
 

 

Seguem as respostas em vermelho ao lado de cada questionamento.  

 

Questionamento 01: O escopo acima está correto? Sim. Conforme consta no edital (3. Do objeto da licitação). 

 

Questionamento 02: O serviço “nuvem” pode ser subcontratado, dado que os requisitos de segurança, disponibilidade, 

backup e ambiente computacional, regidos por padrões internacionais, 7x24, com redundância de energia somente são 

encontramos em empresas, por exemplo:  Microsoft Azure, Amazon Web Services, Apple Web Services, Adentro,  Red 

Hat Coudforms, entre outras. É esse o ambiente computacional que o CRORS busca contratar? Se sim, está ciente que, 

ao término do contrato, precisa renovar a locação do ambiente, sob pena de ter inviabilizada sua operação?  Os serviços 

de nuvem para o GED devem ter contratação diretamente com a empresa vencedora e obedecer aos requisitos 

necessários para garantir as necessidades do bom desempenho conforme item 3.1 deste edital, sobre hospedagem do 

portal o mesmo nada tem haver com a hospedagem do GED, e será renovado dentro dos prazos estabelecidos.  

 

Questionamento 03: O edital não faz referência a qualquer tipo de padrão internacional exigido para o serviço 

Hospedagem Dedicada. Isso pode ser esclarecido? Os serviços de nuvem para o GED devem ter contratação diretamente 

com a empresa vencedora e obedecer aos requisitos necessários para garantir as necessidades do bom desempenho 

conforme item 3.1 deste edital. 

 

Esclarecimento: 

Refere o Anexo I – Termo de Referência: “...verificou-se que o atual GED – Gestão de Documentos não possui serviço 

em nuvem nem serviços de backup em nuvem o que é um risco para esse conselho com a perda de todos os documentos 

e gestão se trabalhando...” referência explícita do edital ao nome LiquidGED. Exatamente. 

Esclarece a Redeimagem: a configuração contratada à época não demandou os quesitos acima referidos. Não fomos 

questionados sobre os itens acima. Somos os atuais desenvolvedores da solução referida. Estamos há mais de 30 anos 

no mercado, e a solução GED, identificada como LiquidGED, está em funcionamento no CRORS desde 2011, com 

contrato encerrado desde início de 2013  -  não renovado, por decisão do CRORS. Ao que nos conste, em todo este 

período não ouve qualquer interrupção de funcionamento comunicada. Neste tempo, sem contrato de suporte técnico, 

tentamos vender upgrade e atualização de nossa solução.  Não nos foi solicitado orçamento sequer próximo ao 

especificado no presente edital. E, a título de esclarecimento, o LIQUID pode sim ser instalado em nuvem com serviços 

de backup automático, desde que contratada a versão própria para este fim. Esmos modificando o sistema e não há 

qualquer obrigação contratual ou legal para realização de consulta a empresa requerente. 

 

3. Descrição dos Serviços 

3.1. GED e Hospedagem Dedicada 

Questionamento 04:  É referido no edital que o serviço GED fique hospedado neste ambiente nuvem. Não faz 

referência à hospedagem do Portal. Podem esclarecer se este último ficará no mesmo ambiente GED ou em servidor 

próprio do CRORS? O portal não ficará  no mesmo servidor em um primeiro momento, ele tem sua própria hospedagem 

dedicada na Amazon, e deverá ter comunicação assim com o aplicativo com integração com o GED. 



  

Questionamento 05: No item 3.2.1 refere ambiente de Sistema Operacional “CentOS ou Ubuntu seja open source 

(Linux) (em nuvem)”. Questionamento: ao solicitar ambiente Linux, exclusivamente, sem referir Windows como 

alternativo, interpretamos que isso restringe possibilidades de competidores, reduzindo o número de empresas. O 

CRORS confirma a especificação em solicitar exclusivamente o ambiente referido, limitando assim o número de 

competidores? Hoje grandes empresas em todo o mundo estão trabalhando com foco em tendência de mercado para 

tecnologia open source, como google, como Prefeituras e Governos. Tendências de mercado por ser tecnologias mais 

eficientes e mais baratas, onde esse conselho preza por buscar sempre a melhor solução e economia.  

 

Questionamento 06: O item 3.2.4 refere limite máximo dedicado de 1 Tera de espaço em servidor seguro Firewall, 

referência do Edital. O CRORS confirma o limite máximo de armazenamento de dados? Destacamos que, ao ultrapassar 

este limite, todas as aplicações contratadas sofrerão interrupção de funcionamento. É usual no mercado, para estes casos, 

estabelecer uma mecânica de ampliação de recursos nuvem.  Trabalhamos atualmente com 500GB. Foi solicitado o 

dobro de espaço justamente para garantir a eficiência e continuidade do serviço sem interrupções, mesmo que essa 

demanda venha precisar de mais espaço. Ainda sim, o contrato estabelece aditivos para a contratação de mais espaço.  

  

Questionamento 07: O item 3.2.6 refere hospedagem para testes e homologação. A especificação não detalha se os 

ambientes (teste e homologação) deverão estar no mesmo ambiente de hospedagem. Solicitamos 

esclarecimentos. Quando se diz “teste de homologação” está diretamente ligado ao ambiente de produção definitivo, 

caso contrário, não seria de homologação. 

 

  

Questionamento 08:  O CRORS não faz referência sobre quem, contratada ou contratante, será responsável pela gestão 

do ambiente de Hospedagem Dedicada. Solicitamos esclarecimentos. A contratação dos serviços em nuvem será de 

responsabilidade do vencedor da licitação, com as devidas referencias conforme edital item 3;1 dentro assim garantida 

de qualidade e segurança. 

 

3.2.8 Sistema GED. 

Questionamento 09: item 3.3.26. Funcionar com múltiplos bancos de dados. Este item isoladamente não tem 

significado. O CRORS pode esclarecer a intenção técnica de uso deste item? Ainda, o GED poderá acessar múltiplos 

bancos de dados quando em operação ou poderá decidir por qualquer banco de dados a partir da instalação da solução 

GED e Portal? O GED terá banco de dados único com sistema de backup diário para levantar o serviço caso o de 

produção tenha problemas, assim garantiríamos a continuidade sem interrupções.  

 

Questionamento 10: item 3.3.29 Aprovação de Fluxos de Trabalhos, Workflow. Não há qualquer especificação de 

fluxos de trabalho do CRORS no presente edital. Em que parâmetro o competidor deve estar amparado para cotação 

deste item em sua proposta comercial? O fluxo de trabalho será agendado com a equipe de TI do CRORS dentro do 

prazo estabelecido conforme edital. 

 



Questionamento 11: item 3.3.36 e 37. Help Desk, 7x24, disponibilidade contínua, grifo nosso. O fornecedor 

deverá ter suporte 24 horas, 7 dias da semana. Em todo o tempo de uso da ferramenta GED atual, a que está em 

funcionamento, não tivemos tal demanda em todo o tempo de contrato. Estes dois quesitos oneram em muito o trabalho 

por conta de se tratar de hora funcionário dedicado. O CRORS confirma tal demanda referida no edital? Sim.  

 

4. Desenvolvimento do Novo Portal do CRORS 

Questionamento 12: Item 4.2.: Ao referir como padrão de desenvolvimento o “open source”, entendemos assim a 

redução de competidores. Cabe avaliar a possibilidade de ambiente Windows, banco de dados SQL Windows Server, 

Webapi .Net, front end mvc/.Net com o objetivo de ampliar o número de competidores. Pode o CRORS confirmar ou 

ampliar a especificação? Já respondido no questionamento 5 acima. 

 

Questionamento 11: Item 4.4.: O item refere “desenvolvimento de novas funcionalidades para o aplicativo CRORS”. 

Refere-se exclusivamente ao Portal e não ao APP, correto? Há como minimamente referir de forma objetiva “novas 

funcionalidades”, para que os competidores possam qualificar suas propostas? Desenvolvimento de novas 

funcionalidades para o aplicativo do CRORS a fim de termos a integração entre as ferramentas (App, Portal e GED) 

com suporte de 20 horas mensais. 

 

5. Da integração das Ferramentas 

Questionamento 12: Item 5.1 5.2 e 5.3: O edital refere aos níveis de integração entre os aplicativos. Quando 

tecnicamente soluções de software são integradas, para o sucesso disto, há que se saber minimamente quais os 

parâmetros de integração. O edital poderia detalhar os níveis de integração desejados, anunciando seus graus de 

criticidade para que as empresas possam ter como avaliar seus desafios técnicos e demandas para a qualificação da 

proposta comercial?  O aplicativo terá a função de pesquisa junto ao sistema GED e Portal, com integração total de 

pesquisas.   

 

6. Das Obrigações da Empresa Contratada 

Questionamento 13: Item 6.1.9: Refere à necessidade de informar nome e celular de pessoa que possa estar 7x24 

disponível para tratar casos excepcionais e urgentes. Este item confunde com o anterior, que exige o atendimento de 

callcenter 7 dias, 24 horas ao dia, 7x24. O atendimento se dará por plantão de celular ou estrutura de callcenter 7x24? 

A pergunta se faz necessária por conta do dimensionamento de custos de uma e outra alternativa. Solicitamos então uma 

definição deste ponto para qualificação da proposta comercial.  Se dará por estrutura de callcenter 7x24, porém em caso 

de urgência solicitamos o telefone de uma pessoa que possa nos atender fora do horário comercial, nos fins de semana 

e feriados. 

 

Questionamento 14: Item 6.1.13: Prestar os serviços solicitados com prazo de implantação em até 60 (sessenta) dias a 

contar da data da assinatura do contrato. Este prazo é para a instalação de todos os itens do presente edital? Sim.  

 

Questionamento 15: Item 6.1.14: Todos os produtos personalizados resultantes dos serviços prestados (programas-

fonte, “procedures”, “scripts”, módulos, documentação de sistemas e etc.).  O presente edital fundamenta-se em buscar 

as melhores soluções de tecnologia para o CRORS. Em linhas gerais busca soluções personalizadas, tais como Portal, 



GED, toda a infraestrutura para o adequado funcionamento destes dois itens, bem como integração com APP. A 

primeira, como especificado no edital, tem sintonia completa com a cultura de operação do CRORS, envolvendo 

especificidades operacionais deste. Nesta linha, entendemos justa a demanda por código fonte e demais itens técnicos. 

Já nos demais itens, como, por exemplo, a aplicação banco de dados, GED, sistemas de Firewall, Sistemas Operacionais 

entre outros elementos técnicos, são soluções comercializadas no mercado e, portanto, ao solicitar códigos fonte e “... 

não podendo, portanto, serem utilizados, reproduzidos ou copiados, cedidos ou transferidos, alugados ou 

vendidos sem o seu prévio e expresso consentimento...”, grifo nosso, invadem a vida comercial das empresas e/ou 

organizações na essência de seus objetivos empresariais. Solicitamos, por conta deste entendimento, que o CRORS 

deixe explícito e não genérico a seguinte expressão que consta neste item “6.1.14. Todos os produtos 

personalizados resultantes dos serviços prestados (programas-fonte) serão de propriedade da CONTRATANTE”, 

esclarecendo a que elemento exatamente refere o Edital. Entenda-se com produtos personalizados de código fonte de 

propriedade da contratante, como portal e aplicativo.   

 

Questionamento 16: Item 13. Dos Valores Médios e do Valor Estimado da Contratação: Pode este CRORS fornecer 

cópia das três propostas que embasaram a precificação do edital? Segue em anexo as propostas cotadas.  

 

Questionamento 17: Dada a demanda por serviços de tecnologia da informação tão distintos, temos encontrado editais 

organizados por lotes de demanda. Para este caso, a título de sugestão, não seria melhor dois lotes?  Um para a solução 

portal e outro para a solução GED? Assim, empresas dedicadas em um e outro segmento, exclusivamente, poderiam 

participar em um ou outro lote. Tal sugestão certamente traria mais competidores, com maior especialidade em um e 

outro segmento, Portal e GED.  Pode o edital ter esta orientação? Conforme referido acima a proposta do presente edital 

é a total integração entre os sistemas propostos. Neste sentido a comunicação técnica com eventuais duas empresas 

distintas vencedoras da licitação poderiam criar ruídos de comunicação para com o contratante, o maior prejudicado. 

Assim, por discricionariedade administrativa a decisão da pregoeira foi por um único lote.  

 


