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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 - TI – AQUISIÇÃO DE SECURE WEB GATEWAY, 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 

 
ESCLARECIMENTOS ÀS EMPRESAS 

 

País: BRASIL 
Nome do Projeto: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROFAZ/ES. 
Nº do empréstimo: Contrato de Empréstimo nº 2245-OC/BR. 
Objeto: TI – AQUISIÇÃO DE SECURE WEB GATEWAY, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 
TREINAMENTO. 
 
REF.: Pedidos de Esclarecimentos 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, 
que se manifestaram durante o período de 30/06/2017 a 26/06/2017, em que edital foi 
tornado público, e respostas correspondentes. Os questionamentos foram transcritos 
literalmente, omitindo-se apenas a identificação da empresa que submeteu o pedido de 
esclarecimento. 
 
A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram 
interesse em fornecer o objeto a ser licitado. 
 
Atenciosamente, 
 
 
RICARDO ISHIMURA 
Pregoeiro CPL-PROFAZ 
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Questionamento 1: 
 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO 
d. Devem ser fornecidos cabos elétricos com conector padrão 2P+T, e quaisquer acessórios 
necessários para interligação do equipamento à rede elétrica da SEFAZ. A necessidade de 
qualquer mudança nas tomadas (plugs) para adequação à rede elétrica será de 
responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá assegurar a manutenção e garantia dos 
equipamentos fornecidos;  
 
Entendemos que o cabo padrão BR: CAB-250V-10A-BR atende e será aceito. Está correto o 
nosso entendimento? 
 
Resposta: Está correto. 
 
 
Questionamento 2: 
 
e. Todas as operações da solução deverão ser executadas em console único, e somente será 
admitida a necessidade de acesso a outros consoles, para tarefas de manutenção da 
ferramenta e troubleshooting (resolução de problemas);  
 
Questionamento: Entendemos que atividades de verificação de log são atividades de 
troubleshooting e portanto podem ser executadas em outro console. Está correto o nosso 
entendimentos? 
 
Resposta: Está correto; 
 
 
Questionamento 3: 
 
g. Deve possuir auditoria de configuração, gravando e disponibilizando todas as alterações 
que identifique no mínimo: Quem, Quando e o que foi alterado; 
 
Questionamento: Entendemos que esse item pode ser demonstrado apenas via CLI e 
portanto sua atividade pode ser executada em outro console. Está correto o nosso 
entendimentos? 
 
Resposta: Está correto. 
 
 
 
Questionamento 4: 
h. Deve possibilitar o agendamento de geração de relatório periódico e que o relatório seja 
exportado automaticamente para no mínimo dois destinos: e-mail, compartilhamento, FTP 
ou SCP. 
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Questionamento: Entendemos que seja suficiente a disponibilização, além de recebimento 
via e-mail, de acesso via FTP a solução para baixar os relatórios, mesmo que o export não 
seja automático. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Está correto; 
 
Questionamento 5: 
 
i. Deve prover armazenamento temporário de objetos (cache) e ainda permitir que seja 
definido o tamanho máximo de objetos; deve vir com unidade de armazenamento mínimo 
de 100GB; 
 
Questionamento: Entendemos que se a solução possuir cache e discos de mais de 2TG, 
mas não permitir ajuste de objeto em cache, seja suficiente para atendimento. Está 
correto o nosso entendimentos? 
 

Resposta: Está correto; 
 
Questionamento 6: 
 
4. FILTRO DE ACESSO: 
g. Não serão aceitas categorias pré-estabelecidas como Unrated, Uncategorized e afins, ou 
seja, é de responsabilidade do appliance categorizar automaticamente sites que não foram 
categorizados pelo fabricante anteriormente, realizando a análise do conteúdo do site e 
categorizando o mesmo de forma adequada; 
Questionamento: Entendemos como suficiente para atendimento que a solução ofereça 
uma categorização dinâmica em tempo-real. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Nosso entendimento para o item 4 subitem G é a de que não pode haver 
categorias dentro dos perfis de filtro web e controle de aplicação denominados Unrated, 
Unclassified ou afins, ou seja, categorias de filtro web ou aplicação para sites e aplicações 
ainda desconhecidos pela ferramenta. 


