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Antonio Antunes de Oliveira

De: CPL

Enviado em: terça-feira, 4 de abril de 2017 12:15

Para: Tine Goulart

Cc: CPL

Assunto: RES: Pregão Eletrônico Nº 07/2017_Solicitação de Esclarecimento

Prezado, 

 

Sua solicitação de esclarecimento foi respondida pela área técnica, na forma abaixo: 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 01  

Não está correto o entendimento. Não será exigida a migração dos dados já protegidos para a 
nova solução, em caso de mudança da ferramenta.  

   

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 02  

Não está correto o entendimento. A lista de softwares e aplicações que deverão ser atendidos pelo 
software de backup, que compõe a solução de proteção de dados, é a detalhada no subitem 2.7 - Suporte 
a ambientes do ANEXO I. 
 

  

    

Antonio Antunes de Oliveira 

Secretaria de Administração 

Comissão Permanente de Licitação 

 +55 61 3022-7511 

    

 
  

  

 

 

De: Tine Goulart [mailto:tine.goulart@vert.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 3 de abril de 2017 14:03 

Para: CPL <cpl@cjf.jus.br> 

Assunto: Pregão Eletrônico Nº 07/2017_Solicitação de Esclarecimento 

 

Prezados Senhores, 

  

Referente ao  Pregão Eletrônico Nº 07/2017 solicitamos os esclarecimentos abaixo descritos: 

  

Questionamento 01 

  

               Página 19 – “Item 5.2.1 - Caso a solução a ser fornecida, seja diferente do software de backup atualmente 

instalado no CJF, a contratada deverá providenciar a instalação dos agentes necessários em todos os servidores e a 

integração ao ambiente de virtualização” 

  

Perguntamos:  



2

Entendemos que caso a solução a ser fornecida seja diferente do software de backup atualmente instalado no CJF e 

portanto substituirá o mesmo, deverá ser considerado a migração dos dados protegidos no ambiente existente para 

a solução da proponente, está correto nosso entendimento?  Ainda, se positivo, quantas fitas e TB em disco deverão 

ser migradas para a nova solução? 

  

  

  

Questionamento 02 

  

Página 30 – “Item 2.1.4. Permitir instalação e execução em ambiente de virtualização VMware vSphere ESXi 6.x ou 

superior e Windows Server 2012 Hyper-V ou superior;” 

  

  

Perguntamos:  

Entendemos que a solução ofertada deverá permitir sua instalação e execução em sistemas operacionais citados no 

item 4. Plataforma de Software da página 43, ou seja, diferentes versões de Linux e Windows desde que ainda 

suportadas pelos próprios fabricantes, residentes nos ambientes de virtualização Vmware vSphere ESXi 6.x ou 

superior e Windows Server 2012 Hyper-V ou superior.  Está correto nosso entendimento? 

  

  

Sem mais. 

  

  

Obrigada, 

  

  

  

  

Tine Goulart 
Executiva de Contas 
C 61 9282 6840     T 61 2103 1015 
vert.com.br 

     

 

  

  

  


