
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PROFAZ 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017 

AQUISIÇÃO DE TI - CLUSTER DE FIREWALL NEXTGEN 

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: AQUISIÇÃO DE TI - CLUSTER DE FIREWALL NEXTGEN 

 

REF.: Esclarecimentos às Empresas 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que se 

manifestaram durante o período de 18/08/2017 a 29/08/2017, 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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Esclarecimento n° 01  

c. Deve suportar o recebimento eventos de autenticação de controladoras wireless, 

dispositivos 802.1x e soluções NAC via syslog, para a identificação de endereços IP e usuários; 

>> Não atendemos NAC via syslog. A SEFAZ-ES possui NAC que envia informações via syslog? 

Caso não, não faz sentido solicitar este item pois visa favorecimento a um fornecedor 

específico (Palo Alto) 

1.5 

 

OK, pode vir sem os recebimentos. 

 

 

b. Possuir suporte a implementação e compatibilidade a IPV6 em método de pilha dupla, bem 

como a ICMPv6 (RFC4890) de forma a permitir a criação de políticas baseadas no ICMP Type. 

>> A RFC 4890 trata de filtros para ICMPv6 e não da definição do protocolo. 

Suportamos ICMPv6, conforme o link 

http://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-firewall-

52/Concepts/ICMPv6.htm. 

Entendemos que estamos aderentes, está correto nosso entendimento? 

 

Está correto. 

 

1.9 

h. Deve permitir visualizar os resultados das análises de malwares de dia zero nos diferentes 

sistemas operacionais suportados; 

Esse item exige o fabricante a Fortinet a ir com um Sandbox local, pedimos para desconsiderar 

esse item de forma que possamos fornecer o Sandbox em nuvem. 

 

Não, deve atender conforme requisitos do edital. 

Esclarecimento n° 02  

 

No item c. Deve vir com suporte a, no mínimo, 5 sistemas virtuais , considerando esse cenário, 

pergunta-se:  Entendemos que o órgão contratante terá uma grande redução de custo de 

aquisição de produto removendo a solicitação de instancias virtuais sem impactar a operação e 

a qualidade do serviço ofertado sobre tais produtos tendo em vista que a exaustão dos 

http://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-firewall-52/Concepts/ICMPv6.htm
http://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-firewall-52/Concepts/ICMPv6.htm
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recursos alocados para uma dada instância de Firewall tem influência sobre a operação das 

demais instâncias virtuais, dessa forma podendo causar instabilidades no ambiente de T.I, 

entendemos que o fornecimento do appliance com capacidade solicitada sem a instancia 

virtual é capaz de atender o item? 

 

Não. Deve atender conforme especificação técnica do edital. 

 


