
1 - O RFI pode ser atendido por soluções On Cloud? 
Sim. 
 
2 - O RFI pode ser atendido por uma composição de soluções? 
Sim, desde que seja transparente para o usuário da solução, ou seja, as interfaces das 
soluções deverão estar integradas para que o usuário possa navegar entre as várias 
funcionalidades sem que tenha que abrir várias soluções/ferramentas.  
 
3 - No Item 1.1, na Planilha RFI- Web Analytics - Resposta do Fornecedor.xls, aba de 
requisitos funcionais , a afirmação: "(*) consideramos Evento uma ação de um visitante 
que ocorre em um site ou aplicação. Alguns exemplos de tipos de eventos são: a 
visualização de uma página, cliques em imagens/links, envio de formulário, eventos 
keypress, uma medida de tempo do usuário, preenchimento de campos em formulários, 
entre outros" , no nosso entendimento mostra que cada uma destas ações deve ser 
armazenada pela ferramenta para gerenciamento futuro. Está correto nosso 
entendimento? 
Sim, está correto o entendimento.  
 
4 - No item 8.3 , na Planilha RFI- Web Analytics - Resposta do Fornecedor.xls, aba de 
requisitos técnicos, a pergunta : "A solução é compatível com serviços DNS?" entendemos 
que a solução deve atender a um domínio já configurado pelo Banco do Brasil para 
monitoramento. Está correta esta afirmação? 
Sim, está correto o entendimento.  
 
5 - Nos itens 2.19.x da Planilha RFI-  Web Analytics, Aba Requisitos Técnicos: O que se 
entende por Log são apenas sobre log de usuário da Solução, e não de métricas de dados 
analíticos, está certo esse entendimento? 
Sim, está correto o entendimento. 
 
6 - No item 6.1 da Planilha RFI-  Web Analytics, Aba Requisitos Não Funcionais: 
Quantidade de usuários, referece a quantidade de usuários que podem se logar na 
interface da solução, correto? 
Sim, o item 6.1 se refere a quantidade de usuários que podem logar na interface e operar 
a solução (criar relatórios, gerenciar acessos, consultar dados, etc).  

 
 


