
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO HOSTIFI 

Estou prestes a enviar a minha proposta para a o pregão eletrônico 04/2020/CIGA, porém 

tenho algumas dúvidas e gostaria de esclarecê-las. 

1 - Com relação ao S.O. a ser utilizado nas VM's, não encontrei essa informação no edital, 

existe alguma preferência ou necessidade de algum sistema específico? Tenho imagens 

automáticas de sistemas Linux (CentOS, Debian, Ubunto) e imagens cobradas 

separadamente (Windows Server). 

RESPOSTA:      

Serão utilizados nas máquinas virtuais sistemas operacionais Linux Ubuntu Server 20.04 

LTS ou 18.04 LTS. 

 

2 - Com relação a instalação física do Datacenter eu tenho contrato e serviços sendo 

prestados com o Google Cloud, utilizando a estrutura do mesmo em seu datacenter em 

SP. No edital fica claro que a estrutura deve ser TIER III e instalações próprias e que o 

contratante poderá realizar visitas para verificação da estrutura. Existe alguma objeção 

na utilização de serviços de infraestrutura de uma terceira (Ex: Google Cloud). 

RESPOSTA:      

É permitida a alocação dos recursos dentro de Datacenter contratado, desde que o local 

físico atenda às demandas solicitadas no edital. 

 

3 - No edital é dito que a CONTRATADA deve fornecer um painel de controle para a 

completa administração das VM,s. Atualmente meu painel de controle permite "Iniciar, 

Parar, Resetar" e verificar as informações de configuração das VM,s e não estão 

disponíveis as ações de "Console e Gráficos", porém os gráficos pode ser disponibilizados 

se solicitados e a VM pode perfeitamente ser acessada via SSH. Há alguma objeção em 

não fornecermos o Console via browser e os gráficos on-line? 

RESPOSTA:     

Conforme o item 1.4 do Termo de Referência: 

e) Cada lote deverá fornecer um painel gerencial que permita controlar a reinicialização, 

desligamento e monitoramento como utilização de rede, cpu, ocupação de disco, 

console, entre outros das máquinas virtuais contratadas permitindo a administração 

própria pelo CIGA;  

e o item 1.5: 



 
c) Deverá haver um painel gerencial que permita a criação, exclusão, reinicialização, 

desligamento, replicação e acesso ao console além de gerenciamento de portas; 

Sendo estas consideradas mandatórias para o gerenciamento das instâncias. 


