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Parecer Técnico nº 003/2022 - Em Resposta ao Ofício nº 234/2021 – 

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 

234/2021, solicita análise e posicionamento da Emprel acerca da Adesão a ATA REGISTRO 

DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO 037/2021 – TJMA para compra de expansão de 

storage de armazenamento all flash 

CONTEXTO 

Com a necessidade cada vez maior de armazenar os dados para poder fazer melhores análises 

e prestar serviços cada vez mais especializados para os munícipes, a necessidade de expansões 

de área em storages são bem mais frequentes.  

 

Considerando que a utilização atual dos storages disponíveis para esta Secretaria já está 

atingindo sai capacidade máxima, a necessidade um aumento se faz necessário para poder se 

mantar a qualidade dos serviços atuais e trazer novas melhorias de prestação de serviço 

 

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 

1 Expansão da capacidade de armazenamento 

do Storage All-Flash com 100TB utilizáveis, 

serviços de instalação, configuração, suporte 

e garantia co-terminus. 

Atende os nossos requisitos para serem 

alocados no nosso Data Center  

 

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA 

Foi analisado o hardware objeto desta solicitação: 
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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. 
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