
 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO UNIFIQUE 

 

Ao analisar o Edital acima gostaria de solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1 Licenciamentos Softwares 

a) Os sistemas operacionais (Windows/Linux) para o ambiente virtual serão entregues 

pela contratante? Se sim, por uma questão de “Compliance” com a Microsoft é preciso 

validar a transferência das licenças que a contratante possui. 

i.      Caso a contratada deva oferecer o licenciamento quais licenças deverão ser 

contratadas? Exemplo: Windows Server Standard 2016/2019. 

ii.      Será utilizado ferramentas/funções da Microsoft como serviços de conexões 

remotas RDP, SQL Server, Microsoft Office? 

RESPOSTA:  

Não estão sendo contratados sistemas que necessitem de licenciamento. Os servidores, 

conforme especificado em edital, utilizam Linux Ubuntu Server cuja imagem deve ser 

disponibilizada pela contratada. 

Caso haja a necessidade de contratação de uma máquina com Windows Server durante 

a vigência do contrato, a licença será contratada em um processo à parte do licitado. 

 

O acesso aos servidores contratados será feito via SSH com autenticação por chaves. 

 

2 Certificações 

As certificações do Datacenter TIER III será necessário a comprovação já na habilitação 

ou após o certame, de que forma? 

RESPOSTA:  

Conforme Edital para a habilitação são somente necessários os documentos listados no 

item 13. Certificações e demais comprovações podem ser disponibilizadas na assinatura 

do contrato.  

 

3 Recursos/Funcionalidades 

a) O espaço para armazenamento de backups do ambiente virtualizado para atender as 

demandas do item 1.4 - n (*Cópia incremental diária com retenção de 1 semana; Cópia 

completa semanal com retenção de 3 meses; Cópia completa mensal com retenção de 

12 meses; Cópia completa anual com retenção de 5 anos), serão utilizadas a volumetria 

do lote 6. 



 
b) A solução de backup deverá atender somente backups de arquivos e pastas ou todo 

o ambiente virtual (Máquinas Virtuais)? 

RESPOSTA:  

a) Não. O espaço de backup dos ambientes virtuais não utilizará a volumetria do lote 6. 

Cópias de segurança são consideradas funcionalidades que devem estar presentes 

agregadas a cada máquina contratada. 

 

b) O sistema deverá manter cópias de segurança e snapshots de toda a máquina 

contratada, prevendo sua recuperação em caso de recuperação de desastres, ou 

mesmo a realocação As Is para outro ambiente. 

 

 

 


