storage u liza arquitetura específica voltada para a eficiência de seu hardware
alinhado às caracterís cas do so ware por ela desenvolvido. A memória cache em um equipamento de
armazenamento existe para se tornar um primeiro nível de armazenamento onde os dados são lidos em
tecnologia  rápida  (DRAM)  para  serem entregues  aos  hosts  requisitantes.  Em  equipamentos  ALL-FLASH,
como o caso do referido item, que trata inclusive de tecnologia de discos NVMe que é um rápido padrão de
mercado, o requerido item de 512GB de memória cache, isoladamente, torna-se irrelevante, visto que com
a extrema performance de disco, e ainda, a alta capacidade solicitada, poucos dados seriam efe vamente
lidos diretamente da memória cache, e ainda, por possuir tecnologia de discos velozes (NVMe), os dados
são rapidamente salvos em discos sem comprome mento da performance. Desta forma, cada fabricante
desenvolve seu produto com a capacidade de memória cache suficiente para o pleno funcionamento de
seus  recursos  e  conforme  a  exigência  para  armazenamento  dos  dados  supracitados,  não  sendo  esta
memória  passível  de  intervenção  e/ou  alteração  de  configurações  em  campo  que  permitam  alterar  a
performance do equipamento. O edital ainda cita que a quan dade de memória cache deve ser definida
pelo fabricante da solução, atentando-se às suas melhores prá cas.
Portanto, entendemos que para garan r a compe vidade do certame não restringindo o atendimento das
exigências  de  performance  em  um  recurso  não  necessário,  o  equipamento  que  atenda  todas  as
especificações do edital, e que possua memória cache de tamanho necessário para que todos os requisitos
de performance sejam a ngidos, comprovados através do relatório de performance solicitado no edital,
estará atendendo as necessidades técnicas do TJGO. Está correto nosso entendimento?"

Resposta: O entendimento está errado. Deve se ater as exigências do edital. 

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
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Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "gcparreira"
<gcparreira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 15:21:36
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento

Boa tarde,

Favor responder o questionamento para a empresa com cópia para esta pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Comercial Niva" <comercial@nivati.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Gabriel Lima" <g.lima@nivati.com.br>, "Tayná Ramos" <t.ramos@nivati.com.br>,
"Thiago Silva" <t.silva@nivati.com.br>, "Adriano Leiros" <a.leiros@nivati.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 21:38:20
Assunto: Pedido de Esclarecimento

Prezados Senhores,

Escoimados  no  item  2  do  edital  do  pregão  078/2020,  vimos  tempes va  e  respeitosamente  solicitar
esclarecimentos  acerca  do  item  4.1.5  do  anexo  I  do  termo  de  referência  (CARACTERÍSTICAS  E
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO) abaixo transcrito:

4.1.5. Deverá ser fornecida a quantidade de memória cache, por par de

controladoras de storage de, no mínimo, 512GB, contudo a quantidade

de  memória  cache  ofertado  deve  ainda  garantir  os  requisitos  de

desempenho solicitados neste Termo de Referência – TR, seguindo as

melhores práticas do fabricante.”Em  análise  ampla  dos  requisitos  explícitos  do  edital,  atentando-se  ao  propósito  do  item  4.1.5  de
necessidade de memória cache, expomos o seguinte:

A capacidade de memória cache solicitada no edital para o ITEM 01 é de 512GB, contudo é sabido que cada
fabricante de solução de Storage u liza arquitetura específica voltada para a eficiência de seu hardware
alinhado às caracterís cas do so ware por ela desenvolvido. A memória cache em um equipamento de
armazenamento existe para se tornar um primeiro nível de armazenamento onde os dados são lidos em
tecnologia  rápida  (DRAM)  para  serem entregues  aos  hosts  requisitantes.  Em  equipamentos  ALL-FLASH,
como o caso do referido item, que trata inclusive de tecnologia de discos NVMe que é um rápido padrão de
mercado, o requerido item de 512GB de memória cache, isoladamente, torna-se irrelevante, visto que com
a extrema performance de disco, e ainda, a alta capacidade solicitada, poucos dados seriam efe vamente
lidos diretamente da memória cache, e ainda, por possuir tecnologia de discos velozes (NVMe), os dados
são rapidamente salvos em discos sem comprome mento da performance. Desta forma, cada fabricante
desenvolve seu produto com a capacidade de memória cache suficiente para o pleno funcionamento de
seus  recursos  e  conforme  a  exigência  para  armazenamento  dos  dados  supracitados,  não  sendo  esta
memória  passível  de  intervenção  e/ou  alteração  de  configurações  em  campo  que  permitam  alterar  a
performance do equipamento. O edital ainda cita que a quan dade de memória cache deve ser definida
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: Pedido de Esclarecimento

Para : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>,
Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>,
Anderson Yagi Costa <aycosta@tjgo.jus.br>

pelo fabricante da solução, atentando-se às suas melhores prá cas.

Portanto, entendemos que para garan r a compe vidade do certame não restringindo o atendimento das
exigências  de  performance  em  um  recurso  não  necessário,  o  equipamento  que  atenda  todas  as
especificações do edital, e que possua memória cache de tamanho necessário para que todos os requisitos
de performance sejam a ngidos, comprovados através do relatório de performance solicitado no edital,
estará atendendo as necessidades técnicas do TJGO. Está correto nosso entendimento?"

qui, 10 de dez de 2020 15:21

Boa tarde,

Favor responder o questionamento para a empresa com cópia para esta pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Comercial Niva" <comercial@nivati.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Gabriel Lima" <g.lima@nivati.com.br>, "Tayná Ramos" <t.ramos@nivati.com.br>,
"Thiago Silva" <t.silva@nivati.com.br>, "Adriano Leiros" <a.leiros@nivati.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 21:38:20
Assunto: Pedido de Esclarecimento

Prezados Senhores,

Escoimados  no  item  2  do  edital  do  pregão  078/2020,  vimos  tempes va  e  respeitosamente  solicitar
esclarecimentos  acerca  do  item  4.1.5  do  anexo  I  do  termo  de  referência  (CARACTERÍSTICAS  E
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO) abaixo transcrito:
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De : Comercial Niva <comercial@nivati.com.br>

Assunto : Pedido de Esclarecimento

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

Cc : Gabriel Lima <g.lima@nivati.com.br>, Tayná Ramos
<t.ramos@nivati.com.br>, Thiago Silva
<t.silva@nivati.com.br>, Adriano Leiros
<a.leiros@nivati.com.br>

4.1.5. Deverá ser fornecida a quantidade de memória cache, por par de

controladoras de storage de, no mínimo, 512GB, contudo a quantidade

de  memória  cache  ofertado  deve  ainda  garantir  os  requisitos  de

desempenho solicitados neste Termo de Referência – TR, seguindo as

melhores práticas do fabricante.”Em  análise  ampla  dos  requisitos  explícitos  do  edital,  atentando-se  ao  propósito  do  item  4.1.5  de
necessidade de memória cache, expomos o seguinte:

A capacidade de memória cache solicitada no edital para o ITEM 01 é de 512GB, contudo é sabido que cada
fabricante de solução de Storage u liza arquitetura específica voltada para a eficiência de seu hardware
alinhado às caracterís cas do so ware por ela desenvolvido. A memória cache em um equipamento de
armazenamento existe para se tornar um primeiro nível de armazenamento onde os dados são lidos em
tecnologia  rápida  (DRAM)  para  serem entregues  aos  hosts  requisitantes.  Em  equipamentos  ALL-FLASH,
como o caso do referido item, que trata inclusive de tecnologia de discos NVMe que é um rápido padrão de
mercado, o requerido item de 512GB de memória cache, isoladamente, torna-se irrelevante, visto que com
a extrema performance de disco, e ainda, a alta capacidade solicitada, poucos dados seriam efe vamente
lidos diretamente da memória cache, e ainda, por possuir tecnologia de discos velozes (NVMe), os dados
são rapidamente salvos em discos sem comprome mento da performance. Desta forma, cada fabricante
desenvolve seu produto com a capacidade de memória cache suficiente para o pleno funcionamento de
seus  recursos  e  conforme  a  exigência  para  armazenamento  dos  dados  supracitados,  não  sendo  esta
memória  passível  de  intervenção  e/ou  alteração  de  configurações  em  campo  que  permitam  alterar  a
performance do equipamento. O edital ainda cita que a quan dade de memória cache deve ser definida
pelo fabricante da solução, atentando-se às suas melhores prá cas.

Portanto, entendemos que para garan r a compe vidade do certame não restringindo o atendimento das
exigências  de  performance  em  um  recurso  não  necessário,  o  equipamento  que  atenda  todas  as
especificações do edital, e que possua memória cache de tamanho necessário para que todos os requisitos
de performance sejam a ngidos, comprovados através do relatório de performance solicitado no edital,
estará atendendo as necessidades técnicas do TJGO. Está correto nosso entendimento?"

qua, 09 de dez de 2020 21:38
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Prezados Senhores,

Escoimados  no  item  2  do  edital  do  pregão  078/2020,  vimos  tempes va  e  respeitosamente  solicitar
esclarecimentos  acerca  do  item  4.1.5  do  anexo  I  do  termo  de  referência  (CARACTERÍSTICAS  E
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO) abaixo transcrito:

4.1.5. Deverá ser fornecida a quantidade de memória cache, por par de

controladoras de storage de, no mínimo, 512GB, contudo a quantidade

de  memória  cache  ofertado  deve  ainda  garantir  os  requisitos  de

desempenho solicitados neste Termo de Referência – TR, seguindo as

melhores práticas do fabricante.”Em  análise  ampla  dos  requisitos  explícitos  do  edital,  atentando-se  ao  propósito  do  item  4.1.5  de
necessidade de memória cache, expomos o seguinte:

A capacidade de memória cache solicitada no edital para o ITEM 01 é de 512GB, contudo é sabido que cada
fabricante de solução de Storage u liza arquitetura específica voltada para a eficiência de seu hardware
alinhado às caracterís cas do so ware por ela desenvolvido. A memória cache em um equipamento de
armazenamento existe para se tornar um primeiro nível de armazenamento onde os dados são lidos em
tecnologia  rápida  (DRAM)  para  serem entregues  aos  hosts  requisitantes.  Em  equipamentos  ALL-FLASH,
como o caso do referido item, que trata inclusive de tecnologia de discos NVMe que é um rápido padrão de
mercado, o requerido item de 512GB de memória cache, isoladamente, torna-se irrelevante, visto que com
a extrema performance de disco, e ainda, a alta capacidade solicitada, poucos dados seriam efe vamente
lidos diretamente da memória cache, e ainda, por possuir tecnologia de discos velozes (NVMe), os dados
são rapidamente salvos em discos sem comprome mento da performance. Desta forma, cada fabricante
desenvolve seu produto com a capacidade de memória cache suficiente para o pleno funcionamento de
seus  recursos  e  conforme  a  exigência  para  armazenamento  dos  dados  supracitados,  não  sendo  esta
memória  passível  de  intervenção  e/ou  alteração  de  configurações  em  campo  que  permitam  alterar  a
performance do equipamento. O edital ainda cita que a quan dade de memória cache deve ser definida
pelo fabricante da solução, atentando-se às suas melhores prá cas.

Portanto, entendemos que para garan r a compe vidade do certame não restringindo o atendimento das
exigências  de  performance  em  um  recurso  não  necessário,  o  equipamento  que  atenda  todas  as
especificações do edital, e que possua memória cache de tamanho necessário para que todos os requisitos
de performance sejam a ngidos, comprovados através do relatório de performance solicitado no edital,
estará atendendo as necessidades técnicas do TJGO. Está correto nosso entendimento?"
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De : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Questionamentos EDITAL DE LICITAÇÃO No
078/2020

Para : rodrigo lima <rodrigo.lima@o2sistemas.com>

Cc : gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Anderson Yagi
Costa <aycosta@tjgo.jus.br>, Elma Guimaraes
<eguimaraes@tjgo.jus.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Questionamentos EDITAL DE LICITAÇÃO No 078/2020

sex, 11 de dez de 2020 09:26

Bom dia,

Em atenção aos questionamentos encaminhados, segue nossos esclarecimentos:

Questionamento 1: O item 4.1.2 do TR cita que as controladoras do equipamento devem
funcionar de forma ativa/ativa com balanceamento de carga utilizando uma arquitetura
simétrica, onde é dado o exemplo de funcionamento. O equipamento que pretendemos
ofertar tem suas controladoras operando em modo ativo/ativo, com volumes podendo ser
acessados por qualquer uma das controladoras, mas de modo assimétrico através do
protocolo ALUA, onde o storage informa ao driver de multipath qual o nó controlador mais
próximo e que este path deve ser usado para minimizar latência. Ou seja, temos
controladoras ativas e disponíveis para que o software de multipath possa utilizar uma
delas para efetuar o I/O. Entendemos que a definição de simétrica que foi utilizada possa
ser apenas uma questão interpretativa e que equipamentos que utilizem do protocolo
ALUA para fornecer os caminhos redundantes aos volumes serão aceitos. Está correto
nosso entendimento?
Resposta: O entendimento está correto

Questionamento 2: O item 4.1.9 do TR informa que o storage deverá ser constituído de
um único equipamento, mas entendemos que ao citar isso, o orgão não quer permitir o
uso de diversos gateways e outros elementos externos, mas equipamentos que trabalhem
em cluster de duas ou mais gavetas controladoras idênticas e administrados de forma
única são considerados como um único equipamento e consequentemente serão aceitos.
Está correto nosso entendimento?
Resposta: O entendimento está correto. Os equipamentos que compuserem a
solução deverão fazer parte do modelo ofertado e de um mesmo fabricante.

Questionamento 3: O item 5.2 do TR informa que o equipamento deve ser escalável até
96 drives, bem como o item 5.3 solicita que os discos devem possuir interface de
comunicação NVMe. O uso do barramento NVMe é, na maioria dos equipamentos,
limitado às gavetas de controle, sendo que equipamentos que possuem a capacidade de
96 discos somente na gaveta de controle são poucos. A inclusão desse requerimento
pode ser usado como critério de pré-seleção de fabricantes, visto o caráter restrito de sua
oferta no mercado. Fabricantes estão induzindo, em termos de referência públicos, a
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exigência de especificações seletivas de forma criar um falso critério técnico legítimo se
aproveitando de diferenças momentâneas entre a sua oferta e a dos seus concorrentes.
Esta prática cria a restrição de competitividade e não beneficia o órgão público. Visando
atender aos critérios legais de ampla participação conforme definido no Art. 3 da Lei
8.666, entendemos que tal quantidade de discos também possa ser obtida com
equipamentos que trabalhem em cluster de até 4 gavetas de controle, tendo em vista que
o cluster trabalha como sendo um equipamento único, e atingiria os mesmos requisitos de
performance, funcionalidades e escalabilidade que o orgão deseja. Está correto nosso
entendimento?
Resposta: O entendimento está correto, desde que todos os discos utilizados nas
gavetas de controlem utilizem comunicação NVMe e atendam as demais
especificações técnicas do edital. 

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "gcparreira"
<gcparreira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 15:19:32
Assunto: Fwd: Questionamentos EDITAL DE LICITAÇÃO No 078/2020

Boa tarde,

Favor responder o questionamento para a empresa com cópia para esta pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Rodrigo Lima" <rodrigo.lima@o2sistemas.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 23:34:48
Assunto: Questionamentos EDITAL DE LICITAÇÃO No 078/2020

Prezados Sr. Pregoeiro,
Ao analisarmos as especificações técnicas exigidas para o objeto em questão, tivemos
dúvidas acerca de pontos citados no material. Devido a isso, solicitamos a avaliação para
os itens a seguir:
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Questionamento 1: O item 4.1.2 do TR cita que as controladoras do equipamento devem
funcionar de forma ativa/ativa com balanceamento de carga utilizando uma arquitetura
simétrica, onde é dado o exemplo de funcionamento. O equipamento que pretendemos
ofertar tem suas controladoras operando em modo ativo/ativo, com volumes podendo ser
acessados por qualquer uma das controladoras, mas de modo assimétrico através do
protocolo ALUA, onde o storage informa ao driver de multipath qual o nó controlador mais
próximo e que este path deve ser usado para minimizar latência. Ou seja, temos
controladoras ativas e disponíveis para que o software de multipath possa utilizar uma
delas para efetuar o I/O. Entendemos que a definição de simétrica que foi utilizada possa
ser apenas uma questão interpretativa e que equipamentos que utilizem do protocolo
ALUA para fornecer os caminhos redundantes aos volumes serão aceitos. Está correto
nosso entendimento?

Questionamento 2: O item 4.1.9 do TR informa que o storage deverá ser constituído de
um único equipamento, mas entendemos que ao citar isso, o orgão não quer permitir o
uso de diversos gateways e outros elementos externos, mas equipamentos que trabalhem
em cluster de duas ou mais gavetas controladoras idênticas e administrados de forma
única são considerados como um único equipamento e consequentemente serão aceitos.
Está correto nosso entendimento?

Questionamento 3: O item 5.2 do TR informa que o equipamento deve ser escalável até
96 drives, bem como o item 5.3 solicita que os discos devem possuir interface de
comunicação NVMe. O uso do barramento NVMe é, na maioria dos equipamentos, limitado
às gavetas de controle, sendo que equipamentos que possuem a capacidade de 96 discos
somente na gaveta de controle são poucos. A inclusão desse requerimento pode ser usado
como critério de pré-seleção de fabricantes, visto o caráter restrito de sua oferta no
mercado. Fabricantes estão induzindo, em termos de referência públicos, a exigência de
especificações seletivas de forma criar um falso critério técnico legítimo se aproveitando de
diferenças momentâneas entre a sua oferta e a dos seus concorrentes. Esta prática cria a
restrição de competitividade e não beneficia o órgão público. Visando atender aos critérios
legais de ampla participação conforme definido no Art. 3 da Lei 8.666, entendemos que tal
quantidade de discos também possa ser obtida com equipamentos que trabalhem em
cluster de até 4 gavetas de controle, tendo em vista que o cluster trabalha como sendo
um equipamento único, e atingiria os mesmos requisitos de performance, funcionalidades
e escalabilidade que o orgão deseja. Está correto nosso entendimento?

Desde já agradeço a atenção!

qui, 10 de dez de 2020 15:19
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Assunto : Fwd: Questionamentos EDITAL DE LICITAÇÃO No
078/2020

Para : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>,
Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>,
Anderson Yagi Costa <aycosta@tjgo.jus.br>

Boa tarde,

Favor responder o questionamento para a empresa com cópia para esta pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Rodrigo Lima" <rodrigo.lima@o2sistemas.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 23:34:48
Assunto: Questionamentos EDITAL DE LICITAÇÃO No 078/2020

Prezados Sr. Pregoeiro,
Ao analisarmos as especificações técnicas exigidas para o objeto em questão, tivemos
dúvidas acerca de pontos citados no material. Devido a isso, solicitamos a avaliação para
os itens a seguir:

Questionamento 1: O item 4.1.2 do TR cita que as controladoras do equipamento devem
funcionar de forma ativa/ativa com balanceamento de carga utilizando uma arquitetura
simétrica, onde é dado o exemplo de funcionamento. O equipamento que pretendemos
ofertar tem suas controladoras operando em modo ativo/ativo, com volumes podendo ser
acessados por qualquer uma das controladoras, mas de modo assimétrico através do
protocolo ALUA, onde o storage informa ao driver de multipath qual o nó controlador mais
próximo e que este path deve ser usado para minimizar latência. Ou seja, temos
controladoras ativas e disponíveis para que o software de multipath possa utilizar uma
delas para efetuar o I/O. Entendemos que a definição de simétrica que foi utilizada possa
ser apenas uma questão interpretativa e que equipamentos que utilizem do protocolo
ALUA para fornecer os caminhos redundantes aos volumes serão aceitos. Está correto
nosso entendimento?

Questionamento 2: O item 4.1.9 do TR informa que o storage deverá ser constituído de
um único equipamento, mas entendemos que ao citar isso, o orgão não quer permitir o
uso de diversos gateways e outros elementos externos, mas equipamentos que trabalhem
em cluster de duas ou mais gavetas controladoras idênticas e administrados de forma
única são considerados como um único equipamento e consequentemente serão aceitos.
Está correto nosso entendimento?

Questionamento 3: O item 5.2 do TR informa que o equipamento deve ser escalável até
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De : Rodrigo Lima <rodrigo.lima@o2sistemas.com>

Assunto : Questionamentos EDITAL DE LICITAÇÃO No
078/2020

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

96 drives, bem como o item 5.3 solicita que os discos devem possuir interface de
comunicação NVMe. O uso do barramento NVMe é, na maioria dos equipamentos, limitado
às gavetas de controle, sendo que equipamentos que possuem a capacidade de 96 discos
somente na gaveta de controle são poucos. A inclusão desse requerimento pode ser usado
como critério de pré-seleção de fabricantes, visto o caráter restrito de sua oferta no
mercado. Fabricantes estão induzindo, em termos de referência públicos, a exigência de
especificações seletivas de forma criar um falso critério técnico legítimo se aproveitando de
diferenças momentâneas entre a sua oferta e a dos seus concorrentes. Esta prática cria a
restrição de competitividade e não beneficia o órgão público. Visando atender aos critérios
legais de ampla participação conforme definido no Art. 3 da Lei 8.666, entendemos que tal
quantidade de discos também possa ser obtida com equipamentos que trabalhem em
cluster de até 4 gavetas de controle, tendo em vista que o cluster trabalha como sendo
um equipamento único, e atingiria os mesmos requisitos de performance, funcionalidades
e escalabilidade que o orgão deseja. Está correto nosso entendimento?

Desde já agradeço a atenção!

qua, 09 de dez de 2020 23:34

Prezados Sr. Pregoeiro,

Ao analisarmos as especificações técnicas exigidas para o objeto em questão, tivemos
dúvidas acerca de pontos citados no material. Devido a isso, solicitamos a avaliação para
os itens a seguir:

Questionamento 1: O item 4.1.2 do TR cita que as controladoras do equipamento devem
funcionar de forma ativa/ativa com balanceamento de carga utilizando uma arquitetura
simétrica, onde é dado o exemplo de funcionamento. O equipamento que pretendemos
ofertar tem suas controladoras operando em modo ativo/ativo, com volumes podendo ser
acessados por qualquer uma das controladoras, mas de modo assimétrico através do
protocolo ALUA, onde o storage informa ao driver de multipath qual o nó controlador mais
próximo e que este path deve ser usado para minimizar latência. Ou seja, temos
controladoras ativas e disponíveis para que o software de multipath possa utilizar uma
delas para efetuar o I/O. Entendemos que a definição de simétrica que foi utilizada possa
ser apenas uma questão interpretativa e que equipamentos que utilizem do protocolo
ALUA para fornecer os caminhos redundantes aos volumes serão aceitos. Está correto
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nosso entendimento?

Questionamento 2: O item 4.1.9 do TR informa que o storage deverá ser constituído de
um único equipamento, mas entendemos que ao citar isso, o orgão não quer permitir o
uso de diversos gateways e outros elementos externos, mas equipamentos que trabalhem
em cluster de duas ou mais gavetas controladoras idênticas e administrados de forma
única são considerados como um único equipamento e consequentemente serão aceitos.
Está correto nosso entendimento?

Questionamento 3: O item 5.2 do TR informa que o equipamento deve ser escalável até
96 drives, bem como o item 5.3 solicita que os discos devem possuir interface de
comunicação NVMe. O uso do barramento NVMe é, na maioria dos equipamentos, limitado
às gavetas de controle, sendo que equipamentos que possuem a capacidade de 96 discos
somente na gaveta de controle são poucos. A inclusão desse requerimento pode ser usado
como critério de pré-seleção de fabricantes, visto o caráter restrito de sua oferta no
mercado. Fabricantes estão induzindo, em termos de referência públicos, a exigência de
especificações seletivas de forma criar um falso critério técnico legítimo se aproveitando de
diferenças momentâneas entre a sua oferta e a dos seus concorrentes. Esta prática cria a
restrição de competitividade e não beneficia o órgão público. Visando atender aos critérios
legais de ampla participação conforme definido no Art. 3 da Lei 8.666, entendemos que tal
quantidade de discos também possa ser obtida com equipamentos que trabalhem em
cluster de até 4 gavetas de controle, tendo em vista que o cluster trabalha como sendo
um equipamento único, e atingiria os mesmos requisitos de performance, funcionalidades
e escalabilidade que o orgão deseja. Está correto nosso entendimento?

Desde já agradeço a atenção!
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