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[spam] Esclarecimentos Edital 03/2019

Monitora | Monitora Tecnologia e Informação <monitora@monitora.info>
Qui, 25/04/2019 20:04
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde.

 

Seguem novas solicitações de esclarecimentos  ao Edital em referência:

 

Termo de Referência

 

1 - Conforme itens do parágrafo 4.16.2 do presente edital, o item 2 menciona “A aplicação dentro do container
deverá estar rodando com sistema operacional Linux”, seria permitido que o sistema fosse executado
baseando-se na plataforma Windows e não Linux, e que a mesma fosse executada fora do padrão de
“container” ?

2 - Conforme itens do parágrafo  4.16.2 do presente edital, o item 3 menciona “A aplicação dentro do
container deverá estar rodando utilizando servidor Apache ou Nginx”, seria permitido que o sistema fosse
executado sobre o  “IIS – Internet Information Services” da plataforma Microsoft ?

3 - Conforme itens do parágrafo 4.16.2 do presente edital, o item 4 menciona “A  plataforma para publicação
de dados espaciais e aplicativos de mapeamentos interativos para web no servidor deve ser MapServer 6.0 ou
superior ou GeoServer 2.5 ou superior”, seria permitido a utilização de outro software webmapping (open
source) que não os mencionados, como por exemplo “MapGuide Open Source” ?

 

 4 - A Respeito da apresentação do software o edital faz menção em dois itens:

" 2.5 Data da sessão pública da Prova de Conceito: A prova de conceito ocorrerá no quinto dia útil a contar do
encerramento da Sessão Pública do Pregão às 14:00 horas, na Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885,
Centro Executivo Imperatriz, Sala n.º 102, Bairro Canto, CEP 88.070-800, Florianópolis/SC."

" 14.2 14.2 O Licitante declarado vencedor da etapa de lances deverá efetuar, no primeiro dia útil seguinte à
realização da sessão pública de pregão presencial, e conforme detalhado no item 3.16 do Termo de Referência
(Anexo I deste Edital), demonstração técnica do software, objeto deste certame, que deverá contemplar os
requisitos previstos no subitem 3.16.2, da forma descrita nos subitens 3.16.3 e 3.16.4, todos do Termo de
Referência (Anexo I)."

 

Perguntamos: Haverá duas apresentações, ou as datas se divergem no referido edital? 

 

Aguardo vossas considerações
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Obrigada. At.

 

Monitora Tecnologia e Informação Ltda.

 

 


