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RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS  
 
 
Referência : Edital Pregão Eletrônico nº 09/2022  
Assunto : Questionamentos dos Termos do Edital e seus anexos.  
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada, 

especializada em gerenciamento de segurança lógica, incluindo o conjunto de 

hardware e software, fornecidos em regime de comodato. 

 

PERGUNTA 11:  

ESCLARECIMENTO 01: 

O Edital de Pregão Eletrônico n° 09/2022 determina em seu 3.28: 

“3.28. Não serão aceitas soluções nas quais as interfaces de origem e destino 

tenham que ser obrigatoriamente explicitadas ou obrigatoriamente listadas nas 

configurações de regras;” 

Entendemos que cada Fabricante aplica sua dinâmica sempre focando no fluxo, direção, 

origem, destino dentre outros parâmetros, logo para se criar uma regra é necessário 

explicitar origem e destino, nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 11: 

Está correto o entendimento, o que se deseja é a abstração de fluxo em vez de uso 

da nomeação da interface física. 

 

PERGUNTA 12: 

ESCLARECIMENTO 02 

O Edital de Pregão Eletrônico n° 09/2022 determina em seu item 4.7.3: 

“4.7.3. Para aplicações de categoria de administração remota (remote access 

ou remote administration) deve possuir pelo menos 105 assinaturas;” 

Para cada fabricante existem assinaturas associadas em diferentes categorias e 

classificações. Alguns labirintes líder de NGFW possui em suas assinaturas as principais 

categorias e que constantemente são atualizadas. Entendemos que o fato de balizar a 

requisição de assinaturas podem variar entre fabricantes, podendo combinar com outras 

categorias e classificações para o devido atendimento. Nossos entendimento está 

correto?  
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RESPOSTA 12: 

Está correto o entendimento, e cobraremos a entrega destes itens na modalidade 

oferecida pelo fabricante. 

 

PERGUNTA 13: 

ESCLARECIMENTO 03 

O Edital de Pregão Eletrônico n° 09/2022 determina em seu item 4.11, 8.4: 

“4.11. A solução de controle de dados deve permitir que o usuário receba uma 

notificação, redirect de uma página web, sempre que um arquivo reconhecido 

por match em uma regra em uma das categorias acima, seja feito;” 

“8.4. A solução deve fornecer a capacidade de emular ataques em diferentes 

sistemas operacionais, dentre eles: Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10, 

assim como Office 2003, 2010, 2013 e 2016;” 

Visando a ampla competitividade e isonomia exigida em qualquer pregão de licitação 

pública, entendemos que os itens supracitados poderão ser suprimidos, garantindo o 

atendimento e a participação dos renomados fabricante.  Está correto o nosso 

entendimento?  

RESPOSTA 13: 

Não está correto este entendimento, pois possuímos esses sistemas e versões do 

Office em uso e esta funcionalidade proporciona a proteção contra os ataques de 

dia zero que são danosos às organizações.  
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