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1. IDENTIFICAÇÃO 

Data: 21/07/2021 Início: 10:00 hs Término: 12:00 hs 

Local: Teams 

Moderador: Eduardo Freitas de Oliveira – DICR/SATA 

Assunto: 
Consulta Pública - Aquisição de Switches para Rede SAN (Storage Area 
Network) 

2. Lista de Participantes da Reunião – Anexo I 

3. Questionamentos e Respostas da Consulta Pública– Anexo II 

4. Assuntos tratados na Consulta  

N° Descrição 

1. Foi informado pelo moderador que: 

• Esta consulta está sendo gravada; 

• A consulta pública está sendo realizada pelo Teams, em função da Pandemia, 
uma vez que a Dataprev considera importante para a transparência do 
processo, o contato com todos os fornecedores para dirimir dúvidas ainda 
existentes, especificações registradas que podem de alguma forma restringir a 
participação no pregão, resguardado à Dataprev o direito de manter os itens 
que considerar indispensáveis ao objeto contratado;  

• As respostas aos questionamentos, conforme cronograma estabelecido, foram 
publicadas no portal da Dataprev; 

• A consulta pública não é uma fase exigida no processo licitatório, mas a 
Dataprev considera importante para ter um maior número de concorrentes e 
consequentemente, obter melhores resultados na fase de pregão.  

• Quando o participante quiser falar, por favor, “levante a mão” no Teams, que o 
moderador estará controlando. 

 

2. A dinâmica utilizada na Reunião com os fornecedores foi questionar as empresas que 
enviaram suas dúvidas, se as mesmas foram esclarecidas, e solicitar um maior 
esclarecimento das questões que os colaboradores da Dataprev não haviam entendido 
por completo. Os fornecedores foram questionados quanto à restrição de participação 
e foram comunicados que alguns itens da especificação técnica seriam reavaliados 
para um melhor entendimento ou alterados, aumentando a participação de mais 
empresas no certame. Em seguida foi iniciada a leitura dos questionamentos 
encaminhados pela empresa Teletex. 

3. - Com relação ao questionamento 1 da Teletex – Item 5.1 da Especificação Técnica – 
A Teletex informou que os fabricantes não fornecem no prazo de 35 dias úteis e que o 
padrão atual seria mais de 60 dias.  
- A Cisco informou que o prazo do TR dificilmente será atendido. Em virtude de 
importação de equipamentos no período de pandemia, sugeriu 60 dias corridos.  
- A Logicalis informou que 60 dias úteis seria adequado. 
- A Dataprev irá avaliar o prazo sugerido. 

  4.  - Com relação ao questionamento 2 da Teletex – Item 11.1 da Especificação Técnica – 
A Teletex informou que o tempo de 4 horas seria curto. Sugeriram o aumento de 4 para 
6 horas. 
- A Dataprev informou que os prazos para solução das ocorrências descritos no 
requisito adotam um padrão utilizado há muitos anos pela empresa para garantir a 
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adequada prestação de serviços da Dataprev aos seus clientes, sem qualquer histórico 
de formalização de inviabilidade na prestação do serviço pelo mercado. Há a 
necessidade de que o tempo seja de 4 horas. 
- A Teletex informou que está analisando o caso para verificar se possuem restrição ou 
não. Informaram que encaminhariam a resposta até o fim do dia por e-mail. 
- As demais empresas não apresentaram restrições. 
- Após o encerramento da consulta pública, a Teletex encaminhou a resposta através 
de e-mail para a Dataprev, conforme transcrito abaixo: 

 
“Prezados, 
Em relação ao retorno em consulta publica da REDE SAN do DATAPREV. 
Viemos aqui formalizar novamente que sugerimos alterar a SLA Critica de 4 horas 
para 6 horas, pois levantamos todas as questões de atendimento com o fabricante 
e com a própria Teletex que esse atendimento de 4 horas esta inviável. 
Obrigado. 
Valdimir Diniz” 

- Em seguida a Dataprev respondeu, conforme transcrito abaixo: 

“Prezado Valdimir, Boa tarde. 
Obrigado pelo retorno. 
Como informado na consulta pública, os prazos para solução das ocorrências 
descritos no requisito são necessários para garantir a adequada prestação de 
serviços da Dataprev aos seus clientes. Estes valores são praticados na solução 
atual em operação na Dataprev e em todos os contratos de equipamentos de rede 
de missão crítica em seus data centers (localizados em grandes centros urbanos), 
há vários anos, sem qualquer formalização de inviabilidade na prestação do serviço 
pelo mercado.  
Apesar da comunicação abaixo indicar que o atendimento solicitado é inviável pela 
Teletex (que representa a fabricante IBM conforme informado em sessão pública), 
reforçamos que apenas a Teletex indicou esta restrição e as demais participantes 
da consulta pública, onde duas delas são representantes de dois fabricantes 
distintos, não indicaram impossibilidade de participação no atendimento a este 
requisito. Desta forma, apontamos como adequada a manutenção do SLA 
conforme atualmente registrado no Termo de Referência. 
A resposta acima será registrada em ata. 
Agradeço pela atenção. 
Atenciosamente, 
Carlos Wagner da Silva” 

5. - Com relação ao questionamento 4 da Teletex – Item 3.1.1 do Termo de Referência – 
Em virtude de importação de equipamentos no período de pandemia, a Teletex sugeriu 
aumento de prazo para 60 dias úteis.  
- A Dataprev vai avaliar o prazo sugerido. 

6. Encerrada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Teletex, 
nenhum participante apresentou restrição quanto aos demais itens. Em seguida foi 
iniciada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Broadcom. 

 7. 
 

- Com relação ao questionamento 1 da Broadcom – Item 1.6 da Especificação Técnica 
– A Broadcom explicou sobre a diferença no licenciamento e funcionalidades das 
aplicações Web Tools e SANav. A Dataprev explicou que as funcionalidades presentes 
no Web Tools atendem aos requisitos da Dataprev e a redação do item será revisada.  
A Dataprev questionou a Broadcom qual trecho do item 1.6.4 se demonstrou impeditivo 
para participação da empresa. A Broadcom explicou que a visualização dos 
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dispositivos é possível via mapeamento e somente o SANav atenderia ao requisito, 
mas a visualização do estado das portas pode ser realizada via Web Tools. 
- A Dataprev posicionou que com o esclarecimento e com a análise das informações 
fornecidas no questionamento, há o entendimento de que o escopo apresentado para 
o Web Tools é suficiente e que o item será reavaliado. 

8. - Com relação ao questionamento 12 da Broadcom – Item 1.5.8 da Especificação 
Técnica – A Broadcom informou sobre as formas de implementação da funcionalidade 
de redundância usando FCIP, como por exemplo o EBR (Exchange-Base Routing), 
explicando que o protocolo VRRP é dispensável para essa implementação.  
- A Cisco se preocupou com a retirada do protocolo VRRP.  
- A Dataprev explicou a intenção do requisito, deixando claro que o objetivo é garantir 
a redundância, posicionando que a redação será revisada de modo a abstrair o 
protocolo usado para alta disponibilidade de endpoints e conexões FCIP, com o 
objetivo de interligar equipamentos directors. 

9. - Com relação ao questionamento 13 da Broadcom – Item 1.6.3 da Especificação 
Técnica – Não há restrições. A Broadcom deu seu "De acordo” e explicou que 
encontrou documento mais recente referenciando a informação.  

10.  Encerrada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Broadcom, 
nenhum participante apresentou restrição quanto aos demais itens.  

11. Ao final dos questionamentos da Broadcom, a Dataprev reforçou a mensagem sobre 
suas intenções em observação às suas demandas técnicas e a ampla participação do 
mercado para todos os seus processos. 

12. A Cisco solicitou esclarecimento sobre a exclusão do atendimento das topologias de 
“loop” e das portas FL”. A Dataprev informou que a arquitetura de topologia em loop é 
um conceito mais antigo, e que a Dataprev utiliza o conceito fabric, sendo assim, não 
há prejuízo técnico para Dataprev em dispensar estes requisitos, não sendo esta 
topologia necessária. 

13. Em seguida foi permitido aos participantes apresentarem questionamentos adicionais. 
Não houve mais questionamentos. 

14. Por solicitação da área técnica, fica registrado que, para os participantes Cisco 
(Fabricante), Logicalis (Fabricante: Cisco), Broadcom (Fabricante), IBM (Fabricante), 
Teletex (IBM) e Sencinet (sem Fabricante definido), todos os demais itens da 
Especificação Técnica e Termo de Referência não abordados nesta Consulta Pública 
não restringem a participação das empresas presentes no certame, e temos o “de 
Acordo” de todos os participantes para esta afirmativa. 

15.
.  

Com agradecimento da presença das empresas nesta sessão, com 11 
participantes, foi informado que o TR revisado será publicado no dia 06/08/21 e 
esta ata no dia 28/07/21.  
Solicitado também a todos a agilidade na apresentação das propostas 
comerciais para dar continuidade no processo licitatório, lembrando que a não 
existência de propostas suficientes, não possibilitará dar continuidade à fase 
externa da licitação. 
Venham para licitação com preços competitivos! 
Boa sorte a todos! 
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ANEXO I – Lista de Participantes da Consulta   

 

• CISCO 
 

o Participante: 
 

• Mike Heyde - mheyde@cisco.com 

• Rafael Guerra - raguerra@cisco.com 

 

 

 

• LOGICALIS 

 
o Participantes: 

 

• Alexsandro Viana - alexsandro.viana@la.logicalis.com 

• Cadastrado, mas não participou: Nilman Ferreira - nilman.ferreira@la.logica-

lis.com 

 

 

• TELETEX 

 

o Participantes: 

 

• Vladimir Diniz - valdimir.diniz@teletex.com.br 

• Gregorio Augusto Rocha Lassmar Bueno - gregorio.bueno@teletex.com.br 

 

 

 

• IBM 

 

o Participantes: 

 

• Paulo Jr. - paulojr@br.ibm.com 

• Fabio Mucci - fabio.mucci@ibm.com 

• Rafael Vicente - rfvlima@br.ibm.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:pedro.hvianna@dataprev.gov.br
https://www.broadcom.com/products/fibre-channel-networking/extension/7810-extension-switch
mailto:alexsandro.viana@la.logicalis.com
mailto:ricardo.vieira@broadcom.com
https://docs.broadcom.com/doc/53-1004781
mailto:paulojr@br.ibm.com
mailto:raguerra@cisco.com
mailto:rfvlima@br.ibm.com
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• BROADCOM 

 
o Participante: 

 

• Ricardo Vieira - ricardo.vieira@broadcom.com 

 
 

• SENCINET  

 
o Participante: 

 

• Alice Coelho - alice.coelho@sencinet.com 

 

 

 

 

• Participantes da Dataprev: 

 
• Danilo Folly Freitas Rodrigues – DICR - danilo.folly@dataprev.gov.br 

• Eduardo Freitas de Oliveira – DICR - eduardo.foliveira@dataprev.gov.br 

• Cezar de Souza Matos – DIGI - cezar.matos@dataprev.gov.br 

• Leonardo de Araujo Rogel – DIGI - leonardo.rogel@dataprev.gov.br 

• Natalia Barbosa Ramos – DIGI - natalia.bramos@dataprev.gov.br 

• Paulo Rezende Quintanilha – DIGI - paulo.quintanilha@dataprev.gov.br 

• Alexandre Arruda de Amorim – DIPL - alexandre.deamorim@dataprev.gov.br 

• Carlos Wagner da Silva – DIPL - carlos.wsilva@dataprev.gov.br 

• Jailton Santos das Neves – DIPL – jailton.neves@dataprev.gov.br 

• Michel Bruno Barros Teixeira – DIPL - michel.teixeira@dataprev.gov.br 

• Nelson Luiz Leal Fernandes - DIPL - nelson.fernandes@dataprev.gov.br 

• Paulo Roberto Alves de Almeida – DIPL - paulo.almeida@dataprev.gov.br 

• Mauricio José Trigo Pereira – DITF – mauricio.trigo@dataprev.gov.br 

• Pedro Arlindo Barroso Hardman Vianna – DITF – pedro.hvianna@data-

prev.gov.br 

• Rodrigo Alves de Oliveira – DITF – rodrigo.aoliveira@dataprev.gov.br 

 

 

 

https://www.broadcom.com/products/fibre-channel-networking/extension/7840-extension-switch
https://docs.broadcom.com/docs/SANnav-FAQ
mailto:danilo.folly@dataprev.gov.br
mailto:valdimir.diniz@teletex.com.br
mailto:gregorio.bueno@teletex.com.br
mailto:mheyde@cisco.com
mailto:fabio.mucci@ibm.com
mailto:carlos.wsilva@dataprev.gov.br
mailto:cezar.matos@dataprev.gov.br
mailto:leonardo.rogel@dataprev.gov.br
mailto:alice.coelho@sencinet.com
mailto:alice.coelho@sencinet.com
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ANEXO II 

RESPOSTAS DOS QUESTIONAMENTOS 

Consulta Pública para Aquisição de 

Switches para Rede SAN (Storage Area 

Network) 

Data: 16/07/2021 
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1. Introdução 

Este documento destina-se a prestar os esclarecimentos dos questionamentos 

realizados pelos Licitantes durante Consulta Pública, referente Aquisição de Switches 

para Rede SAN (Storage Area Network) com garantia pelo período de 60 (sessenta) 

meses, para os Data Centers da DATAPREV localizados no Distrito Federal (DCDF), São 

Paulo (DCSP) e no Rio de Janeiro (DCRJ), incluindo prestação dos serviços de 

capacitação técnica a serem utilizados sob demanda. 

 

2. Respostas aos Questionamentos da Empresa – TELETEX 

 

QUESTIONAMENTO 1 

Item da Especificação 

Técnica 

No item 5.1, onde se diz: "Os componentes de hardware que 

integram a solução definida no ANEXO I –ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA, deverão ser entregues no prazo máximo de 35 (trinta e 

cinco) dias úteis". 

Questionamento da 

Empresa 

Entendemos que o prazo de entrega de 35 dias úteis poderá ser 

estendido para 60 dias corridos, caso justificado pelo prazo de 

entrega do fabricante dos equipamentos. 

Está correto o nosso entendimento? 

Resposta da Dataprev 
Solicitamos que seja detalhada a motivação para o pleito, para 

avaliação e tratamento na sessão pública. 

QUESTIONAMENTO 2 

Item da Especificação 

Técnica 

No item 11.1, onde se diz: "Deverão ser considerados os 

seguintes prazos e níveis de severidade para os chamados de 

Suporte Técnico: SEVERIDADE INFORMADA 1: 4 horas corridas" 

Questionamento da 

Empresa 

Entendemos que este prazo é extremamente curto em algumas 

situações, como por exemplo, quando houver a necessidade de 

intervenção física, ou problemas de complexidade maior. Com 

isso, entendemos que será aceito o prazo de 6 horas para os 

casos de severidade 1. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta da Dataprev 

O entendimento não está correto. Os prazos para solução das 

ocorrências descritos no requisito atendem as necessidades da 

Dataprev. 

QUESTIONAMENTO 3 

Item da Especificação 

Técnica 

No item 3.1.1, letra "b) Entrega e Instalação", onde se diz: 

"Cenário X: 2 (dois) equipamentos" 
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Questionamento da 

Empresa 

Entendemos que os equipamentos testados na Prova de 

Conceito poderão ser utilizados para a entrega da solução junto 

com os equipamentos restantes, caso estes sejam aprovados pela 

PoC. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta da Dataprev 

Sim, o entendimento está correto, desde que os respectivos 

equipamentos também tenham sido entregues lacrados de 

fábrica no ambiente de Prova de Conceito e inspecionados pela 

equipe técnica da Dataprev. 

QUESTIONAMENTO 4 

Item da Especificação 

Técnica 

No item 3.1.1, letra "b) Entrega e Instalação", onde se diz: "no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis" 

Questionamento da 

Empresa 

Entendemos que o prazo de entrega para os equipamentos de 

teste poderá ser estendido para 60 dias, caso justificado com o 

prazo de entrega do fabricante dos equipamentos. Está correto 

o nosso entendimento? 

Resposta da Dataprev 
Solicitamos que seja detalhada a motivação para o pleito, para 

avaliação e tratamento na sessão pública. 

QUESTIONAMENTO 5 

Item da Especificação 

Técnica 
No item 1.2, "Da Infraestrutura do Treinamento Presencial" 

Questionamento da 

Empresa 

entendemos que será aceito o treinamento na modalidade 

remota, devido ao período de pandemia em que ainda nos 

encontramos. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta da Dataprev 

A aquisição inclui as duas modalidades de treinamento. Desse 

modo, a licitante deve estar apta a entregar os cursos tanto no 

formato presencial como no online, conforme especificações 

constantes na documentação. 

O Anexo V do Termo de Referência especifica as condições em 

que poderão ser solicitados os treinamentos na modalidade 

presencial, sem prejuízo para as medidas de segurança que a 

pandemia demanda. 
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Respostas aos Questionamentos da Empresa – BROADCOM 

 

QUESTIONAMENTO 1 

Item da Especificação Técnica 

1.6. Os componentes de software que constituem a 

solução a ser fornecida não devem expirar após o término 

da garantia ou o período de suporte do fabricante aos 

componentes da solução, ou seja, as licenças devem ser 

perpétuas.  

Questionamento da Empresa 

Durante o período de construção do edital a 

Broadcom/Brocade atualizou seu software de 

gerenciamento Brocade Network Advisor (BNA) que era 

um software de licenciamento perpétuo para o software 

SANnav de licenciamento através de subscrição de 1, 3 e 

5 anos. Entendemos que para atende ao item: 

“1.6.14. Possuir Ferramenta gráfica para gerenciamento, 

provisionamento, configuração, monitoração, análise de 

eventos, verificação de conectividade, visualização de dis-

positivos e mapeamento dinâmico da topologia da SAN; “ 

Podemos através da ferramenta bundle WEBTOOLS con-

seguimos fazer o gerenciamento, provisionamento, confi-

guração e um monitoração e análise de eventos básicos 

pela ferramenta bundle, porém, quanto a visualização de 

dispositivos e mapeamento dinâmico da topologia SAN 

precisaríamos do software SANnav que só conseguimos 

fornecer através da modalidade de subscrição.  

• https://www.broadcom.com/products/fibre-chan-

nel-networking/software/sannav-management-

portal 

• https://docs.broadcom.com/docs/SANnav-FAQ 

Resposta da DATAPREV 

Para uma melhor avaliação da equipe técnica solicitamos 

que a empresa esclareça durante a sessão pública como é 

realizado o gerenciamento, provisionamento, 

configuração, monitoração, análise de eventos, verificação 

de conectividade na ferramenta que não requer 

subscrição. 

QUESTIONAMENTO 2 

mailto:natalia.bramos@dataprev.gov.br
mailto:natalia.bramos@dataprev.gov.br
mailto:natalia.bramos@dataprev.gov.br
mailto:alexandre.deamorim@dataprev.gov.br
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Item da Especificação Técnica 

1.2.2.Suportar os protocolos: (aceita-se documentação)  

1.2.2.1. iSCSI.  

1.2.2.2. FCIP.  

Questionamento da Empresa 

O Broadcom/Brocade não possui equipamentos que 

suportam o protocolo iSCSI. A funcionalidade de FCIP é 

obtido através da lâmina SX6 para os Directors ou através 

de switch de extensão 7810 ou 7840. 

• https://www.broadcom.com/products/fibre-channel-

networking/extension/sx6-extension-blade 

• https://www.broadcom.com/products/fibre-channel-

networking/extension/7810-extension-switch 

• https://www.broadcom.com/products/fibre-channel-

networking/extension/7840-extension-switch 

 

Resposta da DATAPREV 

O requisito foi reavaliado. O item 1.2.2 será alterado para 

“Suportar o protocolo FCIP (aceita-se documentação)”. Os 

itens 1.2.2.1 e 1.2.2.2 serão retirados. 

QUESTIONAMENTO 3 

Item da Especificação Técnica 
1.2.6.A configuração inicial deverá fornecer um mínimo de 

portas FCIP, sendo 4 portas 10Gbps SFP+ fibra;  

Questionamento da Empresa 

Como para atender a demanda de FCIP precisamos de 

equipamentos diferentes ou lâmina distinta (Lâmina SX6, 

Switch 7810 e 7840) e o requisito do FCIP está contido no 

ITEM 1.2.2 junto com iSCSI conseguimos atender a este 

item referente a solicitação no número de portas e 

requisito de FCIP, mas não atendemos o requisito de iSCSI. 

Resposta da DATAPREV 

O requisito foi reavaliado. O item 1.2.2 será alterado para 

“Suportar o protocolo FCIP (aceita-se documentação)” e o 

item 1.2.6 será mantido. 

QUESTIONAMENTO 4 

Item da Especificação Técnica 
1.3.2. Possuir a capacidade de criação de até 40 (quarenta) 

SANs Virtuais com tráfegos segregados.  

Questionamento da Empresa 

A funcionalidade de SAN Virtuais na Broadcom/Brocade é 

estabelecida pela funcionalidade chama Virtual Fabric, 

sobre esta funcionalidade nós temos dois tipos de 

segregações: 

1. a criação de switches lógicos (switches virtuais) que está 

limitado a 16 para Directors X6 e X7 e 04 para Switches 

G620/G630/G720 

2. e a criação de fabrics que é limitado a 48 para X6, X7, 

G620, G630 e G720. 

https://www.broadcom.com/products/fibre-channel-networking/extension/sx6-extension-blade
https://www.broadcom.com/products/fibre-channel-networking/extension/sx6-extension-blade
mailto:michel.teixeira@dataprev.gov.br
mailto:michel.teixeira@dataprev.gov.br
mailto:paulo.almeida@dataprev.gov.br
mailto:paulo.almeida@dataprev.gov.br
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Caso a DATAPREV faça o uso do item 1 não atendemos a 

requisito, caso faça o uso do item 2 estamos de acordo. 

Resposta da DATAPREV 

Reavaliamos o requisito e concluímos que 16 (dezesseis) 

SANs virtuais atendem às necessidades da Dataprev. Deste 

modo item 1.3.2 será alterado para: “Possuir a capacidade 

de criação de, no mínimo, 16 (dezesseis) SANs virtuais com 

tráfegos segregados”. 

QUESTIONAMENTO 5 

Item da Especificação Técnica 

1.3.3. Possuir capacidade de entroncamento 

(multiplexação) de SANs Virtuais por enlace físico único:  

1.3.3.1. Com portchannel (de até 128 Gbps);  

1.3.3.2. Sem portchannel;  

Questionamento da Empresa 

A Broadcom/Brocade não tem a funcionalidade de 

portchannel. Nossa funcionalidade se chama ISL Trunk. 

Assim como no descritivo do item 1.3.3 descreve de forma 

genérica uma funcionalidade de entroncamento por 

enlace físico único que é designado por nossa 

funcionalidade XISL, seria interessante para fácil 

comprovação o termo agregação de canais, por exemplo. 

Obs.: no item do questionamento logo acima é solicitado 

a que o tráfego segregado, mas ao se fazer o enlace físico 

único vocês terão a segregação lógica, porém 

compartilharão o meio físico. Ou seja, a segregação não 

será 100%. Somente a título de informação. 

Resposta da DATAPREV 

Para melhoria do entendimento dos requisitos, os mesmos 

serão alterados para: 

 

“1.3.3 Possuir capacidade de entroncamento 

(multiplexação) de SANs virtuais: 

 

1.3.3.1. Com agregação de vários enlaces físicos em um 

único enlace lógico (de, no mínimo, 128 Gbps); 

 

1.3.3.2. Em um enlace físico único.” 

QUESTIONAMENTO 6 

Item da Especificação Técnica 

1.3.6. Sistema de “buffers”, por interface FibreChannel no 

Director, capaz prover alocação de buffers dinamicamente 

(Virtual Output Queuing – VoQ) a fim de eliminar o 

fenômeno de Interrupção do início da fila (“Head-of-line 

blocking”) 
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Questionamento da Empresa 
Os equipamentos Broadcom/Brocade não faz a alocação 

dinâmica de buffers.  

Resposta da DATAPREV O requisito foi reavaliado e será retirado. 

QUESTIONAMENTO 7 

Item da Especificação Técnica 

1.3.13. Possuir mecanismo de controle de 

congestionamento de tráfego fim-a-fim capaz de prover 

informações para a modificação dinâmica dos Buffer-to-

Buffer credits entre switches adjacentes (FibreChannel 

Congestion Control - FCC); (aceita-se documentação) 

Questionamento da Empresa 
Os equipamentos Broadcom/Brocade não faz a alocação 

dinâmica de buffers.  

Resposta da DATAPREV O requisito foi reavaliado e será retirado. 

QUESTIONAMENTO 8 

Item da Especificação Técnica 

1.3.14. Possuir capacidade de configuração de zonas, por 

VSAN, pelos seguintes critérios:  

1.3.14.1. N_Port World Wide Name (nWWN), N_Port FC-ID, 

Fx_Port WWN);  

1.3.14.2. Nome iSCSI, endereço IP do servidor com cliente 

iSCSI; (aceita-se documentação)  

1.3.14.3. LUN (logical unit);  

Questionamento da Empresa Os equipamentos Broadcom/Brocade não suportam iSCSI. 

Resposta da DATAPREV O requisito foi reavaliado e o item 1.3.14.2 será retirado. 

QUESTIONAMENTO 9 

Item da Especificação Técnica 

1.3.16. Suportar as seguintes topologias de “loop”: Private 

loop, Public loop e Translative loop; (aceita-se 

documentação) 

Questionamento da Empresa 
Não temos qualquer documentação que comprove a 

topologia “loop”. 

Resposta da DATAPREV O requisito foi reavaliado e será retirado. 

QUESTIONAMENTO 10 

Item da Especificação Técnica 
1.3.17. Suportar os seguintes tipos de porta Fibre Channel: 

E, F, FL 

Questionamento da Empresa 
Suportamos o E_Port e F_Port, mas não suportamos o 

FL_Port. 

Resposta da DATAPREV 
O requisito foi reavaliado e o item 1.3.17 será alterado 

para: “Suportar os tipos de porta Fibre Channel E e F”. 

QUESTIONAMENTO 11 
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Item da Especificação Técnica 
1.5.3. Implementar iSCSI (Internet Small Computer Systems 

Interface) conforme RFC 3720; (aceita-se documentação) 

Questionamento da Empresa Os equipamentos Broadcom/Brocade não suportam iSCSI. 

Resposta da DATAPREV O requisito foi reavaliado e será retirado. 

QUESTIONAMENTO 12 

Item da Especificação Técnica 

1.5.8. Implementar VRRP (Virtual Router Redundancy 

Protocol) conforme RFC 2338 para alta disponibilidade de 

endpoint FCIP e iSCSI. (aceita-se documentação) 

Questionamento da Empresa 
Os equipamentos Broadcom/Brocade não suportam VRRP 

e iSCSI. 

Resposta da DATAPREV 

Para uma melhor avaliação da equipe técnica solicitamos 

que a empresa esclareça durante a sessão pública como é 

realizada a alta disponibilidade de links FCIP através de 

uma rede IP em sua solução. 

QUESTIONAMENTO 13 

Item da Especificação Técnica 
1.6.3. Possuir capacidade de configurar “loopback” interno 

para fins de diagnóstico; 

Questionamento da Empresa 

Encontramos documento comprovando o uso de 

loopback, além de outro metodos. 

https://docs.broadcom.com/doc/53-1004781 

Resposta da DATAPREV 
Não há questionamento a ser respondido. Confirmamos 

que o item será mantido. 

QUESTIONAMENTO 14 

Item da Especificação Técnica 

1.6.15. Implementar, via ferramenta gráfica e “wizards”, 

configuração de:  

1.6.15.1. Enlaces FCIP;  

1.6.15.2. Conexões iSCSI; (aceita-se documentação)  

Questionamento da Empresa 

Nós temos a ferramenta gráfica e “wizard” para a 

configuração básica do switches e directors, mas para o 

enlace FCIP precisaria ser realizado através do SANnav 

software opcional e modalidade de subscrição ou via CLI. 

Não suportamos iSCSI. 

Resposta da DATAPREV Os requisitos foram reavaliados e serão retirados. 

QUESTIONAMENTO 15 

Item da Especificação Técnica 

1.6.20. Deve permitir ser configurável e gerenciável via CLI 

(Command Line Interface), através de Telnet e SSH, 

suportando no mínimo, 15 sessões simultâneas e 

independentes.  

https://www.broadcom.com/products/fibre-channel-networking/software/sannav-management-portal
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Questionamento da Empresa 

A Broadcom/Brocade tem 9 políticas de permissão de 

acesso o limite máximo para cada política são 4 sessões, 

mas o FOS permite acesso simultâneo com outras 

políticas, combinadas temos um limite de até 32 sessões 

simultâneas. 

Resposta da DATAPREV 

O requisito foi reavaliado e concluímos que 4 (quatro) 

sessões simultâneas atendem às necessidades da 

Dataprev. Sendo assim, o item 1.6.20 será alterado para: 

“Deve permitir ser configurável e gerenciável via CLI 

(Command Line Interface), através de Telnet e SSH, 

suportando no mínimo, 4 (quatro) sessões simultâneas e 

independentes“. 

 

QUESTIONAMENTO 16 

Item da Especificação Técnica 
8.3.8.2. Nome iSCSI, endereço IP do servidor com cliente 

iSCSI; (aceita-se documentação) 

Questionamento da Empresa Não atendemos. 

Resposta da DATAPREV O requisito foi reavaliado e será retirado. 

QUESTIONAMENTO 17 

Item da Especificação Técnica 

8.3.10. Suportar as seguintes topologias de “loop”: Private 

loop, Public loop e Translative loop; (aceita-se 

documentação)  

Questionamento da Empresa 
Não temos qualquer documentação que comprove a 

topologia “loop”. 

Resposta da DATAPREV O requisito foi reavaliado e será retirado. 

QUESTIONAMENTO 18 

Item da Especificação Técnica 
8.3.11. Suportar os seguintes tipos de porta Fibre Channel: 

E, F, FL 

Questionamento da Empresa 
Suportamos o E_Port e F_Port, mas não suportamos o 

FL_Port. 

Resposta da DATAPREV 
O requisito foi reavaliado e o item 8.3.11 será alterado 

para: “Suportar os tipos de porta Fibre Channel E e F”. 

 


