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Pergunta 1: No cadastro da proposta no comprasnet, no campo “Descrição detalhada do objeto ofertado” a 
licitante deverá destacar MARCA, FABRICANTE, MODELO e PART NUMBERS que integram a solução, 
sob pena de desclassificação, está correto o nosso entendimento? 
Resposta 1  As licitantes deverão indicar as informações importantes para caracterizar o produto ofertado. 
LEMBRAMOS QUE É PROIBIDO QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIA LICITANTE ( NOME, CNPJ, 
TELEFONE, ETC.) 
 
Pergunta 2: Para fins de auxílio na validação das especificações técnicas da solução ofertada pela licitante, 
entendemos ser obrigatório o envio de planilha ponto a ponto com o detalhamento de cada item do ANEXO 
I - 4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA com descrição da página do manual, datasheet, link oficiais do fabricante, 
catálogos, declaração ou print de tela do produto demonstrando atendimento de cada item, está correto? 
Resposta 2: O Termo de Referência não está exigindo a planilha ponto-a-ponto, porém todas as 
características deverão ser comprovadas através de manual, “data sheet”, link oficiais do fabricante, 
catálogos, declaração ou “print” de tela do produto demonstrando atendimento de cada item. 
 
Pergunta 3: Ainda sobre a planilha ponto a ponto mencionada, entendemos que o momento de 
apresentação é no cadastramento da proposta inicial, correto? 
Resposta 3 Sim está correto. Todos os documentos de habilitação devem ser anexados no sistema 
ComprasNet juntamente com a proposta inicial a ser cadastrada. Não será aceito o envio de documento de 
habilitação após a etapa de lances. 
 
Pergunta 4: Para fins de correta execução do objeto do presente certame, será necessário apresentar 
certificação dos técnicos que atuarão no contrato na fase de habilitação, correto? 
Resposta 4: Não está correto o entendimento. As certificações só serão exigidas da licitante vencedora 
antes da respectiva assinatura do contrato. 
 
Pergunta 5: Sobre o item 5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 5.2 “Declaração emitida pelo fabricante, 
comprovando ser a LICITANTE uma revenda autorizada por ele a comercializar o equipamento e o serviço 
especificado no Brasil. A declaração deve ser apresentada no original ou em cópia autenticada”, a 
declaração assinada com autenticação digital, conforme políticas do fabricante, será considerada como 
original, está correto o nosso entendimento? 
Resposta 5 Sim, está correto o entendimento. Declarações assinadas com autenticação digital serão 
reconhecidas e aceitas 
 
Pergunta 6: Sobre o item “4.3.77 A SSL-VPN deve permitir implementar autenticação com 2 (dois) fatores 
(Two Factor Authentication), sendo o primeiro a validação das credenciais do usuário no Microsoft Active 
Directory e o segundo o envio de e-mail disparado pelo equipamento, contendo um OTP (One-Time 
Password).”, entendemos que a validação das credencias dos usuários durante a integração com o Microsoft 
Active Directory é plenamente atendida através do protocolo LDAP, utilizando “schema” de consulta do 
Active Directory. Está correto o entendimento? 
Resposta 6: Sim, está correto o entendimento. 
 
Pergunta 7: Sobre o item “4.5.6 Permitir que administradores tenham a autenticação feita através de 
verificação no Microsoft Active Directory e base de usuários local.”, entendemos que a validação das 
credencias dos usuários administradores através de verificação com o Microsoft Active Directory é 
plenamente atendida através do protocolo LDAP, utilizando “schema” de consulta do Microsoft Active 
Directory. Está correto o entendimento? 
Resposta 7: Sim, está correto o entendimento. 
 


