
Fornecedor 4 - Questionamento enviado dia 29/08/2016 às 17:33 – MICROSENS 
 
                De acordo com o item 4.1 do edital, vimos pela presente, respeitosamente, 
solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima: 
 
1.            Para o “Sistema de Bilhetagem” e “Sistema de Gerenciamento”, solicitamos 
informar se o mesmo pode ser fornecido 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? 
 
Resposta: A princípio será aceito, no entanto serão necessários mais detalhes técnicos 
sobre a ferramenta de gerenciamento para uma análise mais concreta. Levando em 
consideração que deve ser respeitado as Políticas de Segurança do órgão conforme 
disposto no item 4.3 do Anexo I – Termo de Referência. 
 

1.1. Caso a solução com Datacenter não seja aceita, o sistema operacional 
Windows Server e o banco de dados SQL Server deverão ser 
adicionados à infraestrutura do cliente. Quem irá fornecer o sistema 
operacional Windows Server e o banco de dados SQL Server? 
Contratada ou contratante? 
Resposta: CONTRATANTE 

 
1.2.        Haverá também a necessidade de licenças CAL do Windows para 

acesso dos usuários ao servidor. Quem irá fornecer as licenças CAL do Windows? 
Contratada ou contratante? 

Resposta: CONTRATANTE 
 

 
1.2.1.     Quantos usuários utilizarão o sistema? 

  Resposta: O número de usuários por unidade de instalação é variável, o 
software deve ter capacidade para atender até 280 (duzentos e oitenta) 
usuários. 


