
MARINHA DO BRASIL
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DA SOLICITAÇÃO

Transcreve-se a seguir o pedido de esclarecimento recebido:

Boa tarde
Prezado(a) Sr(a). Pregoeiro

Nossa empresa tem o interesse em participação do certame com objeto para contratação de
licenciamento  e  suporte  de  software,  incluindo  manutenções,  treinamento  emergencial,
atendimentos, Analista de Sistema (serviço sob demanda) e com o fornecimento do manual de
procedimentos  operacionais  do  sistema  impresso  e  em  mídia  eletrônica,  devidamente
atualizado  a  cada  versão  e/ou  atualização  de  sistema  implementada,  voltado  para  o
processamento da carteira de crédito imobiliário  da Caixa de Construções  de Casas  para  o
Pessoal da Marinha (CCCPM), de acordo com a legislação pertinente ao Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e as peculiaridades desta Autarquia, como também, a geração de informações
para os sistemas de controle contábil  e financeiro da CCCPM. A empresa deverá fornecer a
hospedagem  do  sistema  citado  acima  e  o  banco  de  dados,  em  servidores  sob  sua
responsabilidade, com ambiente formado por máquinas virtuais dedicadas (produção, espelho
e homologação),  em locais distintos, conforme todas as condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, porém restou a seguinte dúvida conforme segue:

No TR define a migração de Banco do Dados, qual seria o banco a ser migrado? SQL, server, xls,
fdb, mdb,mysql, outro qual?

Desde já agradecemos a atenção despendida em nosso atendimento.

At.te

Tomas Costa
Agile Tecnologia e Consultoria 
12.460.601/0001-66
67 98145-2957
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DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em resposta ao esclarecimento acima, o sistema gerenciador de banco de dados a ser 
migrado é o FIREBIRD.

DA DIVULGAÇÃO

Este pedido de esclarecimento encontra-se disponibilizado no Comprasnet e no site da 
CCCPM, no menu Licitações 2022.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022.

PRISCILLA SIQUEIRA RIBEIRO

Capitão-Tenente (IM)
PREGOEIRA
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