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Resposta ao Questionamento Nº SEI
0052464/2018

Em 13/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018
PROCESSO SEI : CIJ.01024/2018

Submetida a questão à consideração da Equipe Técnica deste pregão, esta manifestou-se nos seguintes
termos:

1ª Pergunta: Entendemos que em substituição a certificação "Oracle Cloud Infrastructure Certified
Architect" poderemos apresentar a certificação "Oracle Database Cloud Service 2017 Implementation
Specialist" e desta maneira estaremos atendendo os requisitos técnicos referentes ao Subitem 8.4.1.3.,
página 20 do edital em questão”.
Está correto o nosso entendimento?

Resposta à 1ª pergunta: O entendimento não está correto. Para assinatura do contrato deverão ser
apresentados todos os itens exigidos no edital.

2ª Pergunta: Entendemos que para a instalação/configuração dos subitens:
5.1.1., página 36, referente a "02 (dois) Oracle Cloud Infrastructure - Compute Classic – Compute
Capacity", e;
5.1.3., página 36, referente a "02 (dois) Oracle Database Cloud Service - Standard Edition – General
Purpose".
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Se faz necessária a aquisição de "02 - Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage Classic - TB of
Storage Capacity"
para armazenamento de "snapshots/clones" das VM´s de aplicação e banco de dados.
Está correto o nosso entendimento?
Resposta à 2ª pergunta: Sim, está correto o entendimento. Qualquer subproduto de software ou hardware
necessários ao atendimento e funcionamento completo do objeto do edital nos seus respectivos itens
devem ser contemplados no fornecimento, visando atingir as exigências do edital.

Documento assinado eletronicamente por Lara Meitling, Supervisora de Compras e Licitações, em
13/08/2018, às 10:05, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0052464 e o código CRC B294818C.
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