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Pedido de Esclarecimentos nº 04 

Pregão Eletrônico SRP nº 02/2020 

 

Considerando questionamentos recebidos a respeito da licitação em referência: 

 

Questionamento 1 - Para “5. CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO”, solicitamos informar 
se a solução pode ser fornecida na modalidade “Datacenter”. Nesta modalidade o fabricante do 
software disponibiliza um Datacenter com estrutura própria para armazenamento das informações, 
não havendo necessidade de instalação de servidor e banco de dados na infraestrutura do 
contratante. Vale ressaltar que as informações enviadas ao Datacenter são referentes apenas a dados 
sobre os trabalhos de impressão, sendo que em nenhum momento o conteúdo das impressões é 
enviado ou armazenado. O envio das informações é seguro, pois é feita pelo protocolo de segurança 
HTTPS (SSL) através da porta 443. Além das vantagens acima citadas, o cliente não terá que se 
preocupar com a compra e manutenção do servidor, banco de dados, sistema operacional e licenças 
CAL do Windows (encarecem o custo final do projeto). Por fim, poderá ter acesso remoto a qualquer 
momento (usuários que tiverem permissões), de qualquer lugar do mundo com acesso à Internet, às 
informações de bilhetagem do cliente. Diante do exposto, questiona-se: será aceita esta solução? 

Questionamento 2 - Caso a solução com Datacenter não seja aceita, um servidor e o sistema 
operacional Windows Server deverá ser adicionado à infraestrutura do cliente. Quem irá fornecer o 
servidor e o sistema operacional Windows Server? Contratante ou contratada? 

Questionamento 3 - Para o objeto desta licitação é solicitado: “PROVA DE CONCEITO (...) 1.1. Na fase 
de classificação, o Coren-SP solicitará à licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar na 
etapa de lances a realização de uma “prova de conceito”, que consiste na comprovação das 
funcionalidades descritas neste instrumento, mediante apresentação de projeto piloto “on-site” a ser 
realizado na Sede da Coren-SP”. Entendemos que para a realização da prova de conceito, toda a 
infraestrutura necessária (servidor, computadores, sistemas operacionais, entre outros) para 
instalação dos softwares será disponibilizada pela Contratante. Nosso entendimento está correto? 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta 1:  Não será aceito esta solução. Todos os servidores, softwares de gerenciamento e banco 
de dados deverão ser instalados na Sede do Conselho. O Coren-SP encarrega-se apenas pela 
hospedagem do servidor de impressão e seu sistema operacional, de acordo com as necessidades 
requeridas pelo software de gerenciamento de impressões. No entanto, poderemos fornecer um 
servidor virtual com licença Windows 2012 R2, desde que todas as demais licenças e custos de 
software necessários para operacionalização da solução serão responsabilidade da 
Contratada.  Conforme descritos abaixo (itens do edital): 
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        7.4. Os servidores, softwares de gerenciamento e banco de dados deverão ser instalados na 
Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-
000. A reunião inicial prevista no subtópico “7.1.1.” acima também deverá ser realizada na Sede do 
Coren-SP, local em que a Gerência de TI do Coren-SP (Fiscalização Técnica) se encontra instalada. 

        12.2.1. Todos os custos de licenças de software necessários para operacionalização da solução 
serão responsabilidade da Contratada. O Coren-SP encarrega-se apenas pela hospedagem do 
servidor de impressão e seu sistema operacional, de acordo com as necessidades requeridas pelo 
software de gerenciamento de impressões. 

        2.7. Todos os equipamentos e softwares fornecidos deverão ser compatíveis com o ambiente 
operacional do Contratante sendo servidores Linux ou Windows Server 2012, estações de trabalho 
Windows Workstation 7 e 10 de 32 e 64 bits, cabendo à Contratada verificação prévia junto ao corpo 
técnico do Contratante da devida compatibilidade além dos requisitos descriminados em Edital. 
        2.7.1. Compatíveis com servidores Linux ou WindowsServer 2012; 
        2.7.2. Compatíveis com os bancos MariaDB/MySQL, PostgreeSQL 10 ou SQL Server 2016 Express; 
        2.7.3. Compatíveis com estações de trabalho Windows Workstation 7 e 10 de 32 e 64 bits; 
        2.7.4. Compatível com o cartão HID (modelo ProxCard – tamanho 85mm x 54mm – clamshell - 
protocolo de comunicação: Wiegand 26 bits). 

 

Resposta 2: Conforme item anterior, poderemos fornecer um servidor virtual com licença Windows 
2012 R2, no entanto, as licenças para os demais sistemas como banco de dados, softwares de 
bilhetagem entre outros, serão de responsabilidade da Contratada. Caso seja necessário adicionar um 
servidor na infraestrutura do Coren-SP, este deverá ser compatível com rack de 19”. 

 

Resposta 3: Sim, seu entendimento está correto apenas no que tange o fornecimento de um ou mais 
servidores virtuais com licenças Windows 2012 R2, as licenças para os demais sistemas como banco 
de dados, softwares de bilhetagem entre outros para o correto funcionamento da solução na fase da 
amostra, serão de responsabilidade da Contratada. 

 

 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020. 

 

 

Laís Serafim de Freitas 

Pregoeira 

 

Publicado no site do Coren-SP: www.coren-sp.gov.br e no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br  

 


