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CNPJ N.º 45,152.139/0001-99 Emancipado em 2804917
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ET

Novo Horizonte, 15 de maio de 2020

Da
Diretoria de Tecnologia da Informação

Para
Divisão de Licitações

Referente: Pregão Presencial nº 035/2020

Esclarecimentos a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A:

ITEM 02. ESCLARECIMENTOS ACERCA DA EXIGÊNCIA DE

TREINAMENTO

A descrição do objeto do Anexo 1 — Termo de Referência
diz:

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE, ENDPOINT E

CRIPTOGRAFIA, com suporte técnico, migração,
implantação, instalação e configuração on-site,
transferência de conhecimento, treinamento e

manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com

atualizações de softwares, incluindo as respectivas
licenças para 12 meses para a Prefeitura municipal de

NOVO HORIZONTE -— SP.

O equipamento deverá ser instalado e configurado
fisicamente na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte,
conforme termo de referência, este, tem como premissa
auxiliar na segurança de todo trafego da rede do parque
tecnológico desta prefeitura além de outras
funcionalidades também descritas neste termo.
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O conhecimento e treinamento de gerenciamento do

equipamento que está sendo instalado na rede privada da
CONTRATANTE, é algo totalmente básico de qualquer
empresa que preste este tipo de serviço, solução.

Em relação ao treinamento remoto, por se tratar de
um equipamento que deverá ser instalado fisicamente nas
dependências da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
ou seja, será necessário um técnico presencialmente nas
dependências desta prefeitura e ainda considerando que
cada equipamento possui suas particularidades, como

leds, sinais sonoros, portas seriais, usb e outros, O

treinamento presencial é indispensável para o mínimo de
conhecimento do equipamento pelo CONTRATANTE.

ITEM 03. PRAZO EXÍGUO PARA INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS

SERVIÇOS.

O prazo denotado é claro e absolutamente plausível
para instalação do equipamento proposto, e ainda
frisamos que caso seja necessário o prazo poderá ser
prorrogado desde que devidamente justificado.

Por fim deste tópico, o que nos causa tremenda
estranheza é se este Impugnante, realmente leu o termo
de referência e sabe do que se trata este objeto, pois
diz:

“Veja-se que os serviços requeridos para a contratação objeto deste
processo licitatório são de alta complexidade écnica do

pico efe ESA
ade de prazo de instalação no prazo
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que determina aimpossibili
descrito acima.”

Implantação de cabo ópticoeliberação de concessionária?
Certamente este relato condiz que a impugnante não possui domínio do

objeto deste termo de referência.E
room irmas vans
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ITEM 04. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO COMPLETA E OBJETIVA DO

APARELHO
DE UTM.

Novamente a coerência da impugnante não condiz com O objeto do termo
de referência, pois em seu relato diz:

“Essa descrição serve também ara estabelecer 2 isonomia na
disputa, de modo que o Hj Tell if que será proposto
na licitação por cada uma das concorrentes seja o mais similar

possível.

Evitar-se-iam, assim, discrepâncias de modelos que apenas
ft jul amentoé poderiam permitir a apresentação de

:
lira — ainda que mais baratos — gerando

prejuízo ao corretocumprimento da necessidade administrativa.”

Impugnante, o objeto. deste termo de referência diz:

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE,

ENDPOINT E CRIPTOGRAFIA, com suporte técnico,
migração, implantação, instalação e configuração on-
site, transferência de conhecimento, treinamento e

manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com

atualizações de softwares, incluindo as respectivas
licenças para 12 meses para à Prefeitura municipal de
NOVO HORIZONTE - SP.

Por fim, para outros relatos da impugnante, mesmo

sem nexo com os dizeres do objeto, podemos afirmar que

consta em nosso termo de referência as especificações
necessárias para a definição de equipamento que a

CONTRATANTE necessita.

Firewall Throughput:
5.1.1.Performance mínima de 24 Gbps de throughput
para firewall.
IPS Throughput:
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5.1.2. Performance mínima de 5,5 Gbps de throughput
de IPS.
Sessões concorrentes:
5.1.4.Suporte a, no mínimo, 17.500.000 de conexões
simultâneas.
Novas sessões:
5.1.5.Suporte a, no mínimo, 200.000 novas conexões
por segundo.
VPN

5.1.3. Performance mínima de 2,5 Gbps de throughput
de VPN.

ITEM 06. QUESTINAMENTO ACERCA DO SUPORTE TÉCNICO.

A definição do item 10. SUPORTE TÉCNICO -—

Firewall de Próxima Geração Tipo 1/ Next Generation
Firewall (Ngfw) e Next-Generation Endpoint, descrita no

termo de referência é clara e objetiva e:
.

Considerando que os serviços oferecidos pela
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte nas Secretarias
de Saúde, Educação, Assistência Social entre outras, são
de caráter essencial ao município, o suporte técnico
solicitado pelo CONTRATANTE é claro ao relatar que em

casos de interrupção de serviços críticos, funcionários
interrompidos de executar seu trabalho, necessitamos que
o suporte seja iniciado de forma imediata após a

abertura de chamado técnico.

ITEM 07. QUESTIONAMENTO ACERCA DO CONTEÚDO DA

PROPOSTA.

São dois itens distintos e o item 11 Planilha de Proposta de Preço

apresenta Lote 01 e Lote 02.
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44. PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS

Firewall De Próximo Geração Tipo t/Nex-Generatioa
Fireusil [NGEUS) para proteção de Informação perimetral e

de rede inferno que inclui atafeful firewall para contrate de

icifego de dadis por ientificação de usuérios & pôr

camada 7, com coninls de aplicação, administração de

lergurs de banda (08), VPN Peas e BL,IPS, prevenção
contra ameaças de vírus, malwares, Fito de URL,

inspeção de tráfego criptografado e prolação defrewali de

aplicação Vieh, som fomecimento de lodas as licenças

nesgasáras e todos os recursos desertos ne Aneso | -

iz
meses

Termo de Referência.

Nesi-Generalos Endpont (NGE) pare prolação de

equipementos de 450 (quatrocentos é cinquenta) usuários

finais (considerar 5 disposílvos por asuásios, ireluindo

proteção pars 18 tauinze) servidores, monilerados através

de ums confia de montoração, pars proteção Ea
mabimare, ve protection, prevenção de exploiis e análze de

sbmportemente, reputação de coumibeds, controls de

f aplicativos, disposifivos e filiro de UR, detecção de iráfego
traliioso, sincronização com AD. políticas por usuários,

console de gerenciamento em Rúvent esporte atíindows,

com fomecimento-de todas as licenças necessárias e todos

“é recuraba desontos no Anexo | - Termo de Reterência.

12
meses

ITEM 08. QUESTIONAMENTO ACERCA DA FORMA DE JULGAMENTO

DAS PROPSOTAS.

A forma descrita nesta edital MENOR PREÇO MENSAL DO

ITEM está correto.
Os serviços e soluções solicitados neste termo de

referência são distintos e podem ser contratadas
separadamente por em empresas distintas.

Este critério garante a isonomia entre os

licitantes e ainda proporciona competitividade nas

propostas, beneficiando a administração pública.

Ea
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE=
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Nada mais havendo, reafirmamos os nossos protestos
de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

N “o aCNCan. coRedato
Maurício Correa Rodrigues

Diretor de Tecnologia da Informação
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0v0 Horizonte

EDITAL Nº 058/2020
PROCESSO Nº 107/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020
TIPO: VALOR MENSAL DO ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de SOLUÇÃO

DE SEGURANÇA DE REDE, ENDPOINT E CRIPTOGRAFIA, com suporte
técnico, migração, implantação, instalação e configuração on-
site, transferência de conhecimento, treinamento e manutenção

preventiva, corretiva e evolutiva, com atualização de

softwares, incluindo as respectivas licenças para 12 (doze)

meses para a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, conforme

descrição constante do Termo de Referência - Anexo 1.

MANIFESTAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES QUANTO À IMPUGNAÇÃO

IMPETRADA AO EDITAL Nº 035/2020 pela empresa TELEFONICA BRASIL

S/A - CNPJ. 02.558. 157/0001-62.

Senhor Prefeito,

A impugnação impetrada pela TELEFONICA BRASIL

S/A (fls. 103/117, foi enfrentada pela Diretoria de Tecnologia

da Informação (fls. 113/118, nos itens 02, 03, 04, 06, 07 e

08 com proposta de conhecimento do mérito com conclusão de não

acolhimento.

Tratando-se, pois, de matéria altamente

técnica não cabe a esta Divisão tecer maiores comentários.

Esclareça-se desde logo que o preço global à mensal de cada

lote, respectivamente lote Ol/item 01 e lote O2/item 1,

conforme previsto no edital,
Coube-nos então enfrentar os demais

apontamentos, que o faremos em cada ponto:

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Harizonte/SP — FonelFax 17 35439015 CEP: 14960-000

e-mail: licitacao(Bnovohorizonte.sp.gov.br
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
NovoHorizonte

01 - SOLICITAÇÃO DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO VIA

ONLINE. ALTERANTIVAMENTE A DILAÇÃO DO PRAZO PARA ENVIO.

Não assiste razão à pretensão quanto a

realização do Pregão Eletrônico, uma vez que a modalidade

presencial é perfeitamente executável com as medidas de

segurança mundialmente adotadas.

Considere-se ainda, a exemplo de outros pregões

no formato presencial realizados pela casa, a possibilidade

fática do licitante participar sem a presença do

representante, consoante permissivo posto no item 01 do edital

do pregão que ora S€ trata.
Nesse sentido já se pronunciou o TCESP em

situação semelhante (TC nº 01352.989.20-9 “...7)D.

05. NECESSIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS.

Não assiste razão o ora impugnante no fato do

edital não prever a possibilidade de subcontratação. Aliás,

nesse sentido o próprio impugnante atenta em ponto específico

de sua impugnação quanto a complexidade do objeto denotando a

assertiva da Administração em silenciar-se quanto a

possibilidade de subcontratação no instrumento editalício.

Novo Horizonte, 18 de maio de 2020

RS:
ALTO MANTOVANI

Praça Dr, Euciydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000

e-mail: licitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br
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EPROCESSO Nº 107/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020 ad
DESPACHO:

Com base na manifestação da Diretoria de Tecnologia da

Informação às fls. 113/118 e da Divisão de Licitações às fls.

119/120, que adoto por motivação, CONHEÇO DA

IMPUGNAÇÃO impetrada pela TELEFONICA BRASIL S/A

para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Comunique-se o impugnanie, dando-se publicidade nos meios

previsto no edital.

Prossiga-se.

GABINETE, 18 de maio de 2020

TOSHIO TOYOTA

Prefeito Municipal
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