
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 

 
Objeto (resumido):  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de backup 
em nuvem para um volume de dados de 30 (trinta) terabytes, incluindo garantia 
de funcionamento e suporte técnico por um período de 36 (trinta e seis) meses para 
toda a solução, visando atender às necessidades da Agência de Fomento do Estado 

do Rio de Janeiro S.A. – AGERIO 

 
Pedido de Esclarecimentos nº 07 

 
 
Às 17:13h do dia 07 de março de 2022, foi recebido pedido de esclarecimento no endereço 
eletrônico licitacoes@agerio.com.br, conforme descrito a seguir:  
 

“(...)      

Com referência ao Anexo I – Termo de referência, item “1.2.2.3.2 Caso a solução de backup 

faça uso de licenciamento por agentes instalados, a AgeRio es�ma que o agente será 

instalado em até 50 servidores” , solicitamos esclarecer se os servidores são todos locais 

(�sicos ou virtuais em cloud privada) ou estão em Cloud pública (AWS, Azure, Google 

Cloud, etc..). Caso sejam servidores locais, adicionalmente pedimos esclarecer se será 

concedido acesso remoto para instalação do agente de backup. 

(...)”  

 
 
A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, instituição 
financeira de fomento fiscalizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, sociedade de 
economia mista cuja personalidade jurídica é de direito privado, dotada de orçamento 
empresarial próprio e autonomia administrativa e financeira, por intermédio de sua 
Pregoeira Substituta, apresenta a resposta aos esclarecimentos formulados pelo 
interessado: 
 
RESPOSTA:  
 
1) Relativamente à pergunta do referido pedido de esclarecimento nº 07, 
apresentamos as seguintes respostas: 
 
a) Considerando o questionamento da empresa, informamos que estamos falando de 
servidores virtuais localizados em nuvem pública ou privada. Sobre a instalação dos 
agentes, a eventual contratada deverá fornecer documentação técnica sobre a 
instalação e configuração dos agentes de backup e o trabalho de ativação destes 
agentes será sempre acompanhado por membros da equipe técnica da AgeRio. 
 
 
2) Aproveitamos o ensejo para recomendar para que sejam observadas as instruções 
para o envio de documentos à AgeRio, conforme regras previstas no item 12.7 do 
Edital. 



 
 
3) Por fim, solicitamos que estejam sempre atentos às notícias e informações 
divulgadas nos canais oficiais da licitação em epígrafe: Portal de Compras do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro – SIGA (www.compras.rj.gov.br); e sítio 
eletrônico da AgeRio (www.agerio.com.br). 

http://www.compras.rj.gov.br/
http://www.agerio.com.br/

