RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS ENVIADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA
1. Conforme item 7.6 do termo fornecido, “A empresa vencedora do certame, deverá
se responsabilizar pela entrega do ambiente novo e migração de todos os itens
propostos,” tendo a participação da área de TI da Câmara e do prestador de serviço
atual;
2. Dentro da “farm de virtualização” podem ser compartilhados, desde que haja
separação lógica e também ofereçam redundância entre si, conforme item E.2;
3. Como alternativa pode ser fornecido “um contexto virtual de firewall”, desde que
obrigatoriamente os requisitos de throughput e de conexões sejam atendidos
integralmente e também que a administração operacional do firewall seja
totalmente transparente, funcional e acessível para o setor de TI da Câmara, sendo
ainda exigido conforme o TCU um número mínimo de 10 servidores virtuais
compartilhados para compor a solução proposta;
4. 100 MBPS + 10 MBPS ( exclusivo para o Stream)
5. CONTRATADA. OBS: Nós geramos o código fonte.
6. CONTRATADA. OBS: Nós geramos o código fonte.
7. Desde que seja a versão para empresas e que a Contratante não tenha nenhum tipo
de custo adicional envolvendo qualquer tipo de licenciamento para esta aplicação e
que a utilização/licenciamento esteja atrelado diretamente à conta de cada usuário,
com a possibilidade de acesso remoto irrestrito via web, incluindo o licenciamento
web, conforme quadro do item 7.5;
8. Zimbra WebMail da Empresa Synacor;
9. Atualmente seria em torno da metade dos valores do quadro do item 7.5 do termo;
10. Serviço de e-mail não é integrado ao AD, possui acesso independente da
autenticação dos usuários locais. Mas, possibilitando o acesso remoto das caixas via
cliente web, conforme quadro do item 7.5;
11. “A empresa vencedora do certame, deverá se responsabilizar pela entrega do
ambiente novo e migração de todos os itens propostos,”, de acordo com o quadro do
item 7.5 do termo;
12. Refere-se aos profissionais necessários e responsáveis pela viabilização da
infraestrutura a ser instalada e também os profissionais pela efetiva migração de
todos os itens propostos no termo;
13. Baseado no termo fornecido, teríamos apenas uma previsão: equipamento servidor
ou similar, que pudesse vir a ser necessário futuramente na estrutura, seja para o
funcionamento da Casa ou mesmo para possíveis necessidades da TV Câmara.

* Todas as respostas aos questionamentos foram baseadas especificamente nos itens das
CONSIDERAÇÕES GERAIS descritas no Termo de Referência.

