
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Recife, 17 de setembro de 2015.

OFÍCIO CIRCULAR COLI Nº 031/2015

Senhor Licitante,

Em resposta  aos  questionamentos  formulados pela empresa  G3 Comércio  e  Sistemas

Ltda., CNPJ: 02.606.231.0001-79,  referente ao Processo Licitatório nº 53/2015, Pregão (presen-

cial) nº 29/15, enviado para o e-mail da Comissão de Licitação do Tribunal de Contas de Per-

nambuco coli@tce.pe.gov.br,  transcrevemos os respectivos questionamentos, bem como as res-

postas do setor técnico responsável, a seguir: 

“Prezados, 

A G3 Comércio e Sistemas Ltda., na condição de participante deste edital, solicita, se possível,
esclarecimentos sobre disposições contidas no Pregão Presencial 029/2015 – TCE, como segue:
Referente ao ANEXO I (A) - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO - ITEM 1 – UNIDADE
DE ARMAZENAMENTO STORAGE: 

Questionamento 01. No Item IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA questiona-se: 

f.  Deverá  ser  ministrado  treinamento  on-site  (na  sede  do  TCE-PE  em  Recife),  com  carga
horária  mínima  de  12  horas,  num  período  de  3  dias  (04  horas  por  dia,  no  período  da
tarde),preferencialmente  antes  do término da instalação do equipamento,  possibilitando aos
técnicos do TCE-PE utilizarem adequadamente estes produtos, tão logo estejam disponíveis.
Entendemos que o Edital ao mencionar treinamento / capacitação solicita que o formato a ser
ministrado  seja  o  formato  de  hands  on  (repasse  tecnológico),  devendo  ser  ministrado  por
profissional certificado pelo fabricante da solução. Nosso entendimento esta correto? 

Resposta: Está  correto  o  seu  entendimento,  por  se  tratar  de  treinamento  do  tipo  hands-on,

realizado nas dependências do TCE, por profissional certificado pelo fabricante.

Questionamento 02. No Item CONTROLADORAS questiona-se: 

b. Deve ter capacidade de acesso a um volume lógico específico a partir de qualquer uma das
portas  de  front-end  de  modo  simultâneo  e  sem  perda  de  desempenho  (modo  ativo/ativo
simétrico).  Nossa  linha  de  produtos  Compellent,  possui  duas  controladoras  redundantes
trabalhando no modo Ativo x Ativo e podemos associar quaisquer volumes a quaisquer portas.
Está  classificado  como  99.999% de  disponibilidade,  que  se  traduz  em aproximadamente  5
minutos de parada por ano. Entendemos que essa classificação atende ao item b. acima. Nosso
entendimento está correto?
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Resposta:  Buscamos neste tópico do Edital suscitado pelo licitante que as duas controladoras

trabalhem simultaneamente sem perda de performance no modo ativo/ativo. Ele nos informa que

seu produto Compellent funciona desta maneira.  Assim, analisando,  em abstrato, entendemos

como correto seu entendimento.

Uma vez  respondidos os  questionamentos  em pauta,  colocamo-nos à  disposição  para

dirimir outras dúvidas que eventualmente ocorram.

Atenciosamente,

NELUSKA GUSMÃO DE MELLO SANTOS 
Pregoeira

À Empresa

G3 Comércio e Sistemas Ltda 
[www.g3solutions.com.br] 
Rua Irmã Maria David, 99 – Casa Forte - Recife - PE CEP: 52061-070 
Fone/ Fax: [81] 3471.8600 
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