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Pergunta 1). Em relação ao Anexo I – Termo de Referência item 10. Pagamento subitem 10.6 diz que “Os 
pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a aceitação de cada fase da entrega, pela 
CONTRATANTE” sendo assim entendemos que conforme descrito no item 9. Da entrega, o pagamento será: 

9.1 – O prazo máximo de entrega dos equipamentos que compõe a solução (licenças e garantia de 
36 meses do fabricante) será de 60 dias, entendemos que o pagamento será após 15 (quinze) a 
aceitação da fase da entrega e não do aceite da CONTRATANTE descrito no item 10.3 está correto 
o nosso entendimento? 

Resposta 1). Não está correto o entendimento. A aceitação da fase de entrega depende da aceitação da 
CONTRATANTE, descrito no item 10.3. 
 
Pergunta 2) Referente ao Anexo I – Termo de Referência item 3.2  “1 (um) Software de Monitoramento e 
Armazenamento de logs (virtual appliance)”, entendemos que por se tratar de um software que do mesmo 
fabricante do Appliance Físico NG do item 3.1, onde prover o Gerenciamento, Monitoramento e 
Armazenamento de LOGS, sendo este instalado no mesmo Appliance Físico NG e com serviços e recursos 
operacionais que atendem o item 4.5.3 como serviço via Nuvem do Fabricante, entendemos que de forma 
superior atende todos os requisitos exigidos no item 4.5, visto que que a CONTRATADA estará tendo uma 
economia na sua infraestrutura de Servidores Virtuais pois não será usada para a instalação de tal Software 
e ainda com Alta Disponibilidade,  amplo acesso seguro além dos Appliances físicos NG, pois tais recursos 
são garantidos pelo próprio Fabricante da Solução, está correto o nosso entendimento? 
Resposta 2). Não está correto. Por questões relativas à Segurança da Informação a EPE deseja que toda 
a solução seja instalada em suas dependências. 
 
Pergunta 3). Em relação ao Anexo I – Termo de Referência, item 4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, não foi 
mencionado que os equipamentos devem ser novos e nunca ter sido utilizados, porém entendemos que este 
requisito é obrigatório, e que o mesmo deve constar na Declaração do Fabricante exigida no item 4.1.3, está 
correto o nosso entendimento? 
Resposta 3). Sim, está correto. Os equipamentos devem ser novos  

 
Pergunta 4). Em relação ao Anexo I – Termo de Referência, item 4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, item 
4.3.35, é exigido “Suportar autenticação de usuários administradores que se conectam à interface de 
gerenciamento via LDAP, Microsoft Active Directory, RADIUS, SAML e através de base de usuários local no 
equipamento”, perguntamos: a EPE utiliza ou pretende utilizar o Microsoft Azure? 
Resposta 4) Sim, a EPE prevê utilizar o Microsoft Azure. 

 
Pergunta 5) Referente ao Anexo I – Termo de Referência item 3.2  “1 (um) Software de Monitoramento e 
Armazenamento de logs (virtual appliance)”, entendemos que por se tratar de um software que do mesmo 
fabricante do Appliance Físico NG do item 3.1, onde prover e é pode ser o responsável pelo Gerenciamento, 
Monitoramento e Armazenamento de LOGS, sendo este u m instalado no mesmo Appliance Físico NG e 
com recursos operacionais que ainda também pode ser utilizado via a Nuvem do Fabricante do NG, 
entendemos atende com requisitos até superiores exigidos no item 3.2, visto que que a CONTRATADA 
estará tendo economia na sua infraestrutura de Servidores Virtuais pois não será usada para a instalação 
de tal Software e ainda poderá ter Alta Disponibilidade, como mobilidade remota além dos Appliances físicos 
NG, visto que poderão ser utilizados tais recursos via a Nuvem do Fabricante, está correto o nosso 
entendimento? 
Resposta 5). Vide resposta 2. 
 


