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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – EMAP 
 
 

 A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna 
público aos interessados, com base nas informações da Coordenadoria de Suporte e Rede da EMAP – 
CORED/EMAP, RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa O2SISTEMAS, sobre itens 
do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para o a contratação de empresa especializada para fornecimento de unidade de 
armazenamento de dados (storage de alta performance – All Flash) com garantia e suporte técnico por 36 (trinta e 
seis) meses. Dessa forma, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
QUESTIONAMENTO 1: 
Q1) O item 1.4.1.33 do Termo de Referência solicita que o storage deva possuir a capacidade de 100TiB com 
mecanismos de compressão e desduplicação habilitados. Os discos flash IBM possuem a tecnologia Flashcore, que 
consegue fazer compressão de no mínimo de 2:1 (podendo chegar a mais, dependendo dos dados) sem nenhum 
overhead de performance, com isso a desduplicação de dados se torna desnecessária nesses módulos. Os 
equipamentos IBM também fazem desduplicação, mas utilizando do software do storage. Visando aumentar a 
competitividade do certame, com a participação da tecnologia IBM, e tendo em vista que a preocupação é de se 
atingir a capacidade utilizável com tecnologias de redução de dados, entendemos que a volumetria líquida de 
100TiB e os requisitos de performance possam ser atingidos através somente de compressão, mesmo que o 
equipamento possa realizar a desduplicação via software. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA:  
Sim, está correto o entendimento, desde que o equipamento possua conformidade com os requisitos de capacidade 
utilizável (item 1.4.1.33) e desempenho (1.4.1.52 a 1.4.1.57). É de obrigação da Contratada a garantia da taxa de 
redução de dados utilizada para formar a capacidade utilizável, conforme consta dos itens 1.4.1.34 e 1.4.1.35. 
 
 
QUESTIONAMENTO 2: 
O item 1.4.1.42 do Termo de Referência cita que as controladoras do equipamento devem funcionar de forma 
ativa/ativa utilizando uma arquitetura simétrica, onde é dado o exemplo de funcionamento. O equipamento que 
pretendemos ofertar tem suas controladoras operando em modo ativo/ativo, com volumes podendo ser acessados 
por qualquer uma das controladoras, mas de modo assimétrico através do protocolo ALUA, onde o storage informa 
ao driver de multipath qual o nó controlador mais próximo e que este path deve ser usado para minimizar latência. 
Ou seja, temos controladoras ativas e disponíveis para que o software de multipath possa utilizar uma delas para 
efetuar o I/O. Entendemos que a definição de simétrica que foi utilizada possa ser apenas uma questão 
interpretativa e que equipamentos que utilizem do protocolo ALUA para fornecer os caminhos redundantes aos 
volumes utilizando as controladoras em modo ativo/ativo serão aceitos. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA:  
Não está correto o entendimento. Conforme consta no item 1.4.1.42 o modo de operação das controladoras de 
processamento de I/O para acesso aos volumes deve ser realizado de modo ativo/ativo simétrico. Não serão aceitas 
soluções de Storage All-Flash que operem na modalidade ativo/ativo assimétrico (ALUA).  
 
Pois o acesso ativo-ativo assimétrico (ALUA) a unidade lógica (LUN/volume) usa o protocolo SCSI entre a 
LUN/volume e as controladoras de processamento e permite que um dos caminhos seja otimizado e o outro não 
otimizado. Ao acessar uma LUN/volume de uma controladora do storage por meio de um caminho não otimizado, 
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haverá uma queda no desempenho. Para garantir o desempenho máximo, deve-se alocar pools ou volumes/LUNS 
igualmente distribuídos para cada controladora de acordo com suas cargas de trabalho. Embora as duas 
controladoras funcionem simultaneamente, eles não funcionam cooperativamente. Um dos maiores desafios para a 
equipe de storage é equilibrar as cargas de trabalho entre as duas ou mais controladoras. 
Em comparação com a arquitetura ALUA, a arquitetura ativo-ativo simétrica garante a estabilidade de desempenho 
das duas controladoras trabalhando cooperativamente e o equilíbrio da carga de transferência (throughput) entre as 
controladoras com vários acessos de entrada/saída (I/O) a mesma LUN/volume, oferecendo desempenho 
consistente. 
Em resumo a arquitetura ativo-ativo simétrica das controladoras melhora o desempenho, permitindo que duas ou 
mais controladoras trabalhem cooperativamente, de forma que não é necessário esforço extra para fazer o 
mapeamento e o balanceamento de cargas de trabalho entre as duas ou mais controladoras do equipamento. 
 
 
QUESTIONAMENTO 3: 
Os itens 1.4.1.64 e 1.4.1.65 determinam a necessidade de licenciamento para encriptação e determinam que não 
pode haver nenhum tipo de dispositivo de hardware e/ou software externo para gerência das chaves. Tal requisito 
faz com que as chaves sejam armazenadas no próprio software de gerenciamento do storage, criando assim um 
ponto de falha do aspecto de segurança. Também consideramos que dispositivos flash oriundos do próprio 
fabricante do storage não são considerados hardware externo, pois fazem parte do conjunto do storage e tem como 
único objetivo armazenar as chaves de criptografia para inicialização do equipamento. Devido ao exposto, 
entendemos que o gerenciamento das chaves de criptografia possa ser realizado com kits de dispositivos flash 
fornecidos em conjunto com o storage. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA:  
Não está correto o entendimento. Conforme consta no item 1.4.65, não deve ser necessário qualquer hardware ou 
software externo ao Sistema para a gerência da chave de criptografia. 
 
O uso de dispositivos flash externos ao equipamento permite a oferta de soluções que utilizam dispositivos USB 
flash do tipo “pen drives” para o gerenciamento da chave de criptografia, trazendo assim riscos de indisponibilidade 
do Storage ou até perda de dados em caso de defeito ou perda desses dispositivos externos. 
 

São Luís/MA, 10 de março de 2021. 
 

 
Maria de Fátima Chaves Bezerra 

Pregoeira da EMAP 


