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Brasília (DF), 28 de março de 2012. 
 
À 
Imagem Geosistemas e Comércio Ltda. 
 
 
Respostas de esclarecimentos ao questionamento refe rente ao 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 – PREGÃO Nº 002/201 2 
 
 
Objeto da licitação: 
 
LOTE 01 - Módulo de geoprocessamento; 
LOTE 02 - Aquisição base digital de dados espaciais que representa, por meio de 
informações vetoriais e tabulares, o arruamento e as principais feições urbanas dos 
municípios. 
 
 
LICITANTE: 
 
A) Sobre o item 5.1 DO EDITAL , Cito: Os prazos para entrega dos programas e 
execução dos treinamentos serão de 30 (trinta) dias, e de 2 (dois) meses para as 
integrações e customizações, todos contados a partir da assinatura do contrato, 
devendo a licitante contratada, prestar suporte técnico via telefone e e-mail, e garantir 
a atualização dos programas, quando disponibilizadas pelo fabricante pelo período de 
24 (meses) meses a partir da sua Instalação.  
 
LICITANTE PERGUNTA 1 :  
Entendemos, que caso a solução fornecida já contemple as funcionalidades 
requeridas no edital, não será necessário executar customizações ou integrações. 
Correto? 
 
RESPOSTA CAU/BR À PERGUNTA 1: 
Se a solução contemplar as funcionalidades requeridas, as customizações se referem 
apenas a layout de template com a arquitetura da informação do CAU/BR. 
 
 
LICITANTE: 
 
LOTE 1 
B) Sobre o item 1.1.4.6. DO TERMO DE REFERENCIA , Cito: A CONTRATADA 
deverá realizar a instalação, customização, configuração das ferramentas, verificação 
do funcionamento e entregar ao CAU o software em perfeito funcionamento, aqui 
incluídas 10 semanas de consultoria. 
 
LICITANTE PERGUNTA 2 :  
Entendemos que essa consultoria visa realizar a customização, configuração das 
ferramentas em até 10 semanas consultoria, caso o software contratado necessite de 
customização para atender aos requisitos técnicos apontados no edital, logo, se as 
especificações forem atendidas não será necessário executar as 10 semanas de 
consultoria. 
Nosso entendimento está correto? 
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RESPOSTA CAU/BR À PERGUNTA 2: 
Sim, o entendimento está correto. 
 
C) Sobre o item 1.1.4.8. DO TERMO DE REFERENCIA , Cito: A Empresa contratada 
deverá instalar os aplicativos e configurar a integração com o banco de dados bem 
como realizar toda a configuração de telas e aplicações, incluindo: 
1.1.4.8.1 Carga Inicial dos dados. 
1.1.4.8.2 Configuração e publicação de mapas para web. 
1.1.4.8.3 Configuração e Alto desempenho dos serviços de Mapa. 
1.1.4.8.4 Customização das funcionalidades para o Template a serem entregues 
descritas. 
1.1.4.8.5 Documentação Técnica da Solução. 
1.1.4.8.6 Repasse Tecnológico do Template. 
 
LICITANTE PERGUNTA 3 :  
Entendemos que a contratada, deverá instalar, configurar as licenças fornecidas 
conforme descritos abaixo. Nosso entendimento está correto? 
1.1.4.8.1 Carga Inicial dos dados adquiridos no lote 2 deste edital. 
1.1.4.8.2 Configuração e publicação de mapas para web conforme descritos no TR. 
1.1.4.8.3 Configuração e Alto desempenho dos Serviços de Mapa descritos no TR. 
1.1.4.8.4 Customização das funcionalidades necessárias para atendimento das 
especificações apresentadas no TR. 
1.1.4.8.5 Documentação Técnica das licenças e da solução entregue. 
1.1.4.8.6 Repasse Tecnológico conforme descrito no TR. 
 
RESPOSTA CAU/BR À PERGUNTA 3: 
Sim, a contratada deverá instalar, configurar as licenças fornecidas conforme descrito 
acima. 
 
 
LICITANTE: 
 
LOTE 02 
D) Sobre o item 2.1.2.2.7. DO TERMO DE REFERENCIA,  Cito: Os serviços de 
suporte à instalação, implementação e treinamento no local de instalação de no 
mínimo 5 pessoas (on site), a realizar-se na cidade de Brasília/DF a fim de torná-lo 
totalmente operacional e pronto para atender as necessidades de operação, bem 
como dos usuários autorizados a acessá-los. Nesse sentido deve estar prevista, além 
do fornecimento do material didático, o repasse tecnológico para operacionalização da 
solução para ao menos 05 pessoas com carga horária mínima de 40 horas. 
 
LICITANTE PERGUNTA 4 :  
Entendemos que o repasse tecnológico será realizado na aplicação DO LOTE 1. 
Não é exeqüível esse repasse aqui, visto que para manipular a base é necessário 
conhecer as ferramentas da aplicação para a manipulação da base. Nosso 
entendimento esta correto? 
 
RESPOSTA CAU/BR À PERGUNTA 4: 
Este treinamento está incluso no item 1.1.4.3.1, DO LOTE 1, onde está previsto o 
treinamento de 76 horas, porque depende do conhecimento prévio das ferramentas ali 
inclusas. 
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Atenciosamente, 
 
 

 
 
 


