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ESCLARECIMENTO 2 14/08/2020 11:12:23

STORAGEONE COMéRCIO E SERVIçOS LTDA

5.1.1. A DETENTORA devera´ realizar instalac¸a~o e configurac¸a~o, sem custos adicionais, de cada Storage entregue a` Contratante;

Quais as configurações a serem feitas? Formatação, configuração e apresentação de LUN, configuração de rede SAN, entre outrs? Favor nos
explicar

6.5. O treinamento devera´ envolver todas as partes do(s) equipamento(s) e oferecer um ni´vel de conhecimento e profundidade equivalente
a`quele ministrado pela Contratada, e consistira´ em:

b) uma parte pra´tica a ser efetuada em equipamento de mesmo modelo e caracteri´sticas te´cnicas do ofertado, buscando sedimentar sua
correta utilizac¸a~o, os conhecimentos teo´ricos adquiridos, bem como identificar os defeitos mais comuns e suas prova´veis soluc¸o~es.

Entendemos que o treinamento será Hands On e o módulo prático ocorrerá no mesmo equipamento adquirido pelo CPOB, está correto nosso
entendimento?

Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva 14/08/2020 17:10:42
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 46.377.222/0001-29

Ouvidoria Transparência SIC

 Prezado Licitante,

Visando dirimir vossa dúvida, esta comissão apresenta os seguintes esclarecimentos:

5.1.1. A DETENTORA devera´ realizar instalação e configuração, sem custos adicionais, de cada Storage entregue a` Contratante; 

Pergunta: Quais as configurações a serem feitas? Formatação, configuração e apresentação de LUN, configuração de rede SAN, entre outros?
Favor nos explicar 

Resposta: O escopo de serviços deve contemplar no mínimo: Instalação física dos equipamentos, Configuração inicial física e lógica, Definição
da Topologia de entrega do FileSystem, entrega de FileSystems a pelo menos 2 servidores. 

6.5. O treinamento devera´ envolver todas as partes do(s) equipamento(s) e oferecer um nível de conhecimento e profundidade equivalente
aquele ministrado pela Contratada, e consistira´ em: 

b) uma parte prática a ser efetuada em equipamento de mesmo modelo e características técnicas do ofertado, buscando sedimentar sua correta
utilização, os conhecimentos teóricos adquiridos, bem como identificar os defeitos mais comuns e suas prováveis soluções. 

Pergunta: Entendemos que o treinamento será Hands On e o módulo prático ocorrerá no mesmo equipamento adquirido pelo CPOB, está correto
nosso entendimento? 

Resposta: Não está correto o entendimento. O treinamento visa atender a melhor utilização do equipamento e suas características, devendo ser
respeitado conforme edital. O treinamento deverá ser realizado em equipamento similar ao ofertado pela vencedora.

Atenciosamente,

Comissão de Aquisição 

CPB
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