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MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS 

A/C Excelentíssimo Senhor Pregoeiro 

 

 

DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na 

Avenida Lageado nº 1212, sl. 1001, Bairro Petrópolis – Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 

03.703.992/0001-01, vem respeitosamente apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS consoante as 

razões de fato e de direito adiante expostas: 

PRIMEIRA DÚVIDA. 

O edital contempla o pagamento de serviços de hospedagem em datacenter, com valor considerável: 

 

Haverá, em quatro anos, um investimento de R$ 178 mil para o provimento de Datacenter. 

Em paralelo a isso, o edital previu, em sua justificativa: 

“Além disso, a implementação de sistemas Web, com provimento de Datacenter, possibilitará a 

desoneração do orçamento com os constantes investimentos em hardware e infraestrutura necessários, 

imprescindíveis e dispendiosos requeridos pelos sistemas locais tradicionais.” (fl. 09 d0 PDF obtido no 

site Licitacon/TCERS). 

Outras características do termo de referência reforçam essa opção: 

“2. Todo o sistema de informações e programas deverá rodar em ambiente web, e ser mantido em data 

center de responsabilidade da contratada;” 

(…) 

4. A CONTRATADA deverá prover recursos que garantam a segurança e a alta disponibilidade do 

sistema (…) 

(...) 

7. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados deve permitir a realização de “Cópias Segurança” de 

todos os dados, de forma "on-line" - com o Banco de Dados em utilização. Sempre que solicitado 

pela CONTRATANTE, deverá ser fornecido o Dicionário de Dados de todas as tabelas contidas na 

base de dados, incluindo detalhes sobre os formatos dos campos, relacionamento entre tabelas, 

indicação de chaves primárias, valores relacionados aos campos enumerados e outros metadados 



importantes; 

8. Deverá a CONTRATADA fornecer ferramenta informatizada para monitoramento e download de 

cópia dos dados (backup), a ser realizado por Servidor Público do Quadro da CONTRATANTE com 

conhecimento técnico e expressamente autorizado pela CONTRATANTE; 

9. O Backup dos dados deverá ser fornecido em formato “restaurável” em instalação do SGBD na 

própria entidade (sendo neste caso as licenças também devem ser fornecidas pela CONTRATADA 

caso necessário), desta forma permitindo a extração de dados por outras aplicações internas da 

entidade, diretamente no banco de dados, conforme necessidade.” 

Até aqui entendemos perfeitamente. E concordamos. 

Porém, de modo TOTALMENTE contraditório, o edital estranhamente previu, no item 6.2, alínea 

“k”, do Termo de Referência, como obrigação da contratada, “fornecer o Banco de Dados 

utilizado, bem como as licenças para esta CONTRATANTE, caso seja necessário, face a necessidade 

de manter banco de dados local EM EXECUÇÃO, com dados obtidos por meio de restore do arquivo 

de backup DUMP, fornecido”. 

Então temos, de um lado, um investimento de R$ 180 mil para desonerar a administração pública, e 

de outro uma previsão contraditória que obriga a empresa contratada a contingenciar “necessidade 

de manter banco de dados local EM EXECUÇÃO”. 

Em face disso, indagamos: 

a) a obrigação de a contratada “manter banco de dados em execução, com dados obtidos por meio de 

restore do arquivo de backup DUMP” será exigida durante toda a vigência contratual, de forma 

ininterrupta? 

b) em sendo positiva a resposta à alínea “a” supra, que tipo de facilidade a empresa contratada 

assegurará com essa implantação, mês a mês, durante a vigência contratual? 

c) sendo negativa a resposta da alínea “a” supra, em quais hipóteses os técnicos da empresa contratada 

deverão “manter banco de dados em execução, com dados obtidos por meio de restore do arquivo de 

backup DUMP”? 

d) em qual dos itens da proposta de preços, devemos incluir os custos para manutenção de servidores 

de bancos de dados na rede interna dessa entidade, “em execução”, de modo ininterrupto ou 

intermitente? 

e) qual o nome, matrícula e cargo do servidor público que possui aptidão técnica para gerenciar e 

extrair informações do banco de dados em formato DUMP? 



f) a prefeitura poderá replicar ou divulgar informações da estrutura do banco de dados, em formato 

DUMP, e estas informações estarão disponíveis para solicitação através da Lei de Acesso à 

Informação – Lei nº 12.527/2011? 

g) qual o conceito de “formato DUMP” e quais atributos, elementos, estruturas e artefatos o conceito 

compreende, e que devem ser implantados nos servidores internos dessa entidade? 

h) a prefeitura possui atualmente banco de dados em formato DUMP, para assegurar a conversão de 

dados pela empresa a ser contratada, ou as conversões serão procedidas sem acesso a este formato? 

i) a prefeitura possui dicionário de dados dos bancos de dados atuais, para fornecer à nova empresa 

contratada, para que sejam promovidas as conversões de dados? 

j) a empresa contratada poderá recusar-se a iniciar o processo de implantação, até que a prefeitura 

forneça banco de dados em formato DUMP e dicionários de dados de todos os sistemas? 

Eis as informações solicitadas. 

Porto Alegre/RS, em 12 de setembro de 2022. 






