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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016 - 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 02/09/2016 a 23/09/2016, 
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: 
 

A respeito do Anexo II – Especificações Técnicas – capítulo 1, , o nosso questionamento 
é: Serão aceitas soluções que necessitam de base de dados externa, tal como 
Microsoft SQL? A SEFAZ/ES proporcionará esse ambiente para alocar a base de dados? 
 
Resposta: Deve atender conforme especificação técnica do edital. 
 
 
Questionamento 2: 
 
A respeito do Anexo II – Especificações Técnicas – capítulo 3, Controle de Aplicações, o 
nosso questionamento é: Será aceito o controle de aplicações através de categorias de 
aplicações? 
 
Resposta: Deve atender conforme especificação técnica do edital. 
 
 
Questionamento 3: 
 
A respeito do Anexo II – Especificações Técnicas – capítulo 3, Controle de Aplicações, o 
nosso questionamento é: Quais as aplicações ou funcionalidade específica de FTP Ativo e 
Passivo serão utilizadas? Uma das funções serão aceitas ou somente os dois cenários 
(ativo E passo)? 
 
Resposta: Deve atender conforme especificação técnica do edital. 
 
 
Questionamento 4: 
A respeito do Anexo II – Especificações Técnicas – capítulo 4, Filtro de Acesso, item b e d, o 
nosso questionamento é: Serão aceitas soluções que desempenhem essas funções de 
forma diferente? A nossa solução possui um controle de banda diferente, baseado em um 
valor GLOBAL de banda. Caso esse volume GLOBAL seja atingido, categorias selecionadas 
serão bloqueadas até a estabilização do volume GLOBAL. 
 
Resposta: Deve atender conforme especificação técnica do edital. 
 
 
Questionamento 5: 
 
Referente aos testes de Bancada poderá ser um equipamento de "Show room", com o 
objeto e com capacidade de processamento e características compatíveis com o objeto do 
Edita? 
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Resposta: Informamos que o equipamento poderá ser de “show room” desde que o 
modelo seja o mesmo ofertado na proposta e tenha todas as características técnicas 
habilitadas e licenciadas conforme especificação técnica. 
 
Questionamento 6: 
 
Referente ao teste de Bancada, solicitamos esclarecimento sobre qual é o prazo para a 
entrega dos equipamentos para início dos testes de Bancada.  
 
Resposta: Informamos que caso seja utilizado equipamentos de “show room” ou 
demonstração e desde que o modelo seja o mesmo ofertado na proposta e tenha todas 
as características técnicas habilitadas e licenciadas conforme especificação técnica, o 
prazo será de 30 dias. 
Caso os equipamentos sejam novos, o prazo será de 60 dias. 


