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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 
AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE,  

NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 
PROFAZ ES 

 
ESCLARECIMENTOS ÀS EMPRESAS 

 

País: BRASIL 
Nome do Projeto: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROFAZ/ES 
Nº do empréstimo: Contrato de Empréstimo nº 2245-OC/BR 
Objeto: AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE, 
 
REF.: Pedidos de Esclarecimentos 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que se 
manifestaram durante o período de 21/08/2016 a 24/08/2016, em que edital foi tornado público, 
e respostas correspondentes. Os questionamentos foram transcritos literalmente, omitindo-se 
apenas a identificação da empresa que submeteu o pedido de esclarecimento. 
 
A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram interesse 
em fornecer o objeto a ser licitado. 
 
Atenciosamente, 
 
 
RICARDO ISHIMURA 
Pregoeiro CPL-PROFAZ 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
 
 
 

 
 

Questionamento 1: 
 
De acordo com o ítem 11.9, é solicitado: 
 
Caso o dado seja desduplicavel ou comprimivel, o subsistema de armazenamento deve suportar 
as seguintes porcentagens abaixo para compressão ou desduplicação levando em conta a 
capacidade liquida do item 1.2, desempenho e métricas do subtítulo “11. Desempenho”: 
11.9.1. Percentual de compressão = 50 (cinquenta) %; 11.9.2. Percentual de desduplicação = 50 
(cinquenta) %; 
 
A falta de informação sobre o perfil dos dados para as proponentes, pode beneficiar a atual  
fornecedora da solução de armazenamento que, em teoria, já possui conhecimento sobre o tipo 
de dado existente e a taxa de eficiencia que poderá chegar, além da estimativa sobre o impacto 
de performance com a ativação dessas funcionalidades. Assim sendo, podemos ter uma 
discrepância na quantidade de discos ou qualquer elemento relacionado à performance e 
capacidade, prejudicando a escolha da proposta mais vantajosa para a administração.” 
Visando a isonomia no processo, aumento da competitividade e melhor dimensionamento da 
solução de armazenamento, considerando a garantia de economia com a funcionalidade de 
desduplicação ou compressão, solicitamos algumas informações complementares sobre o 
ambiente atual a ser migrado para a nova solução: 
 
R: O que queremos garantir é que as controladoras ( processamento, memoria, portas, etc) 
suportem o percentual descrito no edital caso o dados seja desduplicavel ou comprimivel. 
 


