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Referência: Fornecimento de máquinas servidores e storage destinadas a compor o 

ambiente de produção do Data Center  -  Complexo Cidade da Políc ia  –  
Pregão Eletrônico nº 012/2011.  

 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 

 
 

 
PERGUNTA -1  
 
O item 2.13.1.2 do TERMO DE REFERÊNCIA do Edital determina o fornecimento 8 GB de 
memória para cada servidor. 
 
O fornecimento dos upgrades de memória solicitados, devido a sua antiguidade, foi 
descontinuado pelo fabricante. Levando em consideração que o upgrade de memória solicitado 
no Item não pode ser realizado entendemos que, como a necessidade da Polícia Civil é de mais 
desempenho para este ambiente, podemos ofertar o total de memória final desejada em um 
novo equipamento servidor Oracle T4-2 preservando a compatibilidade de desempenho e 
especificação de processadores e sistema operacional e mantendo também a oferta das placas 
HBA solicitadas para os servidores antigos.  
 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, está correto o entendimento, pois além de aumentar a capacidade de 
processamento do site backup, proporcionará maior flexibilidade no processo de migração dos 
servidores atuais para os novos servidores da Cidade da Polícia. 
 
 
PERGUNTA-2 
 
O item 2.13.2 do TERMO DE REFERÊNCIA do Edital determina o UPGRADE DE 02 (DOIS) 
SERVIDORES ENTERPRISE E450 E 01(UM) SERVIDOR ENTERPRISE E4500 
 
O fornecimento dos upgrades de solicitados, devido a sua antiguidade, foi descontinuado pelo 
fabricante.  Levando em consideração que os kits de upgrade solicitados estão fora de linha, 
entendemos que, visando o bem da coisa pública, podemos propor um equipamento, servidor 
Oracle M3000 ou similar mais moderno,  preservando a compatibilidade e desempenho na 
especificação dos processadores e de sistema Operacional. Esta mudança proporcionaria a 
aquisição de equipamentos atuais pela Polícia Civil, o que certamente trará um significativo 
ganho de tempo de vida da solução como um todo. Está correto o nosso entendimento? 
 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento? 
 
Reposta:  Sim, está correto o entendimento. O servidor  M3000 pode substituir o processamento 
hoje feito pelos 2 (dois) servidores E450 e pelo servidor E4500. 
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PERGUNTA-3 
 
O item 2.3.21.1 do TERMO DE REFERÊNCIA do Edital determina o fornecimento de  softwares 
para configuração, gerenciamento, monitoração, assinalamento, agrupamento e segurança dos 
volumes e arrays de discos, a serem instalados no servidor de gerência oferecido, licenciado 
para a capacidade máxima de armazenamento do storage centralizado oferecido. 
 
Em relação à capacidade referida entendemos que o licenciamento é para a capacidade 
ofertada. 
 
 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento? 
 
Reposta: Sim, está correto o entendimento. 
 
 
PERGUNTA-4 
 
Devido as suas características, porte e perfil de utilização dos Servidores, perguntamos se as 
placas de comunicação, itens 2.8.6.1 e 2.8.6.2 do TERMO DE REFERÊNCIA do Edital poderão 
ser fornecidas com as mesmas características das placas de comunicação especificadas nos 
itens 2.9.11.1 e 2.9.11.2. 
 
Resposta: Sim. 
 
 
 
Em, 30/01/2012 


