
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL
Salvador, 17/05/2022.

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 01/2022.
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE APPLIANCES DE BACKUP ENTERPRISE COM, NO MÍNIMO, 64TB
DE CAPACIDADE ÚTIL.

Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos formulados.

PERGUNTA 10 –  Sobre o Item 1.4.5. Deve permitir taxa de transferência de, no mínimo, 10
TB/hora (dez terabytes por hora) para operações de backup, sendo permitido o uso de cache
em disco;, entendemos que a performance deve ser bruta, nativa do equipamento, sem o uso
de  recursos  externos  ao  equipamento,  como  plugins  ou  softwares.  está  correto  nosso
entendimento?

RESPOSTA 10 – O entendimento não está correto.

PERGUNTA 11 – Sobre o item 1.3.9.Deve possuir desduplicação, sendo capaz de identificar
dados duplicados de backups de diferentes origens dentro de um mesmo sistema e do mesmo
container  (ex  de  container:  VTL,  CIFS)  de  modo  a  maximizar  a  taxa  de  desduplicação  e
garantindo que os dados retidos sejam gravados uma única vez;, entendemos que o objetivo
desse item é que a solução seja fornecida com Desduplicação Global, onde todos os dados
retidos no sistema tenham seus blocos comparados entre si, independemente de como estejam
organizados no conjunto de armazenamento, para que a máxima eficiência no consumo dos
discos seja alcançada. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA 11 – O entendimento não está correto.

PERGUNTA 12 –  Sobre o hands-on, podemos fazê-lo, lembrando que o mesmo, assim como
a implantação, será um trabalho remoto.

RESPOSTA 12 – Embora os comentários finais não tenham sido questionamentos,  a empresa
afirmou em suas considerações finais:  "Sobre o hands-on, podemos fazê-lo, lembrando que o
mesmo, assim como a implantação, será um trabalho remoto. "
Cabe salientar que em relação à Instalação, Item 1.6, o Edital prevê  a possibilidade de 
trabalho remoto apenas para o subitem "Kick-off para alinhamento de expectativas e definição 
de arquitetura com um Gerente de projetos, com definições de cronograma de todas as fases 
da implementação, realizada de forma remota.".  [grifo nosso].

Salvador, 17 de Maio de 2022

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


