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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

Dúvidas Edital Docas do Ceará - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020
Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 29 de abril de 2020 13:33
Para: Anne Barros <abarros@morphus.com.br>
Cc: admvendas <admvendas@morphus.com.br>, Jean Martins <jmartins@morphus.com.br>, projetos
<projetos@morphus.com.br>

PROCESSO: 20197012      

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

ASSUNTO: Esclarecimento

INTERESSADO(A): TRUST

 

 Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico nº 009/2020, que tem como objeto a  Contratação de empresa
especializada para prestaçãode serviço de solução de proteção de rede com
características de Next Generation Firewall (NGFW) para segurança da
informação perimetral e proteção de endpoint contemplando instalação,
configuração, migração, monitoramento, garantia e suporte técnico, protocolada
por TRUST CONTROL, nos termos apresentados no expediente do processo em
epigrafe.

 

1.      DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
 

Nos termos do item 24.2[1] do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
012/2020, em consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de

Licitações e Contratos (RILC) da Companhia Docas do Ceará[2] é assegurado que
qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca da
licitação, no prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos
realizado pela peticionante, no dia 27 de abril de 2020, encaminhado ao e-mail do
Setor de Licitações. Neste sentido, reconheço o requerimento de esclarecimento
feito ao edital de licitação.

  
 2.      DA SOLICITAÇÃO

 
 A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos, os quais são

respondidos conforme esclarecimentos prestados pela área técnica:
 

1 – Ambiente Windows:
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O cliente seguirá utilizando sistemas operacionais não mais suportados pelo
fabricante e com vulnerabilidades que não serão mais tratadas no ambiente?

 Ex: Windows XP, Windows  Vista, Windows  7, Windows Server 2003 e Windows
Server 2008?

Resposta: A CDC tem planos para atualização de infraestrutura de servidores e nessa contratação
futura deverão ser atualizados todos os ambientes windows que ainda utilizamos, de modo que a
prstação do serviço deve se dar inicialmente nos sistemas que utilizamos, e no decorrer do contrato
será atualizado para versão recente.
 
2 - Ambiente linux:

Apesar de ser ainda suportado, as versões mais antigas entrarão em EOS (End of Support) antes do
prazo de validade do edital e consequentemente do licenciamento adquirido. O cliente quer prosseguir
com esses sistemas?

 Ex: CentOS 6 e Ubuntu 14.04

 
Resposta:  Igualmente para este sistema há planos de migração no futuro para sistema
mais atual.
  

Dito isto, e de acordo com as disposições dos subitens 24.2 e 24.2.1[3] do
Edital em referência e parágrafo único do art. 82, do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da CDC, damos ciência ao peticionante do conteúdo deste
expediente, com a publicação deste no sítio eletrônico da Companhia Docas do
Ceará e sítio do Licitacoes-e, bem como a continuidade dos trâmites relativos ao
procedimento licitatório.

 
 
Respeitosamente,

Em seg., 27 de abr. de 2020 às 16:07, Anne Barros <abarros@morphus.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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