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Parecer Técnico nº 002/2022 - Em Resposta ao Ofício nº 232/2021 – 
SESAU – SECRETARIA DE SAÚDE 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se de atendimento a demanda da Secretária Executiva de Planejamento, 
Monitoramento e Articulação Distrital, da Secretaria de Saúde, que, através do Ofício Nº 
232/2021, solicita análise e posicionamento da Emprel acerca da Adesão a ATA REGISTRO 
DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO 075/2021 – TJRO para compra de expansão para 
a solução de backup utilizada pelo Veritas Netbackup 

CONTEXTO 

Cuidar dos dados da empresa é um dos desafios da TI hoje e em caso de perda de informações, 
ainda que possamos recorrer à solução de recuperação de dados, se faz necessário lembrar que 
ela é uma ação emergencial, o que sempre pode acarretar algum impacto financeiro ou 
operacional para que ela seja realizada. Portanto, onde houver informações importantes de 
negócio, deve haver uma solução consolidada de backup. 
 
Um serviço de backup gerenciado ajuda a manter os dados sempre acessíveis além de poder 
manter um plano personalizado para atender as necessidades de backup, retenção e 
recuperação da empresa com acesso seguro à informação. 

 

ESCOPO DA ANÁLISE 

O escopo desta análise englobará os aspectos técnicos da solução pretendida. 

 

O Parágrafo único do artigo 2º do já mencionado Decreto nº 13.672 de 1986 insta a 
Emprel a produzir “... parecer conclusivo sobre a viabilidade técnica.” de qualquer 
aquisição de bens e serviços na área de informática, portanto não serão considerados aqui 
os aspectos jurídicos da aquisição. 

Item Equipamentos   Parecer EMPREL 

6 Netbackup Gaveta de expansão 5250 – 
65 TB  
Part Number: 29738-M3 

Atende os nossos requisitos para serem 
alocados no nosso Data Center  

7 Garantia e suporte (60 meses) para 
gaveta de expansão 5250 – 65 TB  
Part Number: 29738-M3-38 

Atende os nossos requisitos para serem 
alocados no nosso Data Center 
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DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA 

Foi analisado o hardware objeto desta solicitação: 

 

DA ANÁLISE DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS 

Foi analisado os aspectos da garantia objeto desta solicitação 

 

CONCLUSÃO 

Da análise das especificações técnicas do hardware, objeto desta solicitação, conclui-se que: 

 

O mesmo atende às necessidades para o objeto a que se destina, tendo o aval da Emprel 
para a continuidade do processo. 

 

Recife 20 de janeiro de 2022 
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