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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 803/2021 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS: n° 206/2021 
ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: ALTAS NET 

 

A Pregoeira do Município de Nova Lima no exercício de sua competência, 
tempestivamente responde à solicitação de esclarecimentos sobre o Edital do Processo 
em epígrafe, apresentada pela licitante ALTAS NET, com as seguintes razões de fato e 
de direito. 

Considerando que as alegações trazidas pela empresa são de natureza técnica, para 
aclaramento da situação, foi solicitada análise e posicionamento técnico pela Secretaria 
requisitante, que concluiu nos seguintes termos: 

 
Questionamentos ao edital de licitação, processo licitatório nº 803/2021, pregão 
presencial nº 206/2021 

Questionamento 01 

É solicitado no edital nos itens a seguir: 

5.7.1.3. Cada Solução de Hiperconvergência deverá ser composta por no mínimo de 04 
(Quatro) nós e cada nó deve: 

a) Possuir no mínimo 01 (um) processador x86-64 de 64 bits com, no mínimo, 08 (oito) 
núcleos, frequência de clock nominal de 3,2GHz controladora de memória RAM embutida de 
06 (seis) canais DDR4 com suporte de no mínimo 2400MHz; 

b) Pertencer a última geração de processadores do fabricante disponível para a solução no 
mercado nacional;  

Os processadores Intel com controladora de memória RAM embutida de 06 (seis) canais DDR4 
com suporte de no mínimo 2400MHz pertencem à família Cascade Lake (2ª geração). Os 
processadores Intel da última geração possuem 08 (oito) canais DDR4 e pertencem à família 
Ice Lake (3ª geração). As duas gerações atendem à especificação do edital, sendo assim, 
entendemos que serão aceitos processadores Intel das famílias Ice Lake e Cascade Lake. É 
correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: Entendimento incorreto. Conforme subitem ‘b’ - Deverá Pertencer a última 
geração de processadores do fabricante disponível para a solução no mercado nacional.  
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Para mitigar possíveis questionamentos o item será alterado para: “no mínimo 06 (seis) canais 
DDR4 com suporte de no mínimo 2400MHz” 

 

Questionamento 02 

É solicitado no edital no item a seguir: 

4.10. Para efeito de transparência na avaliação e comparação entre os fornecedores serão 
considerados os conceitos e terminologias preconizados pela SNIA - Storage Networking 
Industry Association. 

Entendemos que os conceitos e terminologias preconizados pela SNIA aos quais o órgão se 
refere, são os conceitos relativos à definição de appliance da SNIA (Storage  
Networking Industry Association), a saber: “Um dispositivo inteligente programado para  
executar uma única e bem definida função, como fornecer serviços de arquivo, web,  
rede ou impressão. Os appliances diferem dos computadores de uso geral pelo fato de  
que seu software é normalmente personalizado para a função que executam, pré-carregado 
pelo fornecedor e não alterável pelo usuário.” – Fonte: SNIA (Storage  
Networking Industry Association) - http://www.snia.org/education/dictionary/a. Dessa forma, 
não serão aceitas soluções baseadas em “Ready Nodes”. É correto nosso entendimento?  
 

RESPOSTA: Por se tratar de uma solução complexa com diversas terminologias é prudente 
determinar um dicionário para servir como base de comparação entre os produtos ofertados.  

O SNIA é um glossário de terminologia de armazenamento de dados e gestão de informação 
elaborado pela Storage Networking Industry Association que é uma associação sem fins 
lucrativos, constituída em dezembro de 1997. 

Como exemplos podemos citar: 

“Access Control List (ACL ou Lista de Controle de Acesso) [Sistema de Arquivos] 
[Segurança de Dados]: Uma lista permanente, comumente composta por Access Control 
Entries (ACEs), que enumera os direitos do requisitante (usuários ou grupos de usuários 
e/ou grupos) para acessar os recursos. 

Active Directory (AD) [Windows]: Tecnologia da Microsoft para administrar, de forma 
hierárquica e centralizada, um grande número de computadores, usuários e grupos. 

Transceiver [Fibre Channel]: Um transmissor e receptor combinados em um único 
pacote.” 

Não está sendo exigido no edital que os licitantes utilizem o SNIA. Informamos apenas que a 
Prefeitura irá utilizar o dicionário como base na análise técnica dos termos utilizados. 

O entendimento está incorreto, Soluções baseadas em Ready Nodes serão aceitas, desde que 
que comprovado (Item 4.9) o atendimento a todos os itens do TR. 
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Em pesquisas realizadas identificamos que quando se utiliza Ready-Nodes normalmente não é 
possível ter uma central única de gerenciamento de todos os recursos do cluster e nem 
homologação de todos os componentes da solução quando se utiliza Ready-Nodes. 
Características essenciais que buscamos para a Prefeitura. 

 

Questionamento 03 

É solicitado no edital nos itens a seguir: 

5.7.5. ITEM 5 - TREINAMENTO DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE  

DESASTRES 

5.7.5.1. Treinamento Oficial do fabricante da solução de Gerenciamento de Recuperação de  

Desastre: Instalação, Configuração e Gerenciamento; 

5.7.5.2. Treinamento deve contemplar atividades práticas que explorem todo o processo de  

instalação, configuração, e gerenciamento da solução; 

5.7.5.3. O Treinamento deverá ser ministrado na modalidade presencial; 

5.7.5.4. O local do treinamento deverá ser na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

5.7.5.5. Ao final do treinamento os participantes deverão preencher uma pesquisa de  

satisfação e de qualidade do treinamento, a ser aplicada pelo fornecedor, ficando o mesmo  

obrigado a repetir o treinamento caso a avaliação média seja inferior a 70%. 

5.7.5.6. Duração mínima de 16 horas. 

Entendemos por treinamento oficial aquele que somente pode ser realizado pelos centros de 
treinamento autorizados no Brasil e por instrutores certificados pela VMware, seguindo e 
cumprindo a ementa oficial do curso, disponível no site da VMware no link: 
https://mylearn.vmware.com/descriptions/EDU_DATASHEET%20VMware%20Site%20Recover
y%20Manager%20Install%20Configure%20Manage%20V8.2.pdf. As atividades aplicadas, bem 
como o aprendizado e material do curso são disponibilizados e acessados de maneira online de 
qualquer lugar, bastando apenas um acesso à internet. A exigência de treinamento presencial 
apenas onera a oferta do treinamento, elevando-se os custos da solução, uma vez que mesmo 
ministrando as aulas presencialmente, todo o curso será acessível de forma online. Isso sem 
citar a comodidade dos participantes que podem seguir com o modelo híbrido de trabalho, 
não necessitando se deslocar para um novo endereço. 

Entendemos que somente serão aceitos treinamentos oficiais prestados por centros 
autorizados com instrutores certificados pela VMware sendo entregues na modalidade 
presencial ou online. É correto nosso entendimento?  

 

RESPOSTA: O entendimento não está correto. 
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A Prefeitura considera que o Treinamento presencial é mais produtivo e possibilita 
esclarecimentos de dúvidas de forma mais assertiva e sem contar que a equipe ficará mais 
concentrada e consequentemente obterá maior grau de aprendizado. Ressaltamos ainda que, a 
equipe de TI, participando de treinamento nas dependências da Prefeitura, corre o risco de 
interrupções continuas devido a alta demanda de suporte aos usuários. 
 

 

 

 


