
            Questionamentos e sugestões encaminhados durante Consulte Pública nº 002/2021 - GTI

Ordem Data/Horário Questionamento Responsável Empresa Resposta

1
19/05/21 às 

15:54
Item 2.12.1 - A versão do Windows Server 2008 já atingiu EOS Rafael Reginatto Pure Storage

Será exigida matriz de compatibilidade 

apenas em SO's com suporte ativo. Para o 

restante, será desejada apenas a 

compatibilidade.

2
19/05/21 às 

15:54

Item 2.14.1 - Não fornecemos o monitoramento da 

performance por discos e processador. Fornecemos o 

monitoramento por pool (conjunto de discos) e equipamento 

(processador, memória, etc).

Rafael Reginatto Pure Storage
Será exigido o monitoramente por 

conjunto de dispositivos.

3
19/05/21 às 

15:54

Item 2.14.1 - De acordo com o item 2.9 não é solicitado 

protocolos de acesso NAS (CIFS e NFS). Entretando é solicitado 

portas 10Gbe, para o protocolo NFS e CIFS no item 4.12.4.5.4

Rafael Reginatto Pure Storage
Incluído no item 2.9 a necessidade do 

protocolo NAS

4
19/05/21 às 

15:54

Item 3.1.2 - Considerando a capacidade líquida de 450TiB, 

utilizamos agrupamentos RAID de dupla paridade de 14+2.
Rafael Reginatto Pure Storage

Visando a compatibilização na quantidade 

de discos a serem entregues, sem 

privilegiar as soluções com tripla paridade 

(21+3), serão aceitas configurações com 

dupla paridade com arranjo no máximo 

14+2.

4
19/05/21 às 

15:54

Item 3.4 - Considerando a capacidade líquida de 450TiB, 

utilizamos agrupamentos RAID de dupla paridade de 14+2.
Rafael Reginatto Pure Storage

Serão compatibilizadas as exigências de 

dupla e tripla paridade em RAID 6. Em 

dupla paridade será exigida a configuração 

de 14+2

5
19/05/21 às 

15:54

Item 3.8 - Sugerimos aumentar a taxa de redução para o 

máximo de 2,5:1
Rafael Reginatto Pure Storage

A taxa de redução será mantida em 2:1, 

passando a se exigir taxa de redução 

máxima neste requisito.

T
LB

A
U

T
20

21
68

49
7

Autenticado com senha por DIOGENES COSTA FERNANDES.
Documento Nº: 246951-7568 - consulta à autenticidade em http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



6
19/05/21 às 

15:54

Item 4.2 - Esse item parece apresentar um discondância para 

com o item 4.12.2, o qual exige no mínimo 1.024GB de 

memória cache.

Rafael Reginatto Pure Storage

O item 4.2 está em consonância com o item 

4.12.2. Não se tratam de exigências 

incompatíveis.

7
19/05/21 às 

15:54

Item 4.10.2 - Ao permitir dispositivos flash ou NMVe, podem 

ser ofertados Storage All-Flash com tecnologia SSD tradicionais 

(discos SSD com tecnologia SAS).

Rafael Reginatto Pure Storage
A exigência será de dispositivo Flash do 

tipo NVMe.

8
13 e 20/05/21 às 

15:57

Item 3.11.10 - Para uma melhor dedução de redução de dados, 

sugerimos a separação mais organizada da tabela abaixo:
Adauryanne Borges Compwire

O modelo  de distribuição de dados não 

poderá sofrer maior detalhamento, tendo 

em vista sua dinâmica e alternância no 

decorrer do tempo.

9
13 e 20/05/21 às 

15:57

Item 4.9.6 - Como o caderno de Especificação técnica já está 

sendo claro com os dados de performance e que o subsistema 

de discos deverá atingir tais requisitos, sugerimos que este 

item de utilização de CPU seja removido.

Adauryanne Borges Compwire

A taxa de utilização de CPU deverá ser 

mantida, tendo em vista a necessidade de 

se prever a ocorrência de falhas em 

consonância com a continuidade 

operacional. Maior taxa de utilização 

poderá significar sobrecarga na operação e 

no dimernsionamento do equipamento.
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10
13 e 20/05/21 às 

15:57

Item 4.12.4.2 - Em relação as controladoras de disco, é 

solicitado que operem em modo ativo/ativo simétrico e que o 

acesso aos volumes seja possível por quaisquer de suas 

interfaces de front-end. Ou seja, desta forma, todos os 

volumes devem ser acessados por todas as controladoras de 

processamento de I/O que compõem a solução. Diante do 

item apresentado, entendemos que a solução a ser fornecida 

deverá possuir uma arquitetura ativo-ativo simétrica, tanto do 

ponto de vista de recebimento dos Input e Output das 

aplicações como na escrita executada nos discos da solução. 

Entendemos que as suas controladoras devem 

obrigatoriamente executar operações simultâneas de escrita 

fim-a-fim, ou seja, cada controladora efetiva a escrita no SSD 

sem repasse ou concentração das escritas numa única 

controladora, permitindo assim um balanceamento mais 

homogêneo e efetivo de processamento de IOPS. Está correto 

o nosso entendimento?

Adauryanne Borges Compwire

A exigência deverá ser mantida apenas na 

operação em modo Ativo/Ativo. O 

entendimento deverá ser baseado no texto 

apresentado.

11
13 e 20/05/21 às 

15:57

Item 4.3 TR - Entendemos que o Storage deverá possuir no 

mínimo 450TiB líquido e 900TiB efetivo com funcionalidades 

de desduplicação e compressão habilitadas. Está correto o 

nosso entendimento?

Adauryanne Borges Compwire

O detalhamento acerca da exigência de 

armazenamento pode ser obtido no Anexo 

B - Especificações Técnicas.

12
13 e 20/05/21 às 

15:57

Item 4.10.2  - Entendemos que obrigatoriamente os discos que 

irão compor a solução será com tecnologia de barramento 

NVMe. Está correto nosso entendimento?

Adauryanne Borges Compwire

Os discos deverão contemplar a tecnologia 

SSD NVMe. O texto do requisito será 

alterado a fim de melhor esclarecer a 

necessidade.
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13
13 e 20/05/21 às 

15:57

Item 3.11.10 - O texto “Imagens” selecionada em amarelo para 

a aplicação de “Banco de dados” são imagens de sistemas 

operacionais ou imagens do formato, por exemplo,.jpeg, .png 

entre outros? Caso não seja nenhum dos dois, qual seria o tipo 

de arquivo informado como “Imagens”?

Adauryanne Borges Compwire

Não há como fixar o percentual de cada 

formato, tendo em vista a dinâmica de 

armazenamento dos diversos sistemas 

disponíveis corporativamente. O 

dimensionamento da capacidade do 

storage deverá fornecer margem à 

alocação dos diversos formatos disponíveis 

no mercado.

14
13 e 20/05/21 às 

15:57

Item 4.12.1 - Entendemos que poderá ser entregue mais de 2 

controladoras para composição da solução, desde que tenha 

uma única gerencia e que atenda as especificações técnicas 

solicitadas. Está correto nosso entendimento?

Adauryanne Borges Compwire
Os requisitos estão claros no que diz 

respeito às necessidades de atendimento.

15
24/05/21 às 

12:01

Item 4.3 TR - Sobre os Discos SSD NVMe: A HPE utiliza discos 

SSD SAS. Sugerimos a alteração: Discos SSD NVMe ou discos 

SSD SAS.

Taluama Cristian Digital Work

A utilização de discos SSD NVMe é 

indispensável às necessidades da Telebras. 

Tecnologias como NVMe fim-a-fim, com 

implementação de NVMe over Fibre 

Channel serão implementadas 

corporativamente.

16
24/05/21 às 

12:01

Item 4.3 TR - Sobre as Interfaces 40GbE Optical: A HPE utiliza 

interfaces 10/25GbE Optical, padrão de mercado para storage.

Sugerimos a alteração: Interfaces 10/25GbE ou 40GbE Optical 

e 32Gb FC.

Taluama Cristian Digital Work

O detalhamento dos requisitos de 

interfaces pode ser obtido no Anexo B, 

itens 4.12.4.4 e 4.12.4.5. Em caso de 

necessidade, o texto do TR será alterado.
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17
24/05/21 às 

12:01

Item 6.6.5 - Para o suporte com tempo de solução em 6 horas, 

não se aplica o tempo de resposta.

Este suporte garante em contrato que o equipamento será 

reestabelecido no prazo máximo de 6 horas, 

independentemente do nível de criticidade, não havendo a 

necessidade do tempo de resposta. Entendemos que também 

será aceita solução em 6 horas, sem a necessidade do tempo 

de início de atendimento e solução provisória.

Taluama Cristian Digital Work

O nível de serviço acordado não sofrerá 

alterações, tendo em vista as necessidades 

da contratante no que tange à criticidade 

de sua infraestrutura de TI.

18
24/05/21 às 

12:01

Itens 2.12.1, 2.12.2 e 2.12.3 - A HPE homologa seus produtos 

de acordo com as últimas versões dos sistemas operacionais. 

Atualmente os sistemas operacionais Microsoft homologados 

são os Windows 2016 e 2019. O Windows Server 2008 R2 

ficou sem suporte em 14 de janeiro de 2020. A partir de 14 de 

janeiro de 2020, o Microsoft 365 Apps não tem suporte no 

Windows Server 2012, mesmo que o Windows Server 2012 

tenha suporte até 10 de outubro de 2023.

Taluama Cristian Digital Work

Será exigida matriz de compatibilidade 

apenas em SO's com suporte ativo. Para o 

restante, será desejada apenas a 

compatibilidade.

19
24/05/21 às 

12:01

Itens 3.1.2 e 3.4 - A HPE atende com RAID 6 com dupla 

paridade (10+2). Entendemos que também serão aceitas 

ofertas de soluções capazes de entregar agrupamento de 

discos em RAID 6 com dupla paridade 10+2, de forma a 

ampliar a concorrência.

Taluama Cristian Digital Work

Visando a compatibilização na quantidade 

de discos a serem entregues, sem 

privilegiar as soluções com tripla paridade 

(21+3), serão aceitas configurações com 

dupla paridade com arranjo no máximo 

14+2.

20
24/05/21 às 

12:01

Item 3.6 - O HPE Primera vem por padrão com o HPE Proactive 

Care e uma garantia de disponibilidade de dados de 100% sem 

a necessidade de contratos especiais ou termos onerosos. 

Sugerimos o ajuste: Deverá ter índice de disponibilidade igual 

a 99,9999% ou superior.

Taluama Cristian Digital Work

A especificação requerida atende as 

necessidades da Contratante. O texto será 

mantido.
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21
24/05/21 às 

12:01

Item 4.10.2 - É de conhecimento que existe no mercado 

diferentes tecnologias de memórias flash, dentre elas o V-

NAND, que é uma arquitetura de circuitos integrados capaz de 

guardar dados, através da criação de módulos com várias 

camadas de chips de silício empilhadas, tal qual é a tecnologia 

3D TLC. O empilhamento das diversas camadas dá o aspecto 

tridimensional usado para batizar o modelo. Nesse sentido, 

entendemos que também serão aceitos dispositivos SSD do 

tipo TLC V-NAND, visto que é uma tecnologia equivalente ao 

3D TLC solicitado.

Taluama Cristian Digital Work

Os discos deverão contemplar a tecnologia 

SSD NVMe. O texto do requisito será 

alterado a fim de melhor esclarecer a 

necessidade.

22
24/05/21 às 

12:01

Item 4.12.4.5.4 - Possuir suporte de agregação (bond port) 

LACP que atenda no mínimo 04 (quatro) interfaces de cada 

switch, para os protocolos NFS v3 ou superior, SMB v3 ou 

superior.

Taluama Cristian Digital Work
Solicitamos reavaliar o requisito de Link 

Aggregation.

23
28/05/21 às 

11:54

Item 2.19 -O texto aparentemente transmite a ideia de que 

qualquer nova funcionalidade do fabricante, inclusive as que 

não foram solicitadas e licenciadas nesse projeto, devem ser 

entregues

sem custo durante a vigência do contrato.

Entendemos que é possível transmitir a mesma

ideia, porém correta e de forma clara.

Gustavson Sousa Niva TI

O texto não transmite qualquer idéia 

adversa às necessidades da Contratante. O 

texto será mantido.

24
28/05/21 às 

11:54

Item 3.8 - Para o fornecimento da capacidade utilizável é 

definido um valor exato de taxa de eficiência de dados de 2:1. 

O valor da taxa de redução utilizado para formar a capacidade 

utilizável é de obrigação do fornecedor, o que significa que, 

caso valores inferiores forem medidos, haverá 

responsabilidade deste.

Gustavson Sousa Niva TI

A taxa de redução será mantida em 2:1, 

passando a se exigir taxa de redução 

máxima neste requisito.
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25
28/05/21 às 

11:54

Itens 4.9 a 4.10 - A fim de atender ao item citado, solicitados 

que alguns números sejam ajustados, buscando garantir a 

ampla competitividade e não impactar o órgão.

Gustavson Sousa Niva TI

O dimensionamento do equipamento, 

expresso em requisitos de performance, 

reflete as necessidades da Telebras. Caso 

as exigências inviabilizem tecnicamente a 

participação de qualquer fabricante, com 

qualquer equipamento de seu portifólio, os 

requisitos poderão ser reavaliados. 

26
28/05/21 às 

11:54

Item 4.12.4.2 -Nossa solução de armazenamento ALL-FLASH 

não atende ao modelo ativo-ativo simétrico, porém sendo 

modelo ativo-ativo.

Gustavson Sousa Niva TI
A exigência deverá ser mantida apenas na 

operação em modo Ativo/Ativo.

27
28/05/21 às 

16:05

Item 2.14.1 e 4.12.4.5.4 - No subitem 2.14.1 fala que o 

software de monitoramento do ambiente tem que suportar a 

plataforma SAN/NAS. No subitem 4.12.4.5.4 também são 

referenciados os protocolos CIFS/NFS. Diante disto 

questionamos se a máquina deverá suportar SAN (FC/ISCSI) e 

NAS (CIFS e NFS) também. Gostaríamos que fosse esclarecido 

se a intenção da TELEBRAS é a aquisição de uma máquina com 

suporte somente a bloco, ou um equipamento unificado com 

suporte a SAN e NAS.

Rodrigo Drummond Dell/EMC

Incluído no item 2.9 a necessidade do 

protocolo NAS. Deverá ser fornecido 

equipamento com suporte SAN e NAS.

28
28/05/21 às 

11:54

Item 2.11 - Recomendamos seja solicitado que o equipamento 

ofertado esteja na matriz de compatibilidade do switch em 

produção na rede SAN da Telebras. 

Rodrigo Drummond Dell/EMC O texto será mantido.
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29
28/05/21 às 

11:54

Item 2.12.1 - Atualmente o sistema operacional solicitado não 

é suportado pelo seu próprio fabricante. Tal afirmação pode 

ser comprovada nos seguintes links: 

https://www.microsoft.com/en-us/cloudplatform/windows-

server-2008 , não sendo mais disponibilizados upgrades ou 

atualizações para os mesmos. Diante disto, entendemos que 

deverão ser consideradas para atendimento ao requisito as 

próximas versões subsequentes cujo suporte ainda esteja 

ativo. 

Rodrigo Drummond Dell/EMC

Será exigida matriz de compatibilidade 

apenas em SO's com suporte ativo. Para o 

restante, será apenas desejada a 

compatibilidade.

30
28/05/21 às 

11:54

Item 2.14.8 - Em função das limitações apresentadas pelo 

protocolo SNMP e o movimento de integração das novas 

plataformas com o ambiente de Cloud Computing, os 

equipamentos mais recentes estão sendo fornecidos não 

somente com o suporte a SNMP, mas também com integração 

via REST API. A fim de possibilitar um monitoramento mais 

aprofundado de toda infraestrutura sugerimos o suporte à 

tecnologia SNMP ou REST API. 

Rodrigo Drummond Dell/EMC Será aceito o suporte a REST API.

31
28/05/21 às 

11:54

Item 3.4 - Cada tipo de RAID utilizado possui um volume de 

escritas, sendo quanto maior a paridade maior o número de 

escritas no RAID GROUP. O comparativo entre o RAID 2P e o 

RAID 3P não está equivalente pois o grupo deve ser definido 

pelo número de discos de paridade versus número de discos 

de dados., Estas limitações privilegiam fabricantes que 

utilizam tecnologias de paridade tripla e prejudicam os demais 

fabricantes que ofetam apenas paridade dupla, todos 

presentes no quadrante magico do Garthne

Rodrigo Drummond Dell/EMC

Visando a compatibilização na quantidade 

de discos a serem entregues, sem 

privilegiar as soluções com tripla paridade 

(21+3), serão aceitas configurações com 

dupla paridade com arranjo no máximo 

14+2.
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32
28/05/21 às 

11:54

Item 3.8 - Afim de minimizar este impacto em função do 

equipamento inicialmente não atender aos requisitos de 

capacidade requeridos pela TELEBRAS, sugerimos limitar uma 

taxa miniman e máxima de redução de dados inline (dedup e 

compress) sendo respectivamente 2:1 e maxima de 4:1. 

Rodrigo Drummond Dell/EMC

A taxa de redução será mantida em 2:1, 

passando a se exigir taxa de redução 

máxima neste requisito.

33
28/05/21 às 

11:54

3.11.6 - Subítem conflitante com o 3.8. Sugerimos a remoção 

do requisito considerando que no subitem 3.8 já foi definido 

os limites de reduão de dados a serem considerados.

Rodrigo Drummond Dell/EMC
Não há conflito após a alteração do texto 

do item 3.8.

34
28/05/21 às 

11:54

Item 4.1.1 - Visando a ampla participação no processo, 

recomendamos a alteração deste item especificando com 

maior detalhe o multipath.

Rodrigo Drummond Dell/EMC O texto será mantido.

35
28/05/21 às 

11:54

Item 4.1.2 - Visando a mais alta disponibilidade dos dados, 

recomendamos alterar o item adicionando

que o modo ativo/ativo deverá ser funcional tanto no front-

end como no back-end.

Rodrigo Drummond Dell/EMC O texto será mantido.

36
28/05/21 às 

11:54

Item 4.12.2 - Item conflitante com o 4.12.2. Sugerimos a 

remoção de tal requisito considerando que o

limite de cache requerido já foi descrito no subítem 

mencionado acima.

Rodrigo Drummond Dell/EMC

Não há conflito entre os itens 4.2 e 4.12.2. 

O equipamento deverá possuir 1024 Gb de 

memóra cache e esta deverá ser suficiente 

para garantir os requisitos de desempenho. 

Não se trata de itens exclusivos.
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37
28/05/21 às 

11:54

Item 4.5 e 4.5.1 - Tal requisito é justificado pela possibilidade 

de oferta de um conjunto de controladoras de menor porte 

pela concorrência para atendimento aos requisitos. Tal 

artifício poderá ocasionar restrição de utilização dos requisitos 

de capacidade, processamento e armazenamento pelos 

hosts/aplicações. Quando esta arquitetura é utilizada, cada 

controladora gerencia um

segmento dos recursos do storage, limitando as aplicações a 

esta fração dos recursos requeridos. 

Rodrigo Drummond Dell/EMC O texto será mantido. 

38
28/05/21 às 

11:54

Item 4.7 - Entendemos que o termo NVME está sendo usado 

de forma incorreta. As midias de armazenamento existentes 

hoje são as midias FLASH, que são os SSD´s e as midias SCM 

(storage class memory) que são as mídias de altissima 

velocidade, equivalentes ao Optane da

Intel. 

Rodrigo Drummond Dell/EMC O texto será alterado para Flash SSD.

39
28/05/21 às 

11:54

Item 4.9.3 - A fim de garantir que o equipamento a ser 

entregue, desempenhe exatamente a carga e os tempos de 

respostas requeridos pela TELEBRAS, sugerimos requisitarem 

que os testes de performance sejam feitos considerando o 

CACHE HIT de leitura e escrita equivalente a 0%.

Rodrigo Drummond Dell/EMC O texto será mantido. 

40
28/05/21 às 

11:54

Item 4.9.6 - Sugerimos remover tal requisito pois além de ser 

excludente para a Dell Technologies... "Texto retirado"...
Rodrigo Drummond Dell/EMC O texto será mantido. 

41
28/05/21 às 

11:54

Item 4.10.2 - NVME é camada de transporte. Sugerimos : Os 

dispositivos flash deverão ser do tipo eMLC.

3D TLC ou SCM,

Rodrigo Drummond Dell/EMC

Os discos deverão contemplar a tecnologia 

SSD NVMe. O texto do requisito será 

alterado a fim de melhor esclarecer a 

necessidade.
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42
28/05/21 às 

11:54

Item 3.4 - Cada tipo de RAID utilizado possui um volume de 

escritas, sendo quanto maior a paridade maior o número de 

escritas no RAID GROUP. O comparativo entre o RAID 2P e o 

RAID 3P não está equivalente pois o grupo deve ser definido 

pelo número de discos de paridade versus número de discos 

de dados., Estas limitações privilegiam fabricantes que 

utilizam tecnologias de paridade tripla e prejudicam os demais 

fabricantes que ofetam apenas paridade dupla, todos 

presentes no quadrante magico do Garthner.

Rodrigo Drummond Dell/EMC

Visando a compatibilização na quantidade 

de discos a serem entregues, sem 

privilegiar as soluções com tripla paridade 

(21+3), serão aceitas configurações com 

dupla paridade com arranjo de, no 

máximo, 14+2.

43
28/05/21 às 

11:54

4.12.2 - Sugerimos requisitar que tal memoria cache seja 

dedicada 100% para as aplicações, não sendo esta utilizada 

para controle do subsistema de discos. A memória de controle 

pode ser fornecida junto com a memória cache das aplicações 

ou não de acordo com

a requisição do cliente. 

Rodrigo Drummond Dell/EMC
O requisito será detalhado, visando 

esclarecer as necessidades da Telebras.

44
28/05/21 às 

11:54

Item 4.12.4.2 - Entende-se por configuração ativo x ativo 

simetrico, o acesso a todos os volumes tanto pelas portas de 

front end quanto pelas portas de backend. Gostaríamos que a 

TELEBRAS esclarecesse qual o seu entendimento a tal requisito 

e a título de sugestão segue o requisito ajustado. 

Rodrigo Drummond Dell/EMC

A exigência deverá ser mantida apenas na 

operação em modo Ativo/Ativo, 

permanecendo os demais requisitos.

44
28/05/21 às 

11:54

Item 4.12.4.4.1 - Tal funcionalidade de roteamento/failover é 

implementada pelo switch SAN e não pelo subsistema de 

discos de tal forma que, no caso de falha de uma das portas, 

como o mapeamento do volume e do host é feito para as duas 

controladoras,

automaticamente o volume é acessado pela porta alternativa.

Rodrigo Drummond Dell/EMC O texto será mantido.
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28/05/21 às 

11:54

Item 4.12.4.5.3 - Somente atendemos a teste requisito pelas 

duas primeiras portas de cada uma das controladoras ou seja, 

2 interfaces de cada switch ao invés de 4. Sugerimos LACP de 

no mínimo 2 interfaces.  

Rodrigo Drummond Dell/EMC

O dimensionamento se deu com vistas à 

disponibilização de largura de banda 

aproximada em 40Gbps, valor compatível 

com a performance do equipamento a ser 

adquirido. Avaliaremos a possibilidade de 

restringir essa largura, caso não hajam 

equipamentos compatíveis no mercado.

46
28/05/21 às 

11:54

Item 4.12.4.6 - Sugerimos incluir que as respectivas portas 

deverão ser fornecidas cada um com seu respectivo 

transceivers para evitar questionamentos

 neste ítem.

Rodrigo Drummond Dell/EMC O item será mantido.

47
28/05/21 às 

11:54

Lote 2 - Item 1 - No intuito de evitar problemas de 

compatibilidades na rede SAN e permitir a melhor

coexistência entre a rede em produção e os novos switches 

recomendamos a adição do item

seguinte.

Rodrigo Drummond Dell/EMC O item será mantido.
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