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Email – wander.oliveira@seprev.sp.gov.br

Re: Pedido de esclarecimento - Edital 04/2017
Wander Oliveira - SEPREV
qua 24/01/2018 07:58
Itens Enviados
Para:Priscila

da Silva Santos <priscila.santos@benner.com.br>;

Priscila, bom dia!
Tudo bem?
Conforme prevê o item 4.13.4, o sistema deverá ser implantado em infraestrutura própria do SEPREV, detalhada
nesse mesmo item.
Desse modo, eventuais aquisições/implantação de hardware ou so ware pela licitante vencedora (contratada)
serão de sua responsabilidade, devendo ser usado o atual ambiente datacenter do SEPREV.
A atual fornecedora desse ambiente é a empresa Equinix do Brasil Soluções de Tecnologia em Informá ca S.A.,
conforme contrato 03/2015 – Pregão Presencial 01/2015.
Atenciosamente,

Wanderdayk Oliveira
Supervisor - Licitações
SEPREV – Indaiatuba/SP
(19) 3825-4607
(19) 99705-0465
ID 35*50*51661
skype: wanderdayk.oliveira
www.seprev.sp.gov.br

De: Priscila da Silva Santos <priscila.santos@benner.com.br>
Enviado: terça-feira, 23 de janeiro de 2018 15:22:49
Para: Wander Oliveira - SEPREV; SEPREV CONTATO
Assunto: Pedido de esclarecimento - Edital 04/2017
Prezados boa tarde.
Solicito os esclarecimentos abaixo referentes ao edital nº 04/2017.

Item 4.13.4. Deﬁnições gerais
a) O sistema deverá ser implantado em infraestrutura própria do SEPREV, que é composta por dois servidores alocados em
ambiente de DataCenter:
a. Servidor de Aplicação: com sistema operacional Windows Server 2008 R2 com 8 GB, disco de 300GB e licenças
Terminal Service.
b. Servidor de Banco de Dados: com sistema operacional Windows Server 2008 R2 com 8 GB de memória e disco de
300GB e Microso SQL Server 2008 R2 usado por outras aplicações do SEPREV.
c. Ressalta-se que o ambiente “datacenter” do SEPREV possui licenciamento do sistema operacional Windows Server
2008 R2 e do banco de dados Microso SQL Server 2008 R2, para os quais a equipe técnica possui capacitação para
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operação e administração, ou seja, os custos adicionais necessários para o funcionamento do sistema da
CONTRATADA nesse ambiente serão de sua inteira responsabilidade, como por exemplo, mas não se limitando, a:
. Hardware (disco, memória, etc);
2. Licenciamento, instalação e administração de outros Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, bem
como o respec vo servidor dedicado;
. Licenciamento, instalação e administração de outro sistema operacional,
como o respec vo servidor
dedicado;
4. Criação e manutenção de mecanismos de integração com o banco de dados SQL Server (o qual é usado
hoje pelo SEPREV e con nuará sendo usado para as outras aplicações) para que as atuais ro nas de
sincronização e relatórios con nuem funcionando;
5. E outros que sejam necessários para que o ambiente computacional do SEPREV mantenha funcionamento
pleno e sincronizado.
Pergunta:
O outsourcing da infra necessária (Hardware + So ware) em datacenter deverá ser responsabilidade da Contratada. O
datacenter deve ser o mesmo onde já se encontra a estrutura atual da SEPREV? Qual o fornecedor atual da infraestrutura?

Priscila Santos

Licitações
priscila.santos@email.com.br
Tel.: + 55 11 2109-8512 | Cel.: +55 11 97634-9920
Skype: priscila.santos8512
benner.com.br
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexos são para uso restrito. O uso impróprio será tratado
conforme as normas da empresa e a legislação em vigor. Agradecemos sua cooperação.
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