ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS
AMAZONAS S/A

Pregão Eletrônico n. 06/2019

DFTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., já devidamente
qualificada no presente processo licitatório, vem respeitosamente à presença de V. Senhoria,
na forma do item 4.3 do edital, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo
interposto pela licitante GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, o que faz com
base nas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1 TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, frise-se que esta resposta é tempestiva. De acordo com o previsto no
edital de licitação, as contrarrazões ao recurso podem ser apresentadas em cinco dias úteis,
contados da apresentação das razões do recurso, o que se deu em 05/11/2019. Assim,
contado na forma do item 20.5 do edital de licitação, o prazo de contrarrazões iniciou-se em
06/11/2019, encerrando-se em 12/11/2019, data até a qual esta peça será tempestiva.

2 SÍNTESE E MÉRITO
Em breve síntese, trata-se de resposta a recurso administrativo por meio do qual a
recorrente – que havia sido a arrematante originária na licitação – pretende a reversão da
sua exclusão da disputa, alegando que o exame técnico de sua proposta foi incorreto.
Conforme ficará evidente, tal medida baseia-se tão somente em caráter protelatório,
uma vez que TODOS os argumentos apresentados, face as exigências mínimas exigidas,
não foram ao menos questionados! Salienta-se que o processo teve suas especificações

técnicas alteradas mediante republicação e que, em nenhum momento a recorrente
pronunciou-se na tentativa de tornar a tecnologia a qual representa aderente através de
solicitação de esclarecimentos, no prazo hábil.
Para tanto, a sua peça traz argumentos técnicos por meio dos quais tenta refutar a
sua desclassificação, alegando cumprimento integral a todas as exigências do edital.
Veremos, no entanto, que tal não se deu, e que a decisão proferida pela Ilma. Pregoeira, com
apoio na avaliação técnica realizada por seus profissionais acerca da solução apresentada
pela recorrente, é a mais correta no caso em apreço.

2.1 Do não atendimento às especificações técnicas do edital pela proposta da recorrente

A fim de identificar os descumprimentos de requisitos do edital em cada ponto, o
exame subsequente será feito pela transcrição de cada exigência do edital, acompanhada
na sequência pelos comentários da recorrida.
EDITAL:
6.1.2. Suportar 4.000.000 (quatro milhões) de conexões simultâneas;

O equipamento M470, ofertado na proposta comercial da licitante GlobalTTI, não
atende ao item, que deixa claro que deve suportar 4.000.000 (quatro milhões) de conexões
simultâneas. O equipamento ofertado suporta 3.800.000 de conexões simultâneas, ficando
200.000 abaixo do solicitado, conforme pode ser comprovado na própria documentação
enviada pela licitante GlobalTTI (documento “Datasheet_firebox_M470_M570-670.pdf”):

EDITAL:
6.2.6. Possui SSD integrado para armazenamento e sistema operacional;

Não há informações que comprovem o atendimento ao item, já que nada consta
sobre a utilização de SSD no equipamento na documentação apresentada. Tal evidência
indica não atendimento ao subitem 14.1.2 do edital, segundo o qual se exige “Catálogo (s),
folheto(s) e manual(is), deverão estar preferencialmente na língua portuguesa com
especificações técnicas detalhadas da

solução

ofertada,

para

comprovação

de

características técnicas obrigatórias, informando, inclusive, marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência da solução, detalhados de forma clara, evitando-se jargões de uso duvidoso ou
ainda não consagrados na terminologia de informática” (grifo nosso).
A empresa GlobalTTI, em seu recurso (ou seja, de forma extemporânea, já que a
informação deveria constar obrigatoriamente da documentação remetida quando da
proposta), informa noutra documentação a utilização de discos SSD em seus equipamentos.
Porém, analisando a documentação enviada (documento “WatchGuard Firebox M4600 –

Hardware Guide”), percebe-se que não há comprovação de utilização de discos SSD no
equipamento ofertado M4600. Veja-se a informação constante do seguinte link:
<https://www.watchguard.com/help/docs/hardware%20guides/Firebox_M4600_Hardware_G
uide.pdf>:

Por tais razões, fica claro o não atendimento ao edital de licitação.
EDITAL:
6.3.2. Suportar 8.000.00 (oito milhões) de conexões simultâneas;

O equipamento M4600, ofertado na proposta comercial da licitante GlobalTTI,
suporta 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) conexões simultâneas, ficando 500.000
abaixo do solicitado, conforme pode ser comprovado na documentação enviada pela licitante
(documento “Datasheet_Firebox_M4600_M5600.pdf”). Veja-se:

Evidente, assim, o não atendimento às exigências do edital.
EDITAL:
6.3.3. Suportar mínimo 200.000 (duzentos mil) novas conexões por segundo;

O equipamento ofertado pela licitante GlobalTTI suporta 160.000 novas conexões,
ficando 40.000 abaixo do solicitado, conforme comprovado na documentação enviada pela
GlobalTTI (documento: “Datasheet_firebox_M4600_M5600.pdf”). Veja-se:

Novamente, comprovado o não atendimento às exigências do edital.
EDITAL:
6.3.6. Possui SSD integrado para armazenamento e sistema operacional;

Não há informações que comprovem o atendimento ao item, já que nada consta
sobre a utilização de SSD no equipamento na documentação apresentada. Tal evidência
indica não atendimento ao subitem 14.1.2 do edital, segundo o qual se exige “Catálogo (s),
folheto(s) e manual(is), deverão estar preferencialmente na língua portuguesa com
especificações técnicas detalhadas da

solução

ofertada,

para

comprovação

de

características técnicas obrigatórias, informando, inclusive, marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência da solução, detalhados de forma clara, evitando-se jargões de uso duvidoso ou
ainda não consagrados na terminologia de informática” (grifo nosso).
A empresa GlobalTTI, em seu recurso (ou seja, de forma extemporânea, já que a
informação deveria constar obrigatoriamente da documentação remetida quando da
proposta), informa noutra documentação a utilização de discos SSD em seus equipamentos.
Porém, analisando a documentação enviada (documento “WatchGuard Firebox M4600 –
Hardware Guide”), percebe-se que não há comprovação de utilização de discos SSD no
equipamento ofertado M4600. Veja-se a informação constante do seguinte link:
<https://www.watchguard.com/help/docs/hardware%20guides/Firebox_M4600_Hardware_G
uide.pdf>:

Evidente, portanto, o não atendimento ao edital.
EDITAL:
6.4.6. Possui SSD integrado para armazenamento e sistema operacional;

Não há informações que comprovem o atendimento ao item, já que nada consta
sobre a utilização de SSD no equipamento na documentação apresentada. Tal evidência
indica não atendimento ao subitem 14.1.2 do edital, segundo o qual se exige “Catálogo (s),
folheto(s) e manual(is), deverão estar preferencialmente na língua portuguesa com
especificações técnicas detalhadas da

solução

ofertada,

para

comprovação

de

características técnicas obrigatórias, informando, inclusive, marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência da solução, detalhados de forma clara, evitando-se jargões de uso duvidoso ou
ainda não consagrados na terminologia de informática” (grifo nosso).
A empresa GlobalTTI, em seu recurso (ou seja, de forma extemporânea, já que a
informação deveria constar obrigatoriamente da documentação remetida quando da
proposta), informa noutra documentação a utilização de discos SSD em seus equipamentos.
Porém, analisando a documentação enviada (documento “WatchGuard Firebox M5600 –
Hardware Guide”), percebe-se que não há comprovação de utilização de discos SSD no
equipamento ofertado M5600. Veja-se a informação constante do seguinte link:
<https://www.watchguard.com/help/docs/hardware%20guides/Firebox_M5600_Hardware_G
uide.pdf>:

Não atendido o edital, portanto, o que indica a necessidade de desprovimento do
recurso interposto.
EDITAL:
6.5.1.6.1. Suporte a, no mínimo, 1024 VLAN Tags 802.1q, policy based routing ou policy based
forwarding, roteamento multicast (PIM-SM), DHCP Relay, DHCP Server;

Não há informações que comprovem o atendimento ao item. Tal evidência indica não
atendimento ao subitem 14.1.2 do edital, segundo o qual se exige “Catálogo (s), folheto(s) e
manual(is), deverão estar preferencialmente na língua portuguesa com especificações
técnicas detalhadas da solução ofertada, para comprovação de características técnicas
obrigatórias, informando, inclusive, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência da solução,
detalhados de forma clara, evitando-se jargões de uso duvidoso ou ainda não consagrados
na terminologia de informática” (grifo nosso).
O produto ofertado pela recorrente NÃO atende ao quantitativo de 1024 VLAN
exigido neste item, como se pode ver no sítio do próprio fabricante na coluna do produto
M470, linha VLAN, em que se informa atendimento a somente 300 VLANs. A informação
consta

do

seguinte

link:

<https://www.watchguard.com/wgrd-resource-

center/docs/watchguard-product-matrix-en> para o Tipo 1. Perceba-se a existência de
somente 1000 para o Tipo 2 e 3.

EDITAL:
6.9.2. Possibilitar autenticação via LDAP, Active Directory, Radius, eDirectory, TACACS+ e via
base de dados local, para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de
controle/politicas baseadas em usuários e grupos de usuários;

O produto ofertado não atende integralmente ao item, uma vez que a integração com
TACACS+ não é suportada pelo produto, conforme documentação enviada pela licitante
GlobalTTI

(documentos:

“Datasheet_firebox_M4600_M5600.pdf”

e

“Datasheet_firebox_M470_M570-670.pdf”). Veja-se:

Mesmo com diligência para esclarecer as informações, ainda assim é muito claro que
a oferta não atende aos requisitos solicitados, conforme matriz do produto em que não se
menciona a possibilidade de autenticação em TACACS+ e nem eDirectory. Veja-se a
informação constante do seguinte link: <https://www.watchguard.com/wgrd-resourcecenter/docs/watchguard-product-matrix-en>.
EDITAL:
6.9.4. Deve permitir autenticação em modos: transparente, autenticação proxy (NTLM e Kerberos)
e autenticação via clientes nas estações com os sistemas operacionais Windows, MAC OS X e
Linux 32/64.

Não há informações que comprovem o atendimento ao item. Tal evidência indica não
atendimento ao subitem 14.1.2 do edital, segundo o qual se exige “Catálogo (s), folheto(s) e
manual(is), deverão estar preferencialmente na língua portuguesa com especificações
técnicas detalhadas da solução ofertada, para comprovação de características técnicas
obrigatórias, informando, inclusive, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência da solução,
detalhados de forma clara, evitando-se jargões de uso duvidoso ou ainda não consagrados
na terminologia de informática” (grifo nosso).

Mesmo que se realizasse diligência, é muito claro que a oferta não atende aos
requisitos solicitado, eis que a matriz do produto não menciona a possibilidade de
autenticação

em

NTLM

e

Kerberos,

como

se

vê

no

seguinte

link:

<https://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/docs/watchguard-product-matrix-en>.

EDITAL:
6.1.7. Possuir Wireless com padrão 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz);

Analisando a documentação do produto, o equipamento M470, informado na
proposta da licitante GlobalTTI, NÃO possui wireless com padrão 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz
/ 5 GHz) em seu EQUIPAMENTO NGFW TIPO – 1, conforme exigido no item do edital. Isso
pode

ser

constatado

pela

informação

disponível

no

seguinte

link:

<https://www.watchguard.com/wgrd-products/appliances-compare/15021/15026/15031>.
Veja-se a cópia da tela abaixo:

Evidente, novamente, o não atendimento ao edital.
EDITAL:
6.5.1.1. Por funcionalidades de proteção de rede e próxima geração entende-se: reconhecimento
e controle granular de aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários, IPS, Firewall,
Antispam, VPN IPsec, SSLVPN e SSL Inspection;

A licitante recorrente não informou qual licenciamento seria fornecido com os
equipamentos, o que impede que se constate o atendimento ao item do edital.
EDITAL:
6.5.1.6.1. Suporte a, no mínimo, 1024 VLAN Tags 802.1q, policy based routing ou policy based
forwarding, roteamento multicast (PIM-SM), DHCP Relay, DHCP Server;

Os equipamentos M470 e M4600 ofertados na proposta NÃO atendem ao
quantitativo de 1024 VLAN exigido neste item, como se pode ver no sítio do próprio fabricante
nas colunas dos produtos M470 e M4600, linha VLAN, que informam atendimento a
somente

300

VLANs

e

1000

VLANS. Veja-se

a

informação

disponível

<https://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/docs/watchguard-product-matrix-en
para o Tipo 1>:

em:

EDITAL:
6.5.1.20. A solução deve permitir o tráfego de cotas baseados por usuários para upload/download
e pelo tráfego total, sendo cíclicas ou não-cíclicas.

Contrariamente ao solicitado no edital, não é possível customizar cotas para
upload/download. A solução ofertada realiza cotas apenas para tráfego total, desatendendo
claramente à solicitação técnica do edital. Essa informação pode ser conferida no seguinte
link:

<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/en-

US/Fireware/policies/quota_about_c.html?tocpath=Fireware%7CFireware%20Help%7CCon
trol%20Network%20Traffic%7CPolicies%7CAbout%20Quotas%7C_____0>.
EDITAL:
6.5.1.24. O HA (modo de alta disponibilidade) deve suportar o uso de dois equipamentos em modo
ativo-passivo ou modo ativo-ativo e deve possibilitar monitoração de falha de link

A solução ofertada possui limitação na monitoração de link ao utilizar cluster,
conforme informação do fabricante, cujo site aponta a seguinte informação:
Limitation— A multi-WAN failover caused by a failed connection to a link monitor host does not
trigger FireCluster failover. FireCluster failover occurs only when the physical interface is down or
does not respond.

Esse

dado

está

disponível

no

seguinte

link:

<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/enUS/Fireware/ha/cluster_about_wsm.html?tocpath=Configure%20Network%20Settings%7CF
ireCluster%7C_____0>. Veja-se a imagem:

Fica claro, assim, o não atendimento às exigências do edital de licitação.
EDITAL:
6.5.1.27. O sistema de objetos deverá permitir a definição de redes, serviços, hosts períodos de
tempos, usuários e grupos, clientes e servidores.

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI, e não foi possível localizar no site
do

fabricante

(documentação

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/wgrd-

support/find-answers/technical-documentation>).
EDITAL:
6.6.2. O controle de políticas deverá monitorar as políticas de redes, usuários, grupos e tempo,
bem como identificar as regras não-utilizadas, desabilitadas, modificadas e novas políticas.

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI, e não foi possível localizar no site
do

fabricante

(documentação

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/wgrd-

support/find-answers/technical-documentation>).
EDITAL:
6.7.3.2. Reconhecer pelo menos 2.000 (dois mil) aplicações diferentes, incluindo, mas não limitado:
a tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto, update de software, protocolos
de rede, voip, áudio, vídeo, proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, email;

O fabricante da solução traz a seguinte informação em seu site (informação
disponível

em:

<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/en-

US/Fireware/services/app_control/app_control_intro_c.html?tocpath=Manage%20Security%
20Services%7CApplication%20Control%7C_____0>):
Application Control uses signatures that can identify and block over 1800 applications.

O que o fabricante indica é que a solução ofertada suporta mais de 1800 aplicações,
o que não deixa claro o atendimento ao item, uma vez que é solicitado o suporte a pelo
menos 2000 aplicações.
Veja-se a imagem do site do fabricante:

EDITAL:
6.7.3.3. Reconhecer micro app como: Facebook (Applications, Chat, Commenting, Events, Games,
Like Plugin, Message, Pics Download e Upload, Plugin, Post Attachment, Posting, Questions,
Status Update, Video Chat, Video Playback, Video Upload,Website), Freegate Proxy, Gmail
(Android Application, Attachment), Google Drive (Base, File Download, File Upload), Google Earth
Application, Google Plus, LinkedIN (Company Search, Compose Webmail, Job Search, Mail Inbox,
Status Update), SkyDrive File Upload e Download, Twitter (Message, Status Update, Upload,
Website), Yahoo (WebMail, WebMail File Attach) e Youtube (Video Search, Video Streaming,
Upload, Website), não limitando-se somente a estes.

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI, e não foi possível localizar no site
do

fabricante

(documentação

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/wgrd-

support/find-answers/technical-documentation>).
EDITAL:
6.8.1.4. Possuir pelo menos 90 categorias de URLs;

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI. Verificando o site do fabricante, no
campo/documento “Help Center”, não foi possível identificar quantidade de categorias
mínima exigida no item (90 categorias de URLs). Isso pode ser visto no seguinte link:
<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/enUS/Fireware/services/webblocker/categories_to_block_select_c.html?Highlight=category%2
0urls>:

EDITAL:
6.8.1.9. Suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;

A solução ofertada não atende ao item. Não é possível criar exclusão de URLs por
categoria,

conforme

descrito

no

documento

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/enUS/Fireware/services/webblocker/wb_exceptions_add_c.html>. Veja-se:

EDITAL:
6.9.6. Deve possuir portal do usuário para que os usuários tenham acesso ao uso de internet
pessoal, troquem senhas da base local e façam o download de softwares para as estações
presentes na solução.

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI, e não foi possível localizar no site

do

fabricante

(documentação

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/wgrd-

support/find-answers/technical-documentation>).
EDITAL:
6.10.5. Bloquear ataques conhecidos, permitindo ao administrador acrescentar novos padrões de
assinaturas e customizações;

A solução ofertada, não atende ao item, visto que não é possível customizar padrões
de

assinaturas,

conforme

informação

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/enUS/Fireware/services/ips/ips_intro_c.html?tocpath=Fireware%7CFireware%20Help%7CMa
nage%20Security%20Services%7CIntrusion%20Prevention%20Service%7C_____0>.
EDITAL:
6.10.6. Exceções por usuário, grupo de usuários, IP de origem ou de destino devem ser possíveis
nas regras;

A solução não atende ao item, pois não cria exceções nas regras, conforme solicitado
no item. A exceção é criada na assinatura de IPS. Veja-se a informação em:
<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/enUS/Fireware/services/ips/ips_config_exceptions_c.html>.
EDITAL:
6.12.4. Suportar L2TP e PPTP.

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI, e não foi possível localizar no site
do

fabricante

(documentação

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/wgrd-

support/find-answers/technical-documentation>).
EDITAL:
6.12.6.7. O agente de VPN SSL client-to-site deve ser compatível com pelo menos: Windows XP,
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MacOS X;

Cliente de VPN SSL não é suportada pelos sistemas operacionais MacOS X10.6,
10.7, 10.8, Windows XP e Windows Vista, conforme documentação do fabricante. No link
disponível

em:

<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/en-

US/Fireware/mvpn/ssl/mvpn_ssl_client-install_c.html#sysreqs>,

consta

a

seguinte

informação:
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, Windows XP and Windows Vista do not support TLS 1.1. Mobile VPN
with SSL connections are not supported from these operating systems.

Veja-se a tela com a informação:

EDITAL:
6.12.6.9. Permitir estabelecer um túnel SSL VPN com uma solução de autienticação via LDAP,
Active Directory, Radius, eDirectory, TACACS+ e via base de dados local;

A solução não suporta integração com TACACS+ e nem eDirectory, conforme já
mencionado nos comentários ao subitem 6.9.2. Veja-se a informação constante da
documentação

encaminhada

pela

licitante

(página

2

dos

documentos

“Datasheet_firebox_M4600_M5600.pdf” e “Datasheet_firebox_M470_M570-670.pdf”).
EDITAL:
6.13.11. Deve ter controle das alterações feitas por usuários administrativos, comparar diferentes
versões de configurações e realizar o processo de roll back de configurações para mudanças
indesejadas;

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI, e não foi possível localizar no site
do

fabricante

(documentação

disponível

support/find-answers/technical-documentation>).
EDITAL:

em:

<https://www.watchguard.com/wgrd-

6.14.9. Deve fornecer relatórios de compliance SOX, HIPAA e PCI.

A solução ofertada para gerenciamento de logs não atende ao item, pois não possui
relatório de compliance SOX (Sarbanes-Oxley), conforme documentação do fabricante
disponível

em:

<https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/en-

US/Fireware/dimension/reports_report-list_d.html?Highlight=compliance>.
EDITAL:
6.14.11. Deve fornecer relatórios sobre os acessos de procura no Google, Yahoo, Bing e Wikipedia.

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI, e não foi possível localizar no site
do

fabricante

(documentação

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/wgrd-

support/find-answers/technical-documentation>).
EDITAL:
6.14.12. Deve fornecer relatórios de tendências.

Não foram encontradas informações sobre os objetos citados acima na
documentação técnica enviada pela licitante Global TTI, e não foi possível localizar no site
do

fabricante

(documentação

disponível

em:

<https://www.watchguard.com/wgrd-

support/find-answers/technical-documentation>).
Por todos esses motivos, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

3 CONCLUSÃO
Diante do exposto, pugna-se pelo desprovimento do recurso administrativo,
mantendo-se a declaração de vitória da recorrida na licitação, além das sanções decorrentes
do caráter procrastinatório do recurso apresentado pela recorrente, na medida da lei.
Nesses Termos,
Pede Deferimento.
Brasília, 11 de novembro de 2019.
DFTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/MF: 09.650.283/0001-91

