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CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL

ESCLARECIMENTO N" 82
EDITAL DE LICITACÃO No09/2008/CPP
Objetivando esclarecer o(s) questionamento(s) suscitado(s) pela(s) empresa(s) quanto aos
serviços especificados no Anexo I do EDITAL No 09/CPP/2008, seguem abaixo o(s)
devido(s) esclarecimento(s).
Pergunta: Qual a quantidade de pesquisadores?
Resposta: Estima-se um número de 1000 pesquisadores. Uma vez que existem três
componentes na rede que congrega uma comunidade de pesquisadores das áreas biológicas,
sociais e tecnológica.
Pergunta: Vai ter painel para os pesquisadores?
Resposta: Se painel se referir a interface de gerenciamento de dados de pesquisadores
participantes da rede, isto é, inclusão/exclusão/modificação/consulta,entendo que sim.
Pergunta: Caso sim qual o conteúdo do painel do pesquisador?
Resposta: Dados sobre pesquisadores e de suas pesquisas na rede e fora da rede
Pergunta: Ele poderá postar algum trabalho, arquivo?
Resposta: A produção científica dos pesquisadores será disponibilizada no portal da rede e
não via cadastro dos mesmos.
Pergunta: Precisará de um sistema de upload para o pesquisador? Que tipo de arquivo
ele vai disponibilizar no site?
Resposta: No portal sim. Upload e Download de arquivos de qualquer formato.
Pergunta: E Qual o conteúdo do site? Os pesquisadores vão cadastrar o que?
As funcionalidades em geral serão as recomendadas pela W3C para desenvolvimento de
portais, o que inclui, por exemplo, informações institucionais; pesquisas sobre os recursos
diferentes nodos da rede COMCERRADO; notícias; ensino; atualidades; chamadas e editais;
oportunidades; eventos; sobre o portal; sistemas on-line; área restrita e intranet etc. Os
pesquisadores irão cadastrar as informações do pesquisador e de suas pesquisas.
Pergunta: Quais tipos de Relatório?
Resposta: Relatórios operacionais e de conferência
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Pergunta: Terá um painel' para um administrador Geral do portal? Qual será o
conteúdo deste painel?
\
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Resposta: Sim. As funcionalidades em geral serão as recomendadas pela W3C para
desenvolvimento de portais, o que inclui, por exemplo, informações institucionais; pesquisas
sobre os recursos diferentes nodos da rede COMCERRADOJ notícias; ensino; atualidades;
chamadas e editaís; oportunidades; eventos; sobre o portal; sistemas on-lhe; &ea restrita e
intranet etc.

Recursos Naturais e Biodiversidade
Pergunta:' Como será o cadastro? Vai cadastrar o que?
Resposta: Esse item deverá ser levantado, uma vez que compreende o domínio de um sistema
de gerenciarnento de informações de Recursos Naturais e sobre acervos biológicos. Deverá
ser realizado um levantamento sobre o domínio, modelado e implementado em ambiente de
SGBD Relacional. Observa-se que as descrições e protocolos definidos para utilização pelo
componente de biodiversidade da Rede COMCERRADO.
Pergunta: Quem terá acesso a essas informações? Todos os visitantes ou somente
administradores do site e pesquisadores?
Resposta: O acesso será dado aos administradores e pesquisadores. No entanto, modificações
serão realizadas por pesquisadores autorizados.
Prazo de Entrega: Dependendo da estrutura do portal será impossível realizar tal
projeto com prazo determinado na licitação, um projeto bem estruturado deve ser
estudado e discutido com os responsáveis antes do desenvolvimento, e o prazo estipulado
para 20/12/2008 é muito apertado sendo impossível a realização do projeto, a não ser
que a equipe responsável já tenha a estrutura do projeto pronta para o desenvolvimento
o que não consta na licitação.
Resposta: Não existe nenhuma estrutura do projeto, no entanto, considerando a exigüidade de
prazos para execução dos recursos e ainda a necessidade dos produtos objeto desta licitação, a
Entidade de Licitação decidiu pela contratação dos serviços. Desta forma, esperamos que a
Licitante vencedora aplique o quantitativo de recursos humanos suficiente para entrega dos
produtos nos prazos estipulados.

Caso permaneçam dúvidas, gentileza contatar a Sra. Rose Soares pelo telefone (65) 36158005.

Comissão de'comp$as e de Licitação

