
Prezado Walter,

Segue resposta com relação ao seu questionamento:

Analisando os subitens 6.26 e 7.14 supracitados, entendemos que como a funcionalidade de 
Thin Provisioning é um requisito obrigatório, o equipamento ofertado deverá ser capaz de 
endereçar 2048 LUNs independente do tipo de formatação utilizada, seja através de 
Provisionamento Tradicional (Thick/Classic) ou Provisionamento Dinâmico (Thin/Pool). Está 
correto nosso entendimento?

RESPOSTA: ESTÁ CORRETO.

Analisando os subitens 6.1 e 6.2 supracitados, e visando proteger o investimento do TRT-MG, 
evitando a aquisição de produtos que estejam com anúncio de fim de vida previsto em um curto 
prazo, entendemos que os equipamentos ofertados devem ser novos e de primeiro uso, fazer 
parte do portfólio de produtos do fabricante oferecidos ao mercado, não terem sido 
descontinuados e constarem como último lançamento do fabricante. Está correto nosso 
entendimento?

RESPOSTA: Não é obrigatório que conste como último lançamento do fabricante. O 
equipamento não poderá estar descontinuado e deverá existir no portfólio do fabricante no 
mínimo até a sua entrega ao Regional.
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Atenciosamente.
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À Divisão de Licitação.
 
Prezados,
 
A Hitachi Data Systems, interessada em participar do processo em assunto, solicita 
esclarecimento para as seguintes questões:
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LOTE 3
 
1) ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LOTE 3
 

6.26 Deverá suportar, no mínimo, 2048 volumes lógicos (LUN). 
 
7.14 Possuir licenciamento para a facilidade de provisionamento dinâmico  
(Thin provisioning, Dynamic provisioning, Virtual provisioning ou similar), que  
permita que a alocação física da capacidade em disco ocorra em tempo de  
utilização, sem que haja interrupção no acesso aos dados por parte das  
aplicações. O subsistema de discos deverá permitir também que esta  
funcionalidade seja configurada apenas para uma parcela da capacidade total  
de armazenamento. 
 
Analisando os subitens 6.26 e 7.14 supracitados, entendemos que como a 
funcionalidade de Thin Provisioning é um requisito obrigatório, o equipamento 
ofertado deverá ser capaz de endereçar 2048 LUNs independente do tipo de 
formatação utilizada, seja através de Provisionamento Tradicional 
(Thick/Classic) ou Provisionamento Dinâmico (Thin/Pool). Está correto nosso 
entendimento?

 
2) ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LOTE 3
 

6.1 Os Storages devem ser novos e de primeiro uso. 
 
6.2 Os modelos ora ofertados devem fazer parte do portfólio de produtos do  
fabricante oferecidos ao mercado e não terem sido descontinuados. 
 
Analisando os subitens 6.1 e 6.2 supracitados, e visando proteger o 
investimento do TRT-MG, evitando a aquisição de produtos que estejam com 
anúncio de fim de vida previsto em um curto prazo, entendemos que os 
equipamentos ofertados devem ser novos e de primeiro uso, fazer parte do 
portfólio de produtos do fabricante oferecidos ao mercado, não terem sido 
descontinuados e constarem como último lançamento do fabricante. Está 
correto nosso entendimento?

 
Atenciosamente.
 
Walter Amaral Flores
Solutions Consultant
Sales Brazil North District
Hitachi Data Systems
Av. do Contorno, 6594
17o Andar - Sala 03
Belo Horizonte, MG, 30.110-044, Brazil
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