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SEÇÃO DE LICITAÇÕES

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022

GED Nº 20.08.1328.0000105/2022-24

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimentos ao edital do Pregão Eletrônico nº 20/2022,
solicitado pela empresa Trust Control – Segurança em Tecnologia da Informação Ltda, inscrita no
CNPJ sob o nº 11.061.153/0001-65. 

Nos termos  do item 6  do  Edital,  é  assegurado o  direito  de solicitar  esclarecimentos  ou
impugnar  o  ato  convocatório  no  prazo  estabelecido,  em até  03  (três)  dias  úteis  antes  da  data
designada para abertura da sessão pública. Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de
esclarecimentos realizada pela peticionante, em 01/12/2022.

A interessada aponta os questionamentos a seguir, para os quais seguem as respostas desta
Seção de Licitações, após requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de
referência.

• ESCLARECIMENTO 1:  Não  identificamos  nenhum serviço  de  implementação  dos
equipamentos que estão sendo solicitados.  A implementação dos equipamentos será
feita consumindo parte das 300 horas de serviço especializado? Caso o entendimento
esteja equivocado o órgão será responsável pela implantação da solução solicitada? 

Consultado  o  setor  técnico,  o  mesmo  afirma  que  “a  equipe  técnica  de  tecnologia  da
instituição possui expertise na solução licitada, uma vez que já opera equipamentos de firewall com
o mesmo sistema operacional”. Afirma ainda que no caso de substituição de equipamentos pretende
utilizar  uma solução gratuita  do fabricante Palo Alto (Expedition)  para realizar  a migração das
configurações  existentes”.  Por  fim,  alega  que em caso de necessidade,  utilizará  as  unidades  de
serviços técnico (UST) eventualmente contratadas.

• ESCLARECIMENTO 2: A Palo Alto não comercializa mais o PAN-PA-3220-URL4-
3YR-HA2, o mesmo foi substituído pelo PN: PANPA-3220-ADVURL-3YR-HA2 que já
se utiliza de novas tecnologias como Machine Learning e Inteligência Artificial  pra
classificação  mais  rápida  e  incisiva  na  identificação  de  ameaças  no  acesso  web,
entendemos que a entrega da versão atual do licenciamento de PN: PAN-PA-3220-
ADVURL-3YR-HA2 estamos atendendo o edital, está correto nosso entendimento? 

Consultado  o  setor  técnico,  o  mesmo  afirma  que  “aceitará  objetos  que  atendam  as
especificações  técnicas,  conforme relatado  no termo de referência”.  Por  fim,  alega  que caso  o
fornecedor oferte soluções mais vantajosas, dentro das especificações, as aceitará.



Dê-se ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação no sistema,
vinculando os participantes e a administração.

Maceió, 2 de dezembro de 2022.

FERNANDO ANTÔNIO VASCO DE SOUZA
Pregoeiro


