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DISCLAIMER

As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às
perspectivas de negócios, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da
Companhia, bem como em informações disponíveis.
As informações a seguir são para direcionamento aos produtos/serviços que poderemos oferecer e não é um
compromisso para entrega de material e/ou serviço. Para maiores informações sobre as soluções da
Compwire e como se adaptariam ao seu negócio, sempre consulte o gerente de contas regional, e solicite
uma proposta formal.
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LOTE 01 - Storage All-Flash Oceanstor
Dorado 5000 V6 



QUEM SOMOS
A Compwire é atualmente uma das principais consultorias de tecnologia do 
Brasil. Em busca de inovação, oferecemos soluções de TI alinhadas com as 
tendências globais como Analytics, Machine Learning, Big Data, Data 
Center, Cloud e soluções de Engenharia.

Além de um portfólio extenso em soluções de infraestrutura e integração 
tecnológica visando agregar valor aos negócios do cliente.



SIMPLIFIQUE SEU PROCESSO DE AQUISIÇÃO

Registro de preços, uma alternativa inteligente para você reduzir 
custos.

O Registro de Preços está previsto na Lei 8.666/93, art. 15, II:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (...)
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

Conforme prevê o Decreto Federal nº 7892/13, em seu art. 22, 
parágrafos 8º e 9º, as regras para adesão em síntese são as seguintes:
1) É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a 
adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade 
municipal, distrital ou estadual.

2) É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou 
estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública 
Federal.



Oceanstor Dorado 5000 V6
O OceanStor Dorado V6 da Huawei é um sistema de armazenamento corporativo nativo all-flash
projetado para serviços de missão crítica. O Dorado consegue evitar com eficiência qualquer
interrupção de serviço, oferecendo sistemas de detecção de falhas que nunca afetam os serviços. O
sistema de armazenamento all-flash OceanStor Dorado V6 da Huawei cumpre os requisitos de
armazenamento de grandes bancos de dados, principalmente nos setores de ISP, finanças,
governo, energia e mercado corporativo.



Benefícios do OceanStor Dorado 5000 V6

Podendo chegar a 550k IOPS;

Alto poder de processamento para deduplicação de dados;

Controladoras ativo-ativo simétrico (Característica de subsistema de armazenanto high-end);

Storage nativo All-Flash;

Possibilidade de scale-out com 512GB de cache (4 controladoras);

Altamente indicado para cargas de trabalho como OLTP e OLAP;

Possui suporte aos protocolos FC e iSCSI;

Opção de alta disponibilidade entre sites, modelo ativo-ativo utilizando a função de HyperMetro
da solução;



DETALHES DA ATA
ITEM 1 – SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADO NATIVO ALL-FLASH OCEANSTOR DORADO 5000 V6 92TB

02 (duas) controladoras ativo-ativo simétrico com suporte aos protocolos de bloco (Fibre Channel e iSCSI) com 25 baias de 2,5”

Cada par de controladoras contém:

256 GB DRAM cache global;

4 x processadores com 32 cores com um processamento de 2,6 Ghz cada core (2 x procs por controladora);

8 x portas 10Gb/s SFP+; (4 por controladora)

16 x portas FC 16Gb/s (8 por controladora)

2 x portas de gerenciamento;

4 x portas 100Gb/s (2 por controladora – conexão das gavetas de disco)

24 x discos SSD de 3.84TB 2,5”;

Capacidade bruta de 92TB e 75TB líquido em RAID 5;

Fibras LC-LC de 10 metros para as portas de front-end;

Fontes redundantes;

Rack padrão 19” com 42U com 2 x PDU’s

GARANTIA DE 60 MESES 24X7 – Com atendimento on-site



DETALHES DA ATA
ITEM 2 – EXPANSÃO DE GAVETA COM DISCO INTELIGENTE

• 01 x gaveta de expansão com 25 baias para discos de 2,5”.
• 24 x discos de 3.84TB SSD SAS;
• Capacidade bruta de 92TB;
• Capacidade líquida acrescida no sistema de 75TB em RAID 5;
• Gaveta de 2U;
• Fontes redundantes
• Acompanha todos os cabos e acessórios para instalação;

ITEM 3 – EXPANSÃO DE GAVETA COM DISCO INTELIGENTE

• 01 x gaveta de expansão com 25 baias para discos de 2,5”.
• 12 x discos de 3.84TB SSD SAS;
• Capacidade bruta de 46TB;
• Capacidade líquida acrescida no sistema de 34TB em RAID 5;
• Gaveta de 2U;
• Fontes redundantes
• Acompanha todos os cabos e acessórios para instalação;

Obs: Gavetas inteligentes possuem um processador e memória RAM
para otimização do sistema de armazenamento.
GARANTIA DE 60 MESES 24X7 – Com atendimento on-site



DETALHES DA ATA
ITEM 4 – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

• Instalação e configuração do equipamento
• Migração de dados

ITEM 5 – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

• Carga horária de 40 horas;
• Material didático
• Treinamento para até 4 pessoas;



DETALHES DA ATA
Licenciamento
Pacote de software completo, com licenciamento perpétuo, incluindo as licenças:

• HyperSnap

• HyperReplication

• HyperMetro (ativo-ativo entre dois storages)

• HyperClone

• SmartThin

• SmartQoS

• SmartEraser

• SmartMigration

• SystemReporter

• SmartDedup

• SmartCompress

• eService

• DeviceManager e UltraPath (Software de multipath da Huawei);



DETALHES DA ATA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADES VALOR UNITÁRIO
1  Controladora Dorado 5000  V6 - 256GB - 24 x 3,84TB -  92TB BRUTO - 75TB Liq. 28 R$339.900,00
2 Expansão de gaveta com disco - 24 x 3,84 - 92TB bruto - 75TB Liq. 40 R$213.600,00
3 Expansão de gaveta com disco  - 12 x 3,84 - 45TB bruto - 34TB Liq. 33 R$124.977,20
4 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 27 R$17.999,00
5 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 20 R$9.499,00



Escolha a ata de seu interesse e os itens que gostaria de realizar a adesão. Na ATA localize o 
órgão detentor do Registro de Preços.

Encaminhe um ofício de intenção de adesão ao detentor da ATA e para a Compwire solicite uma 
autorização para aderir à referida ATA. Envie o original indicando o responsável pela adesão e 
uma cópia por e-mail ou fax, para que o órgão e a Compwire deem início aos procedimentos 
necessários.

O órgão detentor da ATA e a Compwire enviarão um Termo de Aceite/Adesão para o órgão 
solicitante.

Após o recebimento do Termo de Aceite ou Adesão, seu contato será apenas com a Compwire. 
Nessa etapa você emitirá um empenho ou contrato referente a ATA ou Itens desta ATA.

As atas de registro de preço são documentos com soluções/serviços já licitados pela Compwire e
com preço fixo. Verifique abaixo como aderir:

INFORMAÇÕES PARA ADESÃO



MATRIZ
Rua Comendador Roseira, 352
Prado Velho | Curitiba | PR
CEP: 80215-210
Fone: + 55 41 3333.6066

Nossos contatos

BRASÍLIA
SHS Quadra 6 Conj. A | Bloco E
Sala 902-905 | Edifício Brasil XXI
Asa Sul | Brasília | DF
CEP: 70322-915
Fone: + 55 61 3024.8460

FLORIANÓPOLIS
Rua Cônego Bernardo, 101
Sala 212 | 2° andar
Florianópolis | SC
CEP: 88036-570
Fone: + 55 48 3365.6066

SÃO PAULO
Rua Alvorada, 1289 - Conj 1002/1003
Vila Olimpia Prime Offices
Vila Olimpia - São Paulo - SP
CEP: 04550-004
Fone: + 55 11 3637.6134

Caso tenha alguma pergunta:

contato@compwire.com.br
www.compwire.com.br
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