PREGÃO N.º 04/2022
COMUNICADO
(Continuidade)

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL – AGEVAP torna público, após a realização da diligencia em anexo,
a continuidade do Pregão nº. 04/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de hospedagem, atualização e manutenção de
sites e aplicativo, no dia 08 de agosto de 2022, às 14h na sede da AGEVAP.

Resende, 05 de agosto de 2022
(Assinado eletronicamente)
Horácio Rezende Alves
Presidente da Comissão de Julgamento
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Simone Domiciano relatado através do portal
há 2 horas (Qua, 3 Ago 2022 na (o) 9:40 AM)

Prezado Alexandre Nicola,
Venho solicitar apoio a gerenciadora quanto ao pregão n° 04/2022.
As empresas participantes apresentaram a descrição dos servidores que irão
trabalhar. Solicito confirmação técnica desta gerenciadora para validação
das configurações (totais oferecidas) x o que foi solicitado no ato x se a empresa que
foi descrita na proposta de preço tem a possibilidade de atendimento.
Por favor realizar consultas as redes de contato, ligação ou outras formas que validem a
diligência.

A

Alexandre Nicola respondeu
há 11 minutos (Qua, 3 Ago 2022 na (o) 11:00 AM)
Para: simone.domiciano@agevap.org.br

Olá Simone Domiciano,
Do ponto de vista técnico ambos os fornecedores (Daniel Guia Mendes ME e SH Caetano
LTDA) se comprometem a realizar a hospedagem solicitada no TDR através de
quarteirização.
Daniel Guia Mendes ME:
Entendemos que a hospedagem dos sites/emails e também do aplicativo serão
quarteirizadas com a empresa GigaServer. Na pesquisa que fizemos o fornecedor em
questão (fonte central de atendimento Gigaserver) eles tem capacidade técnica de atender
ao solicitado através de um projeto especial desenhado para a necessidade da Agevap.
SH Caetano LTDA:
Entendemos que a hospedagem dos sites/emails e também do aplicativo serão
quarteirizadas com a empresa Locaweb. Na pesquisa que fizemos o fornecedor em
questão (fonte central de atendimento Localweb Serviços) oferece servidor dedicado com a
quantidade de espação em disco solicitada no TdR através da Nextius que é uma unidade
de negócios de projetos especiais do grupo.
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