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 Brasília, 06 de Agosto de 2012. 
 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2012. 

 

Prezados Senhores, 

 

Conforme Edital 005/2012, junto à área de interesse ao serviço presto-me a esclarecer 
duvidas enviado pelo licitante: Empresa Embratel. 

QUESTIONAMENTO: 
 
15° Questionamento: Referente ao Item 11.4 pag. 34 do Objeto na qual se refere: “A 
autenticação dos funcionários do CAUBR no Portal deverá ser realizada por intermédio 
de login exclusivamente com uso de certificados digitais emitidos na hierarquia da ICP-

 Brasil ou outra admitida pelo CAUBR;” 
 
- Pergunto: Inicialmente conseguimos atender a este item através de autenticação com 
usuário e senha ou por autenticação forte, utilizando tokens de acesso. Entendemos que 
essa funcionalidade não afetará a segurança do portal. Estamos corretos no nosso 

 entendimento? 
 
RESPOSTA: 
 O entendimento está errado. A autenticação deverá ser feita somente através de 
certificados digitais, sejam eles da hierarquia ICP-brasil ou de AC Privativa do CAU-BR.  
 
 =================================================================== 
 

 16° Questionamento: Referente ao Item 2 “Premissa”pag. 25 do Objeto; 
 - Pergunto: Entendemos que para atender o requisito de testes de acesso indevidos que 
trarão com resultado o nível de segurança da solução, a contratada poderá utilizar uma 

 ferramenta de Scan de vulnerabilidade, estamos corretos? 
 
RESPOSTA: 
O entendimento está correto. 
 
=================================================================== 
17° Questionamento: Referente ao Item 2.1 pag. 3 do Objeto (Retificando)  
 
 - Pergunto 1: Entendemos que o serviço de gerenciamento e monitoramento, assim 
como fornecimento dos equipamentos de segurança (Firewall, IPS, Anti-virus de 
Gateway e Filtro de Conteúdo) serão fornecidos pela contratada, está correto o nosso 
entendimento?  
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RESPOSTA: 
O entendimento está correto, a Contratada será responsável pelo fornecimento e pelo 
gerenciamento dos itens citados acima. 
  
- Pergunto 2: Entendemos que a contratada será responsável pelo fornecimento de 
sistemas operacionais (Windows ou Linux) e licenças para virtualização e as licenças 
especificas dos aplicativos serão fornecidas pela contratante, está correto o nosso 
entendimento?  
  

RESPOSTA: 
O entendimento está errado. A Contratada será responsável pelo fornecimento de 
sistemas operacionais, bancos de dados e de todas as licenças necessárias para o 

 fornecimento dos serviços (por exemplo: GED e serviço de email).
  
=================================================================== 
  
18° Questionamento: Referente ao Anexo I Item 2, Premissa, pág. 25 do Objeto;  
  
- Pergunto 1: Qual a banda de internet que a contratada deve disponibilizar para o 
projeto do CAU? A contratada será responsável por disponibilizar todos o ambiente de 
segurança de internet (Firewall, IPS, Anti-Spam, Filtro de Conteúdo?  
  
RESPOSTA: 
Os serviços são sob demanda, assim os componentes necessários para a prestação dos 
serviços, devem ser dimensionados de modo a garantir um tempo de resposta 
satisfatório na utilização dos serviços e atender ao SLA (nível de serviço) determinado 

 no termo de referência durante a vigência do contrato.
  

A Contratada será responsável pelo fornecimento e pelo gerenciamento dos itens 
 citados acima.

  
- Pergunto 2: Se for responsabilidade da contratada fornecer o Firewall, entendemos que 
poderá ser oferecido 2 appliances UTM (Unified Threat Management). Implementando 
no mesmo appliance as funções de Firewall, VPN, IPS, Anti-virus de Gateway, Filtro de 
Conteúdo, estamos corretos?  
  
RESPOSTA: 
O entendimento está correto.  
=================================================================== 
 
Atenciosamente 
Maria Isabel Lopes Batista Passos. 
Pregoeira do CAU/BR  


