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FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - MATA SANTA GENEBRA
Rua Mata Atlântica, 447 - Bairro Bosque de Barão - CEP 13082-755 - Campinas - SP

FJPO-PRESIDÊNCIA/FJPO-DI

DESPACHO
Campinas, 24 de janeiro de 2018.
ESCLARECIMENTO Nº 01

PREGÃO Nº 001/2018
E-PROTOCOLO Nº 2017/24-14

1. OBJETO: Contratação de serviço desenvolvimento de sítios de internet, para reformulação do website atual com
informações das atividades e resultados alcançados pela CONTRATANTE, para aproximadamente 132 (cento e
trinta e duas) homem-hora.

Considerando o questionamento abaixo apresentado pela empresa Instar Internet, no dia 22/01/2018, a FJPO vem prestar
o devido esclarecimento:

QUESTIONAMENTOS:

1º - O Objeto licitado tratasse da compra do sistema ou licença de uso pelo período contratado?

Resposta: Compra do sistema.

2º – Qual a largura de banda que o servidor deve possuir mensal?

Resposta: Essa é uma característica técnica que cabe a contratada definir de acordo com as necessidades de
disponibilidade do website. Estimamos que website terá uma visitação diária de 3 mil acessos sendo a maior parte desses
acessos ocorrendo no período diurno.

O Website Deverá estar disponível 24 horas por dia 7 dias por semana inclusive nos feriados.

Estimamos que cada usuário conectado poderá descarregar conteúdo HTML e imagens há uma proporção de 300 kbits
por segundo.
https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=614771&infra… 1/3

1/24/2018

SEI/PMC - 0546838 - Despacho

Conforme item 1.3 do anexo 1 do edital.

3º – Qual a velocidade de conexão o servidor deve possuir?

Resposta: Conforme item 1.3 do anexo 1 do edital, (incluindo links de acesso e comunicação de alto desempenho).

4º – O Servidor de Hospedagem deve estar hospedado em Datacenter Nacional?

Resposta: Sim. O servidor de hospedagem deverá estar localizado no território nacional. não serão aceitos hospedagens
em data Centers que não estejam localizados no Brasil.

5º – Quantas conatas de e-mails deverão ser criadas? - Os e-mails irão compartilhar o espaço de armazenamento do site
de 50Gb?

Resposta: Não

6º – A Empresa Ganhadora devera se responsabilizar pela alimentação inicial do site? - Se sim: - Como será fornecido
tais informações?

Resposta: Sim. Por vias digitais e-mail, FTP etc....

7º – A linguagem de programação do sistema Web Produto deste Objeto deverá ser desenvolvido em qualquer tipo de
plataforma mesmo sendo com códigos abertos como Wordpress, Joomla ou similares, mesmo sabendo que tais
tecnologias não são confiáveis e facilitam o ataque de Hackers ou devem ser desenvolvidos na “unha” em linguagem
PHP e/ou similares?

Resposta: Sim, desde que a Segurança e plataforma ofereça confiabilidade e é de responsabilidade da contratada, e de
acordo com edital.

Tendo em vista que o esclarecimento não afeta a formulação das propostas, fica mantida a data da sessão para o dia
29/01/2018, às 09:30 horas. Sendo o que tínhamos a esclarecer, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Documento assinado eletronicamente por EDSON ANTONIO LEITE, Diretor(a) de Departamento, em
24/01/2018, às 16:31, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o
código verificador 0546838 e o código CRC 73627DB7.
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