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Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes  Fale Conosco 

Fazenda e Planejamento

Voltar

Pergunta
  

 

 

Resposta
  

 

Duvidas precificação dos serviços 31/05/2022 17:36:56

MFC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

Prezados boa tarde,  
 
Em relação ao item 3 do termo referencial - Tabela de Serviços e Recursos Computacionais, verificamos
que a administração mensurou quantitativos mínimos e máximos para alocação de recursos, no entanto
permanecem as seguintes duvidas: 
 
 
 
1) Qual o entendimento da administração, em relação a terminologia "VCPU", cujo no TR faz constar
como quantitativos mínimo: 24 e máximo: 500 ? Perguntamos, pois essa terminologia geralmente é
adotada para numero de núcleos computacionais que cada instancia virtual possui, a administração
partilha desse mesmo entendimento? 
 
 
 
2) Com relação aos itens, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6. Qual o quantitativo de instancias virtuais a
administração pretende fazer uso ? 
 
 
 
3) Com relação ao item 3.2.9. – Link de conectividade Lan to Lan 1Gbps, podemos considerar que trata-
se de serviço dedicado através de VPN para acesso da sede do CPB ao ambiente em nuvem e em
relação ao item 3.2.13. – Provisionamento de solução VPN “Client To Site” trata-se de serviço VPN para
atendimento aos usuários fora da sede? 
 

Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva 02/06/2022 19:36:04
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Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso

Ouvidoria Transparência SIC

 Senhor Licitante,  
 
 
 
Diante do seu pedido de esclarecimento, apresento o esclarecimento da unidade requisitante: 
 
 
 
R1: Sim, o entendimento está correto. Vale ressaltar que essa quantidade mínima/máxima de VCPUs
considera a soma de instâncias virtuais; 
 
 
 
R2: Os quantitativos respeitarão as quantidades mínimas e máximas previstas no edital; 
 
 
 
R3: O entendimento está incorreto. Trata-se de um link de conectividade dedicado, interligando a nuvem
pública com a sede do CPB. 
 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/PoliticaPrivacidade.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/TermoUso.aspx
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/

