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Márcio Gomes da Silva

De: Ivair Rodrigues Maia <ivair.maia@nct.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2017 18:02
Para: CPL
Cc: Leao Monaco; Carolyne Joranhezon Rodrigues; Armando Costa
Assunto: CJF - Edital PE 24/2017 - Solicitação de Esclarecimentos

Prioridade: Alta

Prezados Senhores, 
 
Seguem abaixo solicitação de esclarecimentos relativa ao PE 24/2017: 
 
 
1) O Anexo I-Especificações Técnicas, Lote 1, Item 02, especifica no subitem 2.4 (Características de Desempenho e 
Escalabilidade), exige que a solução ofertada suporte a análise de no mínimo 10.000 arquivos por hora e 200.000 
mensagens. Entendemos que será responsabilidade do Contratante o fornecimento do ambiente de virtualização 
(servidores físicos, licenciamento de software de virtualização, storage, etc), conforme especificação mínima de 
requisitos indicados pelo Contratado para atendimento das características de desempenho do item. Por exemplo, será 
necessário servidor com 16 núcleos de processamento, 256 GB de memória RAM, mínimo de 4TB de storage, 2 
interfaces 10GB Ethernet, etc. Está correto o entendimento? 
 
2) Caso o entendimento do item anterior seja positivo, como ficará o atendimento ao item 17. (CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
DO FORNECEDOR), subitem 17.3. (A proposta deverá indicar, em qual página e item da documentação apresentada, 
está a comprovação do atendimento dos requisitos técnicos descritos no ANEXO I deste Termo de Referência. Não 
será aceita proposta sem a indicação na documentação técnica apresentada), uma vez que o atendimento dos itens 
de Capacidade estarão vinculados à plataforma de hardware disponibilizado pelo Contratante.  
 
3) O Anexo I-Especificações Técnicas, Lote 1, Item 3,  especifica no subitem  3.31. (Possuir capacidade de retenção de 
logs por, no mínimo, 6 meses). Solicitamos informar qual a volumetria de logs para o correto dimensionamento da 
solução. 
 
4) O Anexo I-Especificações Técnicas, Lote 1, especifica no subitem 4.5. (O gerenciamento da solução deve suportar 
acesso via SSH, cliente e WEB (HTTPS)). Entendemos que apresentando cliente ou WEB (HTTPS) como métodos de 
acesso será suficiente para atendimento do item. Está correto o entendimento? 
 
5) O Anexo I-Especificações Técnicas, Lote 1, descreve no subitem  4.16. (Toda a comunicação entre os equipamentos 
gerenciados deve ser feita via certificado digital) e subitem 4.24. (Implementar comunicação entre gerência e 
equipamentos de proteção de rede de forma criptografada via certificado digital). Entendemos que estes subitens 
referem-se à utilização de criptografia SSL para comunicação entre os componentes e não ao método de autenticação. 
Está correto o entendimento? 
 
6) O Anexo I-Especificações Técnicas, Lote 3, item 01, especifica no subitem 1.78. (Ao realizar inspeção, proteção, 
OffLoad e aceleração de tráfego criptografado através  de SSL/TLS). Entendemos que este item está fora de contexto 
e suas características já foram solicitadas no item 1.77 e seus subitens. Está correto o entendimento? 
 
 
Atenciosamente, 
 

Ivair Maia 

Executivo de Contas 
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