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Referência: Pregão Eletrônico nº 008/2012, visando a I mplementação de uma 

Solução Avançada de Fi ltro de Conteúdo Web . 
 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 

 
 

EMPRESA 1 
 
2.1.21 do TR - Simulador para verificar a eficácia dos filtros 

QUESTIONAMENTO:  Para tal verificação, podemos configurar uma instância de homologação no 
mesmo appliance para avaliação de política configurada. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: A solução deve permitir o teste das regras de permissão e bloqueio, sem impacto 
aos usuários no ambiente de produção. 

2.1.23 do TR - Suporte aos diversos algoritmos de criptografia (MD5, Blowfish, AES, DES e 
Extended DES) 

QUESTIONAMENTO: Sabendo que trata-se de uma solução de proxy, cache e filtro de conteúdo 
voltado para protocolos de Web, a solução deve trabalhar com suporte a certificados digitais no 
padrão de mercado para possibilitar inspeção de dados criptografados (https). Nosso entendimento 
está correto? 

Resposta: Sim, está correto o entendimento. 

2.1.25 do TR - Deve possuir gerenciamento no uso de aplicações como AIM/ICQ, BitTorrent, 
Gnutela, Kazaa, IRC, Proxy Anonimo, MSN, rede OpenFT, Skype, Real Player, rede TOR, 
Streamming, Jabber, Gtalk, Games, Icecast, Gizmo, Sensores com multiplas assinaturas 

QUESTIONAMENTO: O edital refere-se a solução de proxy, cache, filtro de conteúdo Web, 
devendo possibilitar bloqueio baseados em aplicações Web (HTTP, HTTPS, FTP, IM, ICAP), 
deixando o bloqueio de protocolos não-Web para soluções de Firewall ou IDS/IPS, visto que os 
mesmos não trafegam através de protocolos HTTP(s), FTP(s), ICAP ou de mensageria eletrônica. 
Nosso entendimento está correto? 

Resposta: A solução deve aplicar as assinaturas para descoberta de aplicações, em tráfegos 
provenientes dos protocolos HTTP e HTTPS. 
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EMPRESA 2 
 

 

No dia do pregão devemos apresentar somente os lances em sua totalidade ou temos que 
apresentar o formulário de preços, anexo II sem identificação da empresa? 
  
Resposta: Lançar no Sistema SIGA somente o valor total para a disputa de lances. Não é 
necessário anexar o formulário de preços, anexo II. 
  
b) No dia do pregão será enviada alguma documentação eletronicamente? 
  
Resposta: Não. 
 

Com relação ao pregão eletrônico a ser realizado no dia 30.03.12, gostaria de ser informado com 
relação ao questionamento abaixo; 
 
Com relação ao item 12.4.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício 
social, podemos apresentar o balanço correspondente ao período de 2010, em virtude da demora 
do Registro do Termo de abertura e Encerramento  do livro contábil nos órgãos competentes? 
 

Resposta: Poderá ser apresentado o Balanço do penúltimo exercício social (2010), nas condições 
estabelecidas no subitem 12.4.2 do Edital. 
 

Referente ao item 4.10 - O material didático (apostilas) deverá ser oficial do fabricante, em 
português, e entregue impresso aos participantes com no mínimo 5 (cinco) dias úteis 
anteriores à data do agendamento do treinamento, entendemos que o material didático oficial do 
fabricante pode ser fornecido na língua inglesa, visto que o equipamento é fabricado por empresa 
americana, está correto o entendimento? 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA 3 
 
Questionamento nº 01:  
 
O ITEM 2.1.19 letra “g” do TR, onde se lê:  
 
2.1.19 – O hardware tem que ser do tipo “appliance”, de uso exclusivo, não podendo ser 
compartilhado com nenhuma outra aplicação, devendo possuir:  
g) Interface de administração GUI e CLI, com suporte a criptografia (SSL).  
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SSL (Secure Sockets Layer) é um protocolo de segurança que procura fornecer privacidade e 
integridade na comunicação. O SSL foi projetado para que aplicativos cliente/servidor comuniquem-
se de forma a evitar intrusões, violação e falsificação de mensagens. O SSL foi desenvolvido 
inicialmente pela Netscape e atualmente tem seu funcionamento definido pela RFC 5246. Essa 
mesma RFC que especifica o TLS/SSL para prover segurança na camada de transporte através de 
criptografia assimétrica, o padrão de mercado é a utilização de chaves criptográficas de 128bits.  
Entretanto, existem sistemas para comunicação de redes de computadores com nível de segurança 
mais robusto que o TLS/SSL. Observando que o objeto do edital busca uma solução para atender 
uma infraestrutura crítica e que o dispositivo de filtro de conteúdo web precisa ser um equipamento 
com alto desempenho, mas também seguro uma vez que concentrará todas as requisições de 
conteúdo do ambiente.  
 
Tendo em vista as colocações expostas entendemos que, o item 2.1.19 alínea "g" poderá ser 
lido da seguinte maneira: "Interface de administração GUI e CLI, com suporte a criptografia 
(SSL) ou com suporte a criptografia com chave criptográfica de no mínimo 256bits.”.  
 
Nosso entendimento está correto? 
 

Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 

 

Em, 28/03/2012 

 

 

 


