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

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC | ESCLARECIMENTO EDITAL 22/2020 
3 mensagens

Tatiana Silva <tatiana@xlogic.com.br> 6 de novembro de 2020 17:29
Para: cpl.docas@gmail.com
Cc: Vicente Vale <vicente@xlogic.com.br>

  Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio ao certame,   

A JRV SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 08.208.805/0001-37, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria
solicitar esclarecimento do item abaixo, referente ao edital Nº 22/2020, OBJETO: Contratação de empresa especializada para
prestação de 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.

ITEM: 10.13.7. a): 01 (um) profissional com certificação Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

QUESTIONAMENTO: Tendo em vista que a Certificação CISSP é bastante específica e que nem todas as empresas de segurança
possuem a mesma, gostaríamos de argumentar os seguintes pontos:

A. Isso fere o princípio de ampla concorrência, uma vez que restringe a participação de várias empresas com capacidade plena de
atender ao certame; 
B. Várias empresas, que possuem experiência comprovada em diversos projetos, inclusive de maior complexidade ficarão de fora
apenas pelo fato de não possuir esta certificação específica; 
C. Para atender ao princípio de ampla concorrência e trazer uma maior confiabilidade para a entrega por parte da contratada,
solicitamos adicionar a Certificação ISO/IEC 27002 para que seja apresentada como opção, uma vez que a mesma também traz
credibilidade e também é reconhecida no mercado internacionalmente.

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Abraços,

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 9 de novembro de 2020 13:29
Para: Tatiana Silva <tatiana@xlogic.com.br>
Cc: Vicente Vale <vicente@xlogic.com.br>

Boa Tarde Sra. Tatiana,

Acuso recebimento de vosse e-mail.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
    Pregoeira da Comissão Permanente de Licitações.
   COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 11 de novembro de 2020 17:57
Para: Tatiana Silva <tatiana@xlogic.com.br>

Boa tarde Sra. Tatiana Silva,

Com fulcro no item 24.2. e 24.2.1 do Edital, segue abaixo, tempestivamente, respostas da área
técnica da CDC, quanto aos questionamentos suscitados:

 

"Em resposta ao Pedido de Esclarecimento do Pregão Eletrônico nº022/2020 – Processo: 20197012,
cabe informar que:

 

A. Isso fere o princípio de ampla concorrência, uma vez que restringe a participação de várias empresas
com capacidade plena de atender ao certame;

R: Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla concorrência, pois a CDC está solicitando que
minimamente, apenas 1 (um) profissional da empresa, neste caso aquele que atenderá diretamente a CDC
possua tal certificação, bem como o acesso à mesma tem custo ínfimo de em média USD 500 (R$ 3.000),
diante dos valores envolvidos no certame licitatório.

 

B. Várias empresas, que possuem experiência comprovada em diversos projetos, inclusive de maior
complexidade ficarão de fora apenas pelo fato de não possuir esta certificação específica;

R: CISSP é uma certificação reconhecida mundialmente no campo da segurança de TI com requisitos
rigorosos.

O certificado CISSP ou Certified Information Systems Security Professional é um exame (como uma
prova), que busca verificar através de uma certificação creditada, se um determinado profissional de TI,
possui conhecimentos nas áreas de:

 

a) Segurança e Gestão de Riscos

b) Segurança Patrimonial

c) Segurança de Engenharia

d) Comunicação e Segurança de Rede

e) Gerenciamento de Identidade e Acesso

f) Operações de Segurança

g) Software Security Development

h) Avaliação de Segurança

 

Tal certificação, emitida por um órgão internacional, garante que o mesmo possua tais conhecimentos,
baseados no teste de seus conhecimentos e habilidade e ao final, com a Emissão do Certificado.

 

Neste sentido, como a CDC está buscando empresas no mercado para fazer a Contratação de Empresa
Especializada (ou seja, com notório saber técnico, o que por si só já justificaria a exigência de tal certificado
dos profissionais de seu quadro) para a Prestação de Serviços de Solução de Proteção de Rede com
características de Next Generation Firewall (NGFW), para a segurança da informação Perimetral e Proteção
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de Endpoint, ou seja, no reforço e garantia de suas Defesas cibernéticas, é esperado que seus profissionais
tenham tal Certificação.

 

Atualmente não é segredo que empresas veem sofrendo ataques cibernéticos de forma rotineira, tendo,
inclusive, órgãos do governo sido hackeados recentemente, tal qual a própria CDC o foi num passado
recente, assim para que a CDC possa garantir o nível de excelência do serviço a ser contratado é essencial
que se tenha profissionais com a mais alta qualificação para prestação do serviço, uma vez que nova parada
do ambiente de rede certamente trará danos irreparáveis.

 

C. Para atender ao princípio de ampla concorrência e trazer uma maior confiabilidade para a entrega por
parte da contratada, solicitamos adicionar a Certificação ISO/IEC 27002 para que seja apresentada como
opção, uma vez que a mesma também traz credibilidade e também é reconhecida no mercado
internacionalmente.

R: A certificação CISSP é um referencial que atesta a capacidade técnica de um PROFISSIONAL, como
explicitado acima, enquanto que a ISO/IEC 27002 é uma certificação voltada a uma EMPRESA, ou seja, a
norma ISO 27002 deve ser usada como um conjunto completo de controles para a segurança da informação
que funcionam como um guia para a organização que deseja obter a certificação empresarial ISO 27001.

 

Neste sentido, não podemos acatar tal solicitação, visto que a posse de tal certificado pela empresa,
não tem o condão de garantir que a mesma possua profissionais com a Certificação CISSP e que atenda as
necessidades da CDC."

 

 

 

Respeitosamente,

 

 

 

 

Dra. Roberta Siebra de Pontes
    Pregoeira da Comissão Permanente de Licitações.
   COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 


