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ESCLARECIMENTO 2 

 

 

Prezados Senhores, 
 
Ref.: Pregão Presencial - Edital nº 16/2020, Objeto: contratação de empresa 

especializada no fornecimento de solução integrada de Gestão Acadêmica, incluindo: 

licenciamento de uso de sistemas integrados WEB, serviços de instalação, implantação, 

migração de base de dados, customização, parametrização, treinamento, suporte e serviços 

de manutenção corretiva e evolutiva, conforme especificações, para a Faculdade de Direito 

de São Bernardo do Campo. 

 

 Esclarecimento solicitado pela empresa: RMO Consultores Associados Ltda – 

(Tecnotrends), inscrita no CNPJ/MF nº 96.804.406.0001-04. 

  

PERGUNTA: "Ao optar por ter o sistema hospedado nas Instalações do Data Centre da 
Faculdade, a FDSBC fere o principio de economia de escala, já que aumenta a necessidade 
de recursos computacionais e humanos para a execução dos programas"     
 
RESPOSTA GFD 1.5: Afirmação do fornecedor está incorreta.  
O Data Center da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo possui capacidade 
suficiente para hospedar o sistema almejado. 
A observação colocada não se aplica, principalmente pelo desconhecimento de nossa 
infraestrutura e capacidade computacional. 
 
PERGUNTA: "Priva os usuários de terem acesso de qualquer lugar e a qualquer tempo".    
 
RESPOSTA GFD 1.5: Afirmação do fornecedor está incorreta.  
A hospedagem de uma aplicação em Data Center próprio NÃO impede seu acesso externo 
de qualquer lugar ou a qualquer tempo, ademais, a orientação do vetor de acesso não está 
sendo tratada ou discutida neste termo de referência, cabendo apenas à faculdade, com 
base em sua política de segurança decidir quanto, onde e como seus usuários poderão (ou 
não) realizar o acesso à aplicações.  
 
 
PERGUNTA: "Utiliza o modelo de gasto de capital (CapEX) em hardware e licenças de 
software, ao invés de usar (OpEx) baseado na demanda da computação utilitária que reduz 
significativamente as despesas, deixa de ter acesso a recursos avançados já disponíveis em 
"nuvem" que permite à instituição usar com investimentos mínimos"  
 
RESPOSTA GFD 1.5: Afirmação do fornecedor está incorreta.  
As decisões tomadas por esta Coordenação de Tecnologia englobam todas as variáveis 
estratégicas para esta instituição, repito - para esta instituição -, inclusive o "modelo de 
gasto de capital" citado de forma equivocada, pois a dosagem de gasto de capital CapEX / 
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OpEx deve levar em consideração outras informações estratégicas inerentes ao nosso 
cenário, não ao de outras empresas.  Apenas para exemplificar, uma operação de TI mais 
inclinada ao OpEx em um cenário Autárquico de ensino superior faria com que a 
mensalidade dos alunos aumentasse significativamente, o que obviamente não é o nosso 
objetivo, tão pouco o esperado por nossos alunos. 
Não obstante a esta colocação, quero afirmar que a área de Tecnologia da Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo sabe dosar a utilização de serviços computacionais 
providos em nuvem com os internos e assim o faz. 
Em resumo, a instalação da solução deverá ser realizada em data center da Faculdade por 
fazer parte de nossa estratégia atual de TI, sendo portanto de atendimento obrigatório. 
 

Os questionamentos por terem natureza técnica, foram respondidos pelo GFD 1.5 – 

Coordenador de Tecnologia da Informação, da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

campo. 

 

São Bernardo do Campo, 8 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Michelle Heleno Araújo de Mello 

Pregoeira 

 


