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ESCLARECIMENTOS 
PROCESSO:  397/2016 
REFERÊNCIA: Pregão Presencial SRP n.º 020/2017 
OBJETO: Segurança de rede 

Na forma editalícia, mormente os itens 1.4 e 1.5, o Pregoeiro do COREN/RJ apresenta 
os seguintes esclarecimentos solicitados pelas Licitantes, sem alteração do edital: 

1. Relativo ao itens  6.1.41 - “A taxa de banda disponı́vel IPSEC VPN deve ser de 
no mı́nimo 4,4 Gbps”; 6.2.9. - "A taxa de banda disponı́vel para Gateway de 
Antivírus de pelo menos 2.5 Gbps”; 6.4.6. - "A taxa de banda disponı́vel para 
IPS de pelo menos 04 Gbps”; 6.1.3 - "Largura de Banda do Firewall 
(throughput):Deve suportar no mı́nimo 400 Mbps de banda apenas como 
Firewall”; 6.1.4 - "Largura de Banda UTM (throughput): Deve suportar no 
mı́nimo 90 Mbps de banda com recursos UTM habilitados (Gateway AV, IPS, 
App Control, Web Filter)" 
O edital, em seu termo de referência, claramente demanda throughput do 
firewall de no mínimo 400 Mbps e 90 Mbps quando todos os recursos 
solicitados estiverem habilitados, o que afasta a possiblidade em atender o 
solicitado nos itens 6.1.41, 6.2.9 e 6.4.6 supra referenciado, pois o firewall que 
deve suportar uma banda total de apenas 400 Mbps, não pode demandar 
banda IPSEC VPN de no mínimo 4,4 Gbps, ou banda de Gateway de antivírus 
de pelo menos 2.5 Gbps ou mesmo taxa de IPS de pelo menos 04 Gbps. Estas 
taxas acarretariam em gargalos e quebra na disponibilidade da solução.  
Em nosso entendimento os itens 6.1.41, 6.2.9, 6.4.6, por estar em divergência  
com os itens 6.1.3 e 6.1.4. do termo de referência, deverão ser  
desconsiderados, pois seu atendimento demanda fornecimento de 
equipamentos com característica técnicas e valores extremamente superiores a 
necessidade do Coren/RJ, além da incapacidade em utilizar tais características 
técnicas, devido a capacidade mínima de throughput não prover suporte de 
banda. Está correto nosso entendimento?  
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RESPOSTA COREN-RJ: Sim, o entendimento está correto em relação ao item 
6. FIREWALL INTERNO COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO (STAND 
ALONE) – TIPO B  do Anexo I – Termo de Referencia deste presente Edital, 
deverão ser observadas as taxas descritas nos subitens 6.1.3 e 6.1.4.  
 

2. (B.2) - Certidões negativas de recuperação judicial ou concordata expedidas 
pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as licitantes sediadas na Cidade do 
Rio de Janeiro, a prova será feita mediante apresentação de certidões dos 1º, 
2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de Distribuição. As licitantes sediadas em outras 
comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros Estados deverão 
apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração 
passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de 
Registros que controlam a distribuição de falências, recuperação judicial e 
extrajudicial e concordata. Favor solicitar esclarecimentos para esse item, pois 
aqui em São Paulo, temos as certidões dos 10 cartórios, podemos apresentar 
essa certidão? 
RESPOSTA COREN-RJ: Podem participar licitantes sediados em todas as 
cidades, desde que apresentem as certidões expedidas pelas respectivas comarcas. 
Se estas são as certidões da Comarca da São Paulo, estará a empresa habilitada, 
caso vencedora. 
 

3. 5. FIREWALL DE BORDA MODO CLUSTER ATIVO/PASSIVO – TIPO A 
Solicito esclarecimento sobre este item, pois o número de usuários é um dos 
itens que determina a capacidade dos dispositivos. 
 RESPOSTA COREN-RJ: Em relação ao item 5. FIREWALL DE BORDA 
MODO CLUSTER ATIVO/PASSIVO – TIPO A do Anexo I – Termo de 
Referencia deste presente Edital, subitem 5.8.6. descreve a capacidade mínima do 
equipamento: “Deve suportar no mínimo 3.800.000 conexões concorrentes (bi-
direcionais), suportar conexões de no mínimo 300 usuários internos simultâneos, 
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com todas as funções do firewall habilitadas” e o subitem 5.8.29 complementa 
especificando que “Não devem haver limites sobre o número de usuários 
online”. Uma vez que as especificações de capacidade já estão descritas nos demais 
subitens do item 5.8, este subitem tem o intuito de esclarecer que o equipamento 
não deve proibir o ingresso de novos usuários, limitando o acesso as 
funcionalidades do equipamento a número de usuários, pois isso não nos atenderia, 
No entanto, dada a capacidade do equipamento, é esperado que em caso de 
aumento do número de usuários e consequente aumento no número de conexões 
(acima do descrito nos subitens 5.8) afete a qualidade da navegação (ocasionando 
lentidão nos acessos). 
 

4. 6. FIREWALL INTERNO COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO 
(STAND ALONE) – TIPO B 
Solicito esclarecimento sobre este item, pois o número de usuários é um dos 
itens que determina a capacidade dos dispositivos. 
RESPOSTA COREN-RJ: Em relação ao item 6. FIREWALL INTERNO COM 
GERENCIAMENTO CENTRALIZADO (STAND ALONE) – TIPO B do Anexo I 
– Termo de Referencia deste presente Edital, subitem 6.1.5. descreve a capacidade 
mínima do equipamento: “Deve suportar no mínimo 50.000 conexões concorrentes 
(bi-direcionais)” e o subitem 6.1.10 complementa especificando que “Não devem 
haver limites sobre o número de usuários online”. Uma vez que as especificações 
de capacidade já estão descritas nos demais subitens do item 6.1, este subitem tem 
o intuito de esclarecer que o equipamento não deve proibir o ingresso de novos 
usuários, limitando o acesso as funcionalidades do equipamento a número de 
usuários, pois isso não nos atenderia, No entanto, dada a capacidade do 
equipamento, é esperado que em caso de aumento do número de usuários e 
consequente aumento no número de conexões (acima do descrito nos subitens 6.1) 
afete a qualidade da navegação (ocasionando lentidão nos acessos). 
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5. O edital prevê prazo de 30 dias para entrega dos equipamentos. Em virtude da 
complexidade do objeto e da possível necessidade de importação de alguns 
equipamentos, o prazo de 30 dias é muito curto. Solicito a flexibilização do 
prazo para 90 dias, como prazo máximo para entrega. Tentaremos a entrega 
no menor prazo possível, mas a exigência do prazo de 30 dias, infelizmente 
reduz a competitividade do certame 
O prazo de instalação e disponibilização da solução estão previstos nos Anexo 
I, do seguinte modo: 
10.6.20. A CONTRATADA deverá instalar toda a solução na Sede do 
CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do 
contrato. Na reunião de Alinhamento de Expectativas, deverá ser apresentado 
pela CONTRATADA o Plano de Implantação para análise e aprovação da 
CONTRATANTE; 
10.6.32. A solução e o suporte técnico deverão estar em plena operação e 
disponíveis à CONTRATANTE no prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias 
corridos e contados a partir da assinatura do Contrato; 
RESPOSTA COREN-RJ: O prazo foi estabelecido no Termo de Referência e não 
foi objeto de questionamento por outras empresas. Logo, permanecem os 30 dias 
anotados no edital. 
  

6. Visto que a grande maioria das empresas não possui equipe própria para 
instalação, preferindo a subcontratação de integradores dos fabricantes, 
solicitados flexibilizar para permitir de subcontratação apenas para 
instalação, suporte e treinamento. A Cláusula Décima Quarta do Anexo XII 
não admite a subcontratação de parte do objeto, apesar do disposto art. 72 da 
Lei 8.666/1993, podendo ser questionado. 
RESPOSTA COREN-RJ: O artigo 72 da Lei n.º 8.666/93 admite subcontratação 
de apenas parte do serviço, não sendo cláusula obrigatório para a Administração 
Pública. Ademais, o TCU, no Acórdão n.º 1529/2006-Plenário, determinou que se 
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fizesse incluir no Edital cláusula obrigando a licitante vencedora apresentar, na 
habilitação, os documentos de regularidade fiscal e previdenciária das 
subcontratadas. Logo, é opção do órgão admitir ou não a subcontratação. Por fim, o 
TCU, no Acórdão 954/2012 - Plenário, entende que a sublocação da totalidade ou 
parte significativa do objeto desnatura o certame.  
Ora, trata-se de uma solução completa que abrange fornecimento de equipamentos 
(que geralmente não são produzidos pela empresa Licitante, que quase sempre atua 
como intermediadora), instalação, serviço de suporte e treinamento. Os 
equipamentos e a instalação representam a quase totalidade da solução pretendida, 
sendo que os equipamentos, por natureza do objeto, já são de responsabilidade de 
terceiros. Admitir a subcontratação de serviços de instalação implica atribuir à 
licitante vencedora os serviços técnicos menos complexos e mais baratos, com 
menor responsabilidade financeira na eventualidade de algum sinistro. 
 

7. O objeto da contratação é a Aquisição de Solução de Segurança da Informação 
e rede de acesso sem fio, através de empresa especializada na prestação de 
serviços de segurança de perímetro com soluções de alta disponibilidade para 
a sede do COREN/RJ e suas subseções. Perguntamos, a contratação para a 
aquisição da solução de segurança (Firewall) de forma definitiva ou prestação 
de serviço em comodato?  
RESPOSTA COREN-RJ: Aquisição de equipamentos. Trata-se de uma aquisição 
de solução de segurança de forma definitiva para compor o projeto de 
modernização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Coren-RJ, . A 
aquisição dos equipamentos se dará conforme descrito no Objeto deste presente 
Edital – “Aquisição de Solução de Segurança da Informação e rede acesso sem fio, 
através da contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de 
Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade para a Sede do 
Coren-RJ e suas subseções, conforme especificações constantes nos Anexos deste 
presente Edital, compreendendo o fornecimento, a instalação, o suporte técnico, a 
garantia, o treinamento, o gerenciamento e o monitoramento”. 
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8. Quanto ao item 10.3 - Suporte Técnico da Solução. Conforme informações do 

item, o suporte técnico deverá ser disponibilizado durante 24h X 7 dias para 
todos os componentes fornecidos, devendo abranger assistência técnica 
preventiva e corretiva com a cobertura de todo e qualquer defeito 
apresentado. Há ainda a exigência de um serviço de atendimento com 
discagem gratuita ou outro meio de comunicação de disponibilidade imediata. 
Mais a frente, no subitem 10.3.27. informa que caberá a Contratada monitorar 
de forma proativa toda a solução 24h X 7 d por semana garantindo os níveis 
de serviço acordados, bem como, que a Contratada deverá imediatamente 
abrir chamado técnico informando a Contratante e providenciar a sua 
reparação dentro dos prazos estabelecidos nos acordos de níveis de serviço. 
Exigindo ainda, no subitem 10.3.29, que durante a vigência do contrato os 
softwares sejam atualizados  com  vacinas, assinaturas, bases de dados, novas 
versões lançadas ou novos produtos, sem ônus adicional para a Contratante. O 
suporte citado deve ser realizado por 36 meses de contrato e estendido por 
mais 24 meses totalizando os 60 meses possíveis em contratações provenientes 
de licitação. Primeiramente perguntamos, como será realizado o desembolso 
único do valor referente ao Suporte Técnico da Solução de Segurança ? Que 
tem como valor estimado de R$ 21.666,67. Considerando que no item 19 -
Forma de Pagamento do Edital, subitem 19.2. "o pagamento será efetuado 
após a entrega dos produtos, por intermédio de crédito em conta corrente da 
licitante vencedora, em até 30 dias subsequente ao recebimento definitivo do  
mesmo". Como será feito esse recebimento definitivo para o item Suporte 
Técnico da Solução de Segurança que se estende por 36 meses de contrato, 
mais possível renovação de 24 meses? Entendemos  ainda,  que por ser um 
serviço contínuo a ser prestado ao longo de possíveis 60 meses de contrato, o 
mesmo não pode ser estimado em um valor único com desembolso da mesma 
forma,  e sim em valor mensal, por se tratar de manutenção, prevenção e 
monitoramento da solução, com disponibilização em regime de 24h X 7 dias da 
semana, durante 365 dias no ano. Solicitamos avaliação de alteração do item 6 
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do Lote 1  para desembolso mensal, valores referentes a suporte  técnico, pela 
falta de parâmetro para desembolso único e por se tratar de um serviço 
contínuo. Requeremos ainda a readequação de valores, visto que R$ 21.666,67 
divididos por 60 meses de contrato e renovação , daria um valor mensal de R$ 
361,11, apresentando-se como um valor irrisório para manutenção, prevenção 
e monitoramento da solução por um suporte especializado. 
RESPOSTA COREN-RJ:  O entendimento está incorreto. O Suporte Técnico 
descrito neste Certame é sobre todos os produtos pertencentes a cada respectivo 
Lote, e deverá abranger a assistência técnica preventiva e corretiva com a cobertura 
de todo e qualquer defeito apresentado, de software ou hardware, inclusive, e não 
se restringindo a: substituição total ou parcial do produto como peças, partes, 
componentes e acessórios, portanto esse suporte não se trata de um serviço tão 
abrangente que justificasse os custos de uma contratação mensal. 
Ao contrário do que se afirma na pergunta acima com relação ao período da 
Vigência do Contrato, o presente Edital é bem claro ao esclarecer em diversos 
itens, que se trata de uma aquisição de equipamentos com vigência de contrato de 
36 meses. Como o presente certame trata-se da compra e aquisição de 
equipamentos com o fornecimento de serviços de suporte a solução, não haverá a 
extensão do período de contratação definida neste edital. Desta forma, o valor 
estimado, jamais poderia ser dividido por um período maior que o previsto em 
edital. 
Sendo assim, conforme descrito no item 17 do Termo de Referencia do Anexo I do 
presente Edital, o pagamento será efetuado de forma única seguindo fases da 
entrega dos itens conforme descrito no subitem 17.1 e seus subitens 
subsequentes "O Pagamento será efetuado por intermédio de crédito em conta 
mediante apresentação de Nota Fiscal e após aceitação definitiva dos serviços que 
se dará com: 17.1.1- Entrega dos Equipamentos Lote 1- Firewalls do Tipo A e Tipo 
B, Pontos de Acesso sem Fio, Término da implantação da solução do Lote 1; 
17.1.2- Treinamento da solução do Lote 1; 17.1.3 – Entrega dos contatos para 
suporte durante o período de vigência do contrato 36 (trinta e seis) meses referente 
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aos equipamentos do Lote 1; 17.1.4 – Apresentação do Termo de Avaliação de 
Prestação de Serviços emitido pelos fiscais do contrato, afirmando a finalização da 
execução dos serviços que compõem a solução de segurança do Lote 1; 17.1.5 – 
Entrega dos Equipamentos Lote 2 - Switches PoE de Comunicação de Rede sem 
Fio PoE e Switches de Comunicação de Rede; 17.1.6 – Término da implantação da 
solução do Lote 2; 17.1.7 – Treinamento da solução do Lote 2; 17.1.8 – Entrega 
dos contatos para suporte durante o período de vigência do contrato 36 (trinta e 
seis) meses referente aos equipamentos de Lote 2; 17.1.9 – Entrega dos contatos 
para suporte durante o período de vigência do contrato 36 (trinta e seis) meses 
referente aos equipamentos de Lote 2 e 17.1.10 – Apresentação do Termo de 
Avaliação de Prestação de Serviços emitido pelos fiscais do contrato, afirmando a 
finalização da execução dos serviços que compõem a solução de segurança do Lote 
2.” 
Conforme descrito acima, após a entrega do item 17.1.3 e 17.1.4 realizando o 
recebimento definitivo do Lote 1 o pagamento poderá ser efetuado.  Em relação ao 
Suporte Técnico, o item 10.3 sobre Suporte Técnico prevê ainda no subitem 10.3.1 
como se dará o recebimento definitivo “O Suporte Técnico deve iniciar-se após a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo estendendo-se por todo o período de 
vigência do Contrato” de tal forma que o desembolso único para esse item poderá 
ser efetuado sem perda para o Coren-RJ, uma vez que o suporte será acionado 
eventualmente para assuntos de assinatura e não para criação de regras, por 
exemplo, pois esse suporte diário será realizado pela própria equipe de Analistas do 
Coren-RJ. 
O item 10.4.4. descreve que “A CONTRATADA deverá garantir o funcionamento 
adequado dos produtos durante todo o período de vigência do Contrato 36 (trinta e 
seis) meses e possibilitar a garantia estendida de mais 24 (vinte e quatro) meses 
totalizando um máximo de 60 (sessenta) meses” fica claro que é obrigação da 
CONTRATADA fornecer equipamentos físicos com 36 (trinta e seis) meses de 
garantia referentes a vigência do contrato e mais 24 (vinte e quatro) meses após o 
termino do contrato. Ainda que o entendimento ao subitem descrito acima não 
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estivesse claro, o item 10.4.6. esclarece que “Após encerramento do Contrato a 
CONTRATADA deverá garantir a subscrição das assinaturas estendidas por mais 
24 (vinte e quatro) meses totalizando um máximo de 60 (sessenta) meses sem ônus 
adicional para o CONTRATANTE.” 
Além disso, cabe salientar que esse não é o primeiro processo licitatório realizado 
neste modelo, em análise a outros processos licitatórios já praticados em Autarquias 
Federais (Inclusive pelo próprio COFEN -  Conselho Federal de Enfermagem), o 
Coren-RJ optou por utilizar o mesmo método de pagamento de forma Única. 
Por fim, o valor foi obtido por meio de pesquisa de mercado, sendo o mesmo 
fornecido pelos proponentes. 
 

9.  Quanto subitem 10.3.32 - Garantia de subscrição de assinaturas. No item 
10.3.32. exige que a Contratada deverá garantir a subscrição das assinaturas e 
definições e das bases de dados de todos os produtos e módulos integrantes da 
solução que deverão permanecer ativas e válidas por 24 meses após o 
encerramento do contrato sem ônus adicional para a Contratante. 
Perguntamos o encerramento aqui definido são os 36 meses do contrato? Ou 
seja, a Contratada deve garantir as exigências desse subitem por 36 meses e 
prorrogação de mais 24 meses, totalizando 60 meses de garantia. Está correto 
o nosso entendimento? 
RESPOSTA COREN-RJ: Sim, em relação ao subitem 10.3.32 do Anexo I – 
Termo de Referencia deste presente Edital a CONTRATADA será responsável por 
disponibilizar as atualizações de assinaturas de definições e das bases de dados de 
todos os produtos e módulos integrantes da solução que deverão permanecer ativas 
e válidas por 24 (vinte e quatro) meses após o encerramento do Contrato sem ônus 
adicional para o CONTRATANTE. 
 

10. Quanto ao item 10.5 - Acordo de nível de serviço (ASN) e disponibilidade. No 
que se refere ao subitem 10.5.2.16, informamos que é de conhecimento público 
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que a caixa UTM atua de maneira automática respondendo os ataques, 
gerando os bloqueios de forma autônoma.  Para a identificação de um  ataque 
persistente é necessário que os logs sejam filtrados em um SOC, o que não está 
no escopo do Termo de Referência. Desta forma, sugerimos a retirada deste 
subitem, considerando que a exigência não pode ser atendida  pela ausência de 
informação no Termo de Referência. 
RESPOSTA COREN-RJ: Sim, seu entendimento está correto. 
 

11. Quanto ao item 10.6.1 - Implantação e Homologação. No item 10.6.6 e 10.6.8, 
está disposto que a Contratada será responsável pelo dimensionamento da 
solução na rede da Contratante e definir sua topologia  , o que acreditamos 
deve ser feito conforme descrição constantes nos itens 5 e 6 do Termo de 
Referência, no que cabe a Firewall . Uma vez que o equipamento está definido 
no Termo de Referência, podemos considerar que a Contratada ao seguir o 
que está descrito realizará a implantação dos serviços com “desempenho 
satisfatório” ? Estamos corretos nesse entendimento? 
Perguntamos ainda, se o equipamento atender todas as especificações do 
Termo de Referência e mesmo assim a solução apresentar desempenho 
insatisfatório o mesmo deverá ser trocado por equipamentos superiores,  sem 
custo para a contratante ? 
RESPOSTA COREN-RJ: Os itens subitens 10.6.6 “A CONTRATADA será 
responsável por dimensionar a solução a ser adotada na rede do CONTRATANTE 
e definir sua topologia. Esta solução estará sujeita à análise e aprovação da 
equipe técnica do CONTRATANTE” e 10.6.8. “Caso o dimensionamento feito pela 
CONTRATADA não apresentar desempenho satisfatório, baseado nas 
recomendações do fabricante e conforme exposto na alínea anterior, a solução 
deverá ser redimensionada sem ônus adicional para o CONTRATANTE, mesmo 
que o redimensionamento envolva adição/substituição de hardware e software” do 
Anexo I – Termo de Referencia deste presente Edital esclarece que a 
CONTRATADA irá dimensionar a topologia a ser implantada, localização e 
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disposição dos Dispositivos sem Fio, Segmentação das Redes como criação de 
DMZ, por exemplo. 
Logo, como o Anexo I - Termo de Referencia descreve todas as características 
técnicas dos equipamentos a serem fornecidos, entendemos que se a 
CONTRATADA seguir os requisitos descritos nos itens 5, 6 e 7 deste certame para 
o dimensionamento dos equipamentos a serem fornecidos ao Coren-RJ e estiver 
provida ainda, de equipe capacidade para definição topológica, conforme descrito 
no subitem 10.6.9. “Todos os técnicos envolvidos na instalação e configuração 
devem possuir conhecimentos técnicos aprofundados nos produtos que ficarem sob 
sua responsabilidade” a CONTRATADA não terá dificuldades em efetuar a 
implantação com desempenho satisfatório. 

 
12. A equipe do COREN irá gerenciar o equipamento, criando regras/políticas 

por exemplo ou todas as atividades junto ao firewall será executado pelo 
Contratante ? 
RESPOSTA COREN-RJ: Não identifiquei item do edital relacionado ao 
questionamento acima. De qualquer forma, esclarecemos que após o período de 
implementação da solução seguidos pelas fases de treinamento, implantação e 
homologação da solução, a gerencia se dará pela equipe de analistas do 
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Coren-RJ, com 
exceção das atividades descritas no item 10.3, 10.4 e 10.5 deste presente edital. 
 
 

MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA 
Pregoeiro COREN/RJ 


