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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
 
PERGUNTA 01: Sobre o item Hospedagem: 
01 Hospedagem dedicada de 30.000 até 60.000 usuários ativos/mês;  
02 Hospedagem dedicada de 60.001 até 90.000 usuários ativos/ mês;  
03 Hospedagem dedicada de 90.001 até 120.000 usuários ativos/mês.  
Seria possível informar qual é a arquitetura de servidores utilizada hoje para o ambiente que está em 
funcionamento? 
RESPOSTA 01: Possuímos um load balancer com um grupo auto escalável de 3 a 6 Nginx & PHP servers (para 
carga), um servidor de arquivos (NFS) para troca de informações e configurações de arquivos entre os servidores 
PHP. Nosso PHP é o 7. 
 
 
PERGUNTA 02: Uma dúvida sobre a documentação, na página 02 do edital, item 5, está descrito assim:  
5.1 O licitante deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  
5.2 A proposta não deverá conter a identificação da empresa, bem como nos documentos anexos à mesma, sob 
pena de desclassificação.  
5.3 A proposta deverá conter, além das especificações técnicas, demais exigências e documentos complementares 
previstos no ANEXO II. 
5.4 O valor da proposta a ser encaminhado eletronicamente para o sistema deverá ser o previsto no critério de 
julgamento indicado no item 6 do ANEXO II. 
Porém, no ANEXO II, 9. Local de entrega 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
Podem me ajudar a esclarecer essa dúvida? A proposta deve ser encaminhada através do sistema eletrônico ou 
fisicamente para o endereço citado? 
RESPOSTA 02: A proposta deverá ser cadastrada através do sistema eletrônico conforme determina o edital. O 
Item 9 do Anexo II (Local de entrega) refere-se ao local da prestação do serviço. 
 
 

 
 

Curitiba, 30 de outubro de 2019. 
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