
De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
- ESCLARECIMENTOS

Para : crystine rodrigues
<crystine.rodrigues@nct.com.br>

Cc : leao@nct.com.br, raphaela lima
<raphaela.lima@nct.com.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

seg, 28 de set de 2020 15:57

2 anexos

Boa tarde,

Em relação aos questionamentos 1, 2, 3 e 4, tem-se que:

QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação rela va à regularidade fiscal e trabalhista: e)
prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,  expedida pela Secretaria da
Fazenda  do  Estado  de  Goiás”),  entendemos  se  tratar  da  CERTIDÃO  emi da  pelo
site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp, correto?
RESPOSTA 1: Está correto o entendimento.

QUESTIONAMENTO  2:  Será  necessário  o  detalhamento  de  marca,  modelo  e  fabricante  no
cadastramento da proposta no site licitações-e?
RESPOSTA 2: Não. Será necessário apenas a descrição resumida e o valor total da proposta.

QUESTIONAMENTO 3: Será necessária a inclusão de documentação técnica e/ou proposta no campo
ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?
RESPOSTA  3:  Não.  O  envio  da  proposta  e  demais  documentos  deverá  ser  para  o  email
eguimaraes@tjgo.jus.br

QUESTIONAMENTO 4: será necessária a inclusão de documentação de habilitação antes da etapa de
lances, no cadastramento da proposta?
RESPOSTA 4: Poderá ser incluída, caso queira, mas permanece a obrigatoriedade do envio para o email
eguimaraes@tjgo.jus.br

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Daniel Caetano de Moraes, Jr" <dcmjunior@tjgo.jus.br>
Para: EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR
Cc: "crystine rodrigues" <crystine.rodrigues@nct.com.br>, "Comissão de Licitação,
TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>, leao@nct.com.br, "Raphaela da Silva Lima"
<raphaela.lima@nct.com.br>, "Giuliano Silva Oliveira" <giuliano@tjgo.jus.br>
Enviadas: Domingo, 27 de setembro de 2020 20:27:23
Assunto: Re: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS
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Prezada pregoeira, seguem as respostas técnicas per nentes à Diretoria de Informá ca

QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação rela va à regularidade fiscal e trabalhista: e)
prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,  expedida pela Secretaria da
Fazenda  do  Estado  de  Goiás”),  entendemos  se  tratar  da  CERTIDÃO  emi da  pelo
site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp, correto?
RESPOSTA  1:  ESTA  RESPOSTA  ESTÁ  FORA  DO  ESCOPO  DESTA  DIVISÃO  DE  SUPORTE  TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO  2:  Será  necessário  o  detalhamento  de  marca,  modelo  e  fabricante  no
cadastramento da proposta no site licitações-e?

RESPOSTA 2:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 3: Será necessária a inclusão de documentação técnica e/ou proposta no campo
ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

RESPOSTA 3:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 4: será necessária a inclusão de documentação de habilitação antes da etapa de
lances, no cadastramento da proposta?

RESPOSTA 4:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 5:  O 40  assim  destaca  (“A proponente,  primeira classificada,  deverá  apresentar
obrigatoriamente, via email – eguimaraes@tjgo.jus.br , no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos
após o fechamento da sala de disputa, a proposta de preços atualizada e a documentação para fins de
análise  e  habilitação.  Todos  os  documentos  deverão  ser  originais,  assinados  e  encaminhados  em
extensão “pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará ocumprimento das exigências con das neste
Edital”) e no termo de Referência temos que (“Além disso, deverá ser feita uma planilha para cada
objeto do edital, conforme exemplo da tabela abaixo, com a finalidade de se comprovar o atendimento,
do produto proposto, a cada requisito do edital:”), nesse sen do, será permi do o envio de arquivos em
zip, xls, xlsx e, ainda, jpeg, , no caso de prints de tela do produto em funcionamento, correto?
RESPOSTA 5: NO QUE TANGE À COMPROVAÇÃO PONTO A PONTO DE CADA ITEM TÉCNICO DO EDITAL
COM LINKS DO FABRICANTE, SIM SERÁ ACEITA PLANILHA DO EXCEL. 

QUESTIONAMENTO 6: Em caso de realização de diligências e esclarecimentos, serão aceitas informações
de comprovação técnica complementares que não tenham sido enviadas previamente, tais como links
do fabricante, telas de print screen do produto ou cartas do fabricante?
RESPOSTA  6:  OS  PONTOS DO  EDITAL  DEVERÃO  SER COMPROVADOS ATRAVÉS  DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.

QUESTIONAMENTO 7: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
será aceita declaração do fabricante?
RESPOSTA 7:   OS  PONTOS DO EDITAL DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.
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QUESTIONAMENTO 8: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
serão aceitos print screens das telas do produto?
RESPOSTA 8:   OS  PONTOS DO EDITAL DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.

QUESTIONAMENTO 9: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
serão aceitas funcionalidades em road maps?
RESPOSTA 9: FUNCIONALIDADES EM ROAD MAP NÃO SÃO ACEITAS.

QUESTIONAMENTO  10:  Para  fins  de  atendimento  ao  objeto  do  presente  edital  a  licitante  deverá
comprovar ser revenda autorizada na fase de habilitação, correto?
RESPOSTA 10:   ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 11:  No caso do item (“No caso do treinamento,  deverá ser especificado o part-
number ou o código do curso, juntamente com link do site oficial do fabricante, contendo a ementa
programá ca do curso.”) do Anexo II – Termo de Referência, caso a licitante seja Centro de Treinamento
Autorizado, o descri vo de Part Number estará dispensado, assim como o link do site oficial, por se
tratar de fornecimento próprio e autorizado, permanecendo, somente, a necessidade de apresentação
de ementa programá ca do curso em Proposta Técnica, correto?
RESPOSTA 11: A EMENTA PROGRAMATICA DO CURSO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TREINAMENTO
OFICIAL OFERTANDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO.

QUESTIONAMENTO 12:  Considerando o subitem "(1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL  SUPORTADAS
Licença 10.000 unidades", do Item 1. Objeto, Do Anexo II, entendemos que o requisito "NUMERO DE
CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS”), refere-se exclusivamente a funcionalidade das caixas de e-mail de
Quarentena. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA  12:  TODA  E  QUALQUER  FUNCIONALIDADE  REQUISITADA  NESTE  EDITAL  DEVE  ESTAR
DISPONÍVEL, SEM NECESSIDADE DE LICENÇAS ADICIONAIS, PARA 10.000 (DEZ MIL) CAIXAS DE E-MAIL.

QUESTIONAMENTO 13: Considerando o item (2. JUSTIFICATIVA - Atualmente, há 10 mil caixas de e-mail
a vas  no  Tribunal  de  Jus ça  do  Estado  de  Goiás  TJGO),  enviando  e  recebendo  aproximadamente
duzentos  mil  e-mails  por  dia",  do  Anexo  II,  entendemos  para  fins  de  formação  de  proposta  e
dimensionamento, a solução de an spam deva suportar no mínimo "duzentos mil e-mails por dia". Está
correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 13: A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO  14:  Considerando  o  subitem  1.2.5  (“Deve  ser  entregue  pronta  para  alta
disponibilidade contando com, no mínimo, dois pontos de acesso funcionando em a vo-a vo com load
balance"),  do Item  I,  do  Anexo I,  associando ao:  a.  Subitem  ("1.2  NUMERO DE  CAIXAS DE  E-MAIL
SUPORTADAS - Licença - 10.000 unidades") do Item 1 do Objeto, do Anexo II, deve ser atendido com a
solução em a vo/a vo e load balance, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o mínimo
de 10.000 unidades de caixas de emails em situações de falha. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 14: SIM , CORRETO, EM CONSONÂNCIA COM O EXPLICADO NO QUESTIONAMENTO 12.

QUESTIONAMENTO  15:  Considerando  o  subitem  1.2.6  (“A  solução  deve  suportar  cluster  de  Alta
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Disponibilidade na forma de Cluster A vo-A vo e A vo-Passivo e Load Balance através do registro MX
e/ou sistemas de balanceamento proprietário, assegurando que as funções de filtragem , serviço de
recebimento, processamento e entrega das mensagens não pare por falha na solução;"), do Item I, do
Anexo I, entendemos que:
a) As seguintes formas apontadas "A vo-A vo" e "Load Balance"" são as mesmas. Está correto o nosso
entendimento?
Caso nega vo, para a melhor entendimento e formação de proposta, favor explicar os requisitos de cada
modo.
RESPOSTA :  CLUSTER ATIVO-ATIVO COM LOAD BALANCE.

b) Que para  maior economicidade e compe vidade  do certame,  os  métodos  de "registro MX e/ou
sistemas de  balanceamento proprietários"  já  estão em uso pelo  TJGO independente  do Objeto  em
licitação,  diminuindo  assim  a  sobreposição  ou  duplicidade  de  tecnologias.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
RESPOSTA :  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

c)  Associando  ao  subitem  "1.2  NUMERO  DE  CAIXAS  DE  E-MAIL  SUPORTADAS  -  Licença  -  10.000
unidades" do Item 1 do Objeto, do Anexo II, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o
mínimo  de  10.000  unidades  de  caixas  de  emails  em  alta  disponibilidade.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
RESPOSTA :  O CLUSTER DEVE SUPORTAR (COM AS DEVIDAS LICENÇAS) TODAS AS FUNCIONALIDADES
EXIGIDAS EM EDITAL PARA AS 10 MIL CAIXAS. EM CASO DE FALHA DE UM ENTE DO CLUSTER, O ENTE
REMANESCENTE DEVE ASSUMIR TODAS AS FUNCIONALIDADES, PARA AS 10 MIL CAIXAS.

d) Considerando os princípios de isonomia, economicidade e compe vidade, a solução ofertada deve
suportar os modos a vo/a vo e a vo/passivo, onde todo o ambiente deva ser sustentado por apenas
um appliance, permi ndo desta forma, a oferta em a vo/passivo ou a vo/a vo, garan ndo assim, o
requisito de con nuidade dos serviços independentemente do modo em operação. Está correto o nosso
entendimento?"
RESPOSTA :  item 1.3.1 - DEVE SER ENTREGUE PRONTA PARA ALTA DISPONIBILIDADE CONTANTO COM,
NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DE ACESSO FUNCIONANDO EM ATIVO-ATIVO COM LOAD BALANCE.

QUESTIONAMENTO 16: Sobre o subitem 1.2.7 (“Deve ser entregue em forma de appliance virtual:"), do
Item I, do Anexo I, ques onamos:
a) Para fins de maior compe vidade e permi r oferta mais vantajosa ao órgão e à luz da isonomia
entendemos que “appliance virtual” é faculta vo, sendo permi da a oferta também em appliance sico.
Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA :  OS APPLIANCES FÍSICOS SÓ SERÃO ACEITOS QUANDO O FABRICANTE NÃO DISPUSER EM
SEU PORTIFÓLIO, DA OPÇÃO VIRTUAL.
OS  APPLIANCES  FÍSICOS  SÓ  SERÃO  ACEITOS  CASO  CUMPRAM  COM  TODAS  AS  FUNCIONALIDADE
REQUISITADAS NESTE EDITAL.
OS  APPLIANCES  FÍSICOS  SÓ  SERÃO  ACEITOS  CASO  FUNCIONEM  EM  CLUSTER  ATIVO  ATIVO,  COM
BALANCEAMENTO DE CARGA, OPERANDO CADA MEMBRO DO CLUSTER EM UM DATACENTER DISTINTO,
CENÁRIO ATUAL DO TJGO.

b)  Em  busca  de  prevenir  este  Tribunal  de  potenciais  riscos  operacionais  e  custos  computacionais,
entendemos que o appliance virtual ora requisitado, deve ser ofertado com deverá ser ofertado com
todos os recursos computacionais incluindo: equipamentos, so wares, sistemas operacionais, bancos
de dados, so wares de virtualização, e todos os licenciamentos necessários para sua correta instalação.
Está correto o nosso entendimento? Caso nega vo, entendemos que fica facultada a oferta do appliance
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na modalidade sica ou virtual, correto?
RESPOSTA :  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 17: Considerando o subitem 1.2.29 (“Deve permi r a instalação de agentes/plug-ins
(tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem a filtragem) para monitoramento
com sistemas de terceiros, tais como: Zabbix, Cac , Nagios;"), do Item I, do Anexo I, entendemos que
para  maior  economicidade  e  compe vidade,  este  requisito  de  instalação  de  agentes/pugins  são
desejáveis, sendo igualmente atendido via protocolo SNMP, por fornecimento de MIBs, Syslog e RestAPI,
correto?
RESPOSTA 17:  O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 18: Considerando os subitens 1.2.48 (“O sistema de quarentena de e-mails  deve
criptografar  automa camente  as  mensagens  armazenadas,  evitando  o  acesso  não  autorizado  aos
arquivos e ao conteúdo dos e-mails armazenados em quarentena, assim aumentando a confiabilidade e
segurança da solução”), do Item 1, do Anexo I,  e 1.2.7.1 (“Deve permi r appliances virtualizados em
Data Centers dis ntos;"), do Item I, do Anexo I, é permi do o requisito de "appliance", onde é intrínseco
o entendimento que o respec vo appliance possui proteções sicas e lógicas "hardened", facultando
assim o requisito de criptografia de armazenamento, agregado também as funcionalidades de RBAC
(Role  Based Access)  e  Criptografia  por  Iden dade  na vamente  implementadas  e  requisitadas.  Está
Correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 18:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 19: Considerando o subitem 1.2.51 (“O sistema deve possibilitar ao administrador
por exemplo es pular à quarentena um determinado espaço de disco. Ultrapassando este espaço pré-
determinado, o sistema automa camente começará a apagar os e-mails quarentenados mais an gos;"),
entendemos que o obje vo deste item é estabelecer um ponto de referência em relação as mensagens
re das, permi ndo assim a remoção das mais an gas, podendo u lizar métricas como espaço em disco
consumido ou dias de retenção das mesmas. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 19:  O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 20: Considerando o subitem 1.2.84 (“A solução deve permi r a criação de regras
baseadas  no  idioma  que  as  mensagens  foram  escritas,  com  capacidade  de  iden ficar  no  mínimo,
português, Inglês e espanhol, com a aplicação de regras por país”), entendemos que o requisito deste
item refere-se a necessidade de aplicações de polí cas por país. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 20:   O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 21: Considerando o  subitem 1.2.104.4  (“Recurso de checagem por Sender ID;"),
entendemos que este item solicite a autorização do envio de emails através servidores autorizados por
seus  respec vos  domínios,  podendo  ser  atendido  pelos  protocolos  SenderID,  SPF,  DKIM  (como
requisitado no item posterior) e também conforme o subitem 1.2.28 (“Deve possuir suporte à assinatura
e validação de auten cidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF; "). Está correto o
nosso entendimento?
RESPOSTA 21:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 22: Considerando o subitem 1.3.4 (“A solução deve, na vamente, possuir sistema de
detecção  de  e-mails  externos  (e-mails  de  entrada)  que  tentem  u lizar  o(s)  domínio(s)  da  própria
empresa como remetente, sem necessidade de criação de regra específica para este po de fraude;"),
entendemos que este item possa ser atendido conforme subitem 1.2.106 (“A solução deve possuir a
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possibilidade de criação de regras personalizadas de filtragem..."). Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 22:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

Cordialmente, 
__________________________________

Tribunal de Justiça de Goiás

Me. Daniel Caetano de Moraes Junior
Núcleo Técnico de Comunicação de Dados
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Diretoria de Informatica
__________________________________

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "dcmjunior" <dcmjunior@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:19:25
Assunto: Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "gcparreira"
<gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 14:47:32
Assunto: Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

Boa tarde,

Favor responder os questionamentos pertinentes à área tecnica.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Crystine Joranhezon Rodrigues" <crystine.rodrigues@nct.com.br>
Para: EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR, "Comissão de Licitação, TJGO"
<licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Leao Monaco" <rleao@nct.com.br>, "Raphaela da Silva Lima"
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<raphaela.lima@nct.com.b>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 17:28:36
Assunto: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
A/C SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RUA 19, QD. A 8, LT. 06, ANEXO I DO TRIBUNA L DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, 3 º ANDAR, SETOR OESTE - EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR
GOIÂNIA/GOIÁS

Referência:        EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
Processo Nº:      202005000225250
Objeto:  Aquisição de solução anti-spam

, com a finalidade de trazer maior segurança,
integridade e disponibilidade ao ambiente de e-mail do Tribunal de Justiça de Goiás,
incluindo serviços de instalação, configuração e treinamento.
Assunto:             ESCLARECIMENTOS

A  empresa  NCT  INFORMÁTICA  LTDA.,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
03.017.428/0001-35, situada no Setor Bancário Sul - SBS Quadra 02, Bloco Q, 8º andar
- Ed. João Carlos Saad, Brasília/DF - CEP: 70070-120, telefone para contato + 55 61
3201-0000, vem, tempestivamente, em razão do Pregão em Referência, solicitar ao
setor responsável o seguinte pedido de esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação relativa à regularidade fiscal
e trabalhista: e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás”), entendemos se tratar da
CERTIDÃO emitida pelo site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp,
correto?
QUESTIONAMENTO 2: Será necessário o detalhamento de marca, modelo e fabricante
no cadastramento da proposta no site licitações-e?

QUESTIONAMENTO  3:  Será  necessária  a  inclusão  de  documentação  técnica  e/ou
proposta no campo ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO 4:  será  necessária  a  inclusão  de  documentação  de  habilitação
antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO  5:  O  40  assim  destaca  (“A  proponente,  primeira  classificada,
deverá apresentar  obrigatoriamente,  via  email  –  eguimaraes@tjgo.jus.br ,  no prazo
máximo de 120 (cento e vinte)  minutos após o fechamento da sala  de disputa,  a
proposta de preços atualizada e a documentação para fins de análise e habilitação.
Todos os documentos deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão
“pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará ocumprimento das exigências contidas
neste Edital”) e no termo de Referência temos que (“Além disso, deverá ser feita uma
planilha  para  cada  objeto  do  edital,  conforme  exemplo  da  tabela  abaixo,  com  a
finalidade de se comprovar o atendimento, do produto proposto, a cada requisito do
edital:”), nesse sentido, será permitido o envio de arquivos em zip, xls, xlsx e, ainda,
jpeg, , no caso de prints de tela do produto em funcionamento, correto?
QUESTIONAMENTO 6: Em caso de realização de diligências e esclarecimentos, serão
aceitas informações de comprovação técnica complementares que não tenham sido
enviadas previamente, tais como links do fabricante, telas de print screen do produto
ou cartas do fabricante?
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QUESTIONAMENTO 7: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, será aceita declaração do fabricante?
QUESTIONAMENTO 8: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitos print screens das telas do produto?
QUESTIONAMENTO 9: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitas funcionalidades em road maps?
QUESTIONAMENTO  10:  Para  fins  de  atendimento  ao  objeto  do  presente  edital  a
licitante deverá comprovar ser revenda autorizada na fase de habilitação, correto?
QUESTIONAMENTO  11:  No  caso  do  item  (“No  caso  do  treinamento,  deverá  ser
especificado o part-number ou o código do curso, juntamente com link do site oficial do
fabricante,  contendo  a  ementa  programática do  curso.”)  do Anexo  II  – Termo de
Referência, caso a licitante seja Centro de Treinamento Autorizado, o descritivo de Part
Number  estará  dispensado,  assim  como  o  link  do  site  oficial,  por  se  tratar  de
fornecimento  próprio  e  autorizado,  permanecendo,  somente,  a  necessidade  de
apresentação de ementa programática do curso em Proposta Técnica, correto?
QUESTIONAMENTO 12: Considerando o subitem "(1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL
SUPORTADAS Licença 10.000 unidades", do Item 1. Objeto, Do Anexo II, entendemos
que  o  requisito  "NUMERO  DE  CAIXAS  DE  E-MAIL  SUPORTADAS”),  refere-se
exclusivamente a funcionalidade das caixas de e-mail de Quarentena. Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 13: Considerando o item (2. JUSTIFICATIVA - Atualmente, há 10
mil caixas de e-mail ativas no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás TJGO), enviando
e recebendo aproximadamente duzentos mil e-mails por dia", do Anexo II, entendemos
para fins de formação de proposta e dimensionamento, a solução de antispam deva
suportar no mínimo "duzentos mil e-mails por dia". Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 14: Considerando o subitem 1.2.5 (“Deve ser entregue pronta para
alta disponibilidade contando com, no mínimo, dois pontos de acesso funcionando em
ativo-ativo com load balance"), do Item I, do Anexo I, associando ao: a. Subitem ("1.2
NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença - 10.000 unidades") do Item 1
do  Objeto,  do  Anexo  II,  deve  ser  atendido  com a  solução  em ativo/ativo  e  load
balance, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000
unidades  de  caixas  de  emails  em  situações  de  falha.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO  15:  Considerando  o  subitem  1.2.6  (“A  solução  deve  suportar
cluster de Alta Disponibilidade na forma de Cluster Ativo-Ativo e Ativo-Passivo e Load
Balance  através  do  registro  MX  e/ou  sistemas  de  balanceamento  proprietário,
assegurando que as funções de filtragem , serviço de recebimento, processamento e
entrega das mensagens não pare por falha na solução;"),  do Item I,  do Anexo I,
entendemos que:
a) As seguintes formas apontadas "Ativo-Ativo" e "Load Balance"" são as mesmas. Está
correto o nosso entendimento?
Caso negativo, para a melhor entendimento e formação de proposta, favor explicar os
requisitos de cada modo.
b)  Que  para  maior  economicidade  e  competividade  do  certame,  os  métodos  de
"registro MX e/ou sistemas de balanceamento proprietários" já estão em uso pelo TJGO
independente do Objeto em licitação, diminuindo assim a sobreposição ou duplicidade
de tecnologias. Está correto o nosso entendimento?
c) Associando ao subitem "1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença
- 10.000 unidades" do Item 1 do Objeto, do Anexo II, devendo, desta forma, cada
ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000 unidades de caixas de emails em alta
disponibilidade. Está correto o nosso entendimento?
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d) Considerando os princípios de isonomia, economicidade e competividade, a solução
ofertada deve suportar os modos ativo/ativo e ativo/passivo, onde todo o ambiente
deva ser sustentado por apenas um appliance, permitindo desta forma, a oferta em
ativo/passivo ou ativo/ativo, garantindo assim, o requisito de continuidade dos serviços
independentemente do modo em operação. Está correto o nosso entendimento?"
QUESTIONAMENTO 16:  Sobre  o  subitem 1.2.7  (“Deve  ser  entregue  em forma  de
appliance virtual:"), do Item I, do Anexo I, questionamos:
a) Para fins de maior competitividade e permitir oferta mais vantajosa ao órgão e à luz
da isonomia entendemos que “appliance virtual” é facultativo, sendo permitida a oferta
também em appliance físico. Está correto o nosso entendimento?
b)  Em busca  de  prevenir  este  Tribunal  de  potenciais  riscos  operacionais  e  custos
computacionais, entendemos que o appliance virtual ora requisitado, deve ser ofertado
com  deverá  ser  ofertado  com  todos  os  recursos  computacionais  incluindo:
equipamentos,  softwares,  sistemas  operacionais,  bancos  de  dados,  softwares  de
virtualização, e todos os licenciamentos necessários para sua correta instalação. Está
correto o nosso entendimento? Caso negativo, entendemos que fica facultada a oferta
do appliance na modalidade física ou virtual, correto?
QUESTIONAMENTO 17: Considerando o subitem 1.2.29 (“Deve permitir a instalação de
agentes/plug-ins (tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem
a filtragem) para monitoramento com sistemas de terceiros, tais como: Zabbix, Cacti,
Nagios;"),  do  Item  I,  do  Anexo  I,  entendemos  que  para  maior  economicidade  e
competividade, este requisito de instalação de agentes/pugins são desejáveis, sendo
igualmente atendido via protocolo SNMP, por fornecimento de MIBs, Syslog e RestAPI,
correto?
QUESTIONAMENTO 18: Considerando os subitens 1.2.48 (“O sistema de quarentena de
e-mails  deve criptografar  automaticamente as mensagens armazenadas,  evitando o
acesso  não  autorizado  aos  arquivos  e  ao  conteúdo  dos  e-mails  armazenados  em
quarentena, assim aumentando a confiabilidade e segurança da solução”), do Item 1,
do  Anexo  I,  e  1.2.7.1  (“Deve  permitir  appliances  virtualizados  em  Data  Centers
distintos;"),  do Item I, do Anexo I, é  permitido o requisito  de "appliance", onde é
intrínseco o entendimento que o respectivo appliance possui proteções físicas e lógicas
"hardened", facultando assim o requisito de criptografia de armazenamento, agregado
também as funcionalidades de RBAC (Role Based Access) e Criptografia por Identidade
nativamente implementadas e requisitadas. Está Correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 19: Considerando o subitem 1.2.51 (“O sistema deve possibilitar ao
administrador por exemplo estipular à quarentena um determinado espaço de disco.
Ultrapassando este espaço pré-determinado, o sistema automaticamente começará a
apagar os e-mails quarentenados mais antigos;"), entendemos que o objetivo deste
item  é  estabelecer  um  ponto  de  referência  em  relação  as  mensagens  retidas,
permitindo assim a remoção das mais antigas, podendo utilizar métricas como espaço
em  disco  consumido  ou  dias  de  retenção  das  mesmas.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO 20: Considerando o subitem 1.2.84 (“A solução deve permitir  a
criação  de  regras  baseadas  no  idioma  que  as  mensagens  foram  escritas,  com
capacidade de identificar no mínimo, português, Inglês e espanhol, com a aplicação de
regras por país”), entendemos que o requisito deste item refere-se a necessidade de
aplicações de políticas por país. Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 21: Considerando o subitem 1.2.104.4 (“Recurso de checagem por
Sender  ID;"),  entendemos que  este  item solicite  a  autorização do envio  de emails
através servidores autorizados por seus respectivos domínios, podendo ser atendido
pelos protocolos SenderID, SPF, DKIM (como requisitado no item posterior) e também
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De : Daniel Caetano de Moraes Jr
<dcmjunior@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
- ESCLARECIMENTOS

Para : EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR

Cc : crystine rodrigues
<crystine.rodrigues@nct.com.br>,
licitacao@tjgo.jus.br, leao@nct.com.br, Raphaela
da Silva Lima <raphaela.lima@nct.com.br>,
Giuliano Silva Oliveira <giuliano@tjgo.jus.br>

conforme  o  subitem  1.2.28  (“Deve  possuir  suporte  à  assinatura  e  validação  de
autenticidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF; "). Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 22: Considerando o subitem 1.3.4 (“A solução deve, nativamente,
possuir  sistema de detecção  de  e-mails  externos (e-mails  de entrada)  que  tentem
utilizar  o(s)  domínio(s)  da  própria  empresa  como remetente,  sem necessidade  de
criação de regra específica  para este tipo de fraude;"),  entendemos que este item
possa ser atendido conforme subitem 1.2.106 (“A solução deve possuir a possibilidade
de  criação  de  regras  personalizadas  de  filtragem...").  Está  correto  o  nosso
entendimento?
Certos do deferimento do pleito para envio de resposta
Favor confirmar recebimento
Cordialmente,

Crystine Joranhezon Rodrigues
Gerente Comercial
+55 61 99557 5663  / 3201 0000
Ramal: 2141/2142
crystine.rodrigues@nct.com.br

dom, 27 de set de 2020 20:27

2 anexos

Prezada pregoeira, seguem as respostas técnicas per nentes à Diretoria de Informá ca

QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação rela va à regularidade fiscal e trabalhista: e)
prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,  expedida pela Secretaria da
Fazenda  do  Estado  de  Goiás”),  entendemos  se  tratar  da  CERTIDÃO  emi da  pelo
site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp, correto?
RESPOSTA  1:  ESTA  RESPOSTA  ESTÁ  FORA  DO  ESCOPO  DESTA  DIVISÃO  DE  SUPORTE  TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.
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QUESTIONAMENTO  2:  Será  necessário  o  detalhamento  de  marca,  modelo  e  fabricante  no
cadastramento da proposta no site licitações-e?

RESPOSTA 2:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 3: Será necessária a inclusão de documentação técnica e/ou proposta no campo
ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

RESPOSTA 3:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 4: será necessária a inclusão de documentação de habilitação antes da etapa de
lances, no cadastramento da proposta?

RESPOSTA 4:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 5:  O 40  assim  destaca  (“A proponente,  primeira classificada,  deverá  apresentar
obrigatoriamente, via email – eguimaraes@tjgo.jus.br , no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos
após o fechamento da sala de disputa, a proposta de preços atualizada e a documentação para fins de
análise  e  habilitação.  Todos  os  documentos  deverão  ser  originais,  assinados  e  encaminhados  em
extensão “pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará ocumprimento das exigências con das neste
Edital”) e no termo de Referência temos que (“Além disso, deverá ser feita uma planilha para cada
objeto do edital, conforme exemplo da tabela abaixo, com a finalidade de se comprovar o atendimento,
do produto proposto, a cada requisito do edital:”), nesse sen do, será permi do o envio de arquivos em
zip, xls, xlsx e, ainda, jpeg, , no caso de prints de tela do produto em funcionamento, correto?
RESPOSTA 5: NO QUE TANGE À COMPROVAÇÃO PONTO A PONTO DE CADA ITEM TÉCNICO DO EDITAL
COM LINKS DO FABRICANTE, SIM SERÁ ACEITA PLANILHA DO EXCEL. 

QUESTIONAMENTO 6: Em caso de realização de diligências e esclarecimentos, serão aceitas informações
de comprovação técnica complementares que não tenham sido enviadas previamente, tais como links
do fabricante, telas de print screen do produto ou cartas do fabricante?
RESPOSTA  6:  OS  PONTOS DO  EDITAL  DEVERÃO  SER COMPROVADOS ATRAVÉS  DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.

QUESTIONAMENTO 7: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
será aceita declaração do fabricante?
RESPOSTA 7:   OS  PONTOS DO EDITAL DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.

QUESTIONAMENTO 8: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
serão aceitos print screens das telas do produto?
RESPOSTA 8:   OS  PONTOS DO EDITAL DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.

QUESTIONAMENTO 9: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
serão aceitas funcionalidades em road maps?

Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=C:6583&tz=America/S...

11 of 36 28/09/2020 15:57



RESPOSTA 9: FUNCIONALIDADES EM ROAD MAP NÃO SÃO ACEITAS.

QUESTIONAMENTO  10:  Para  fins  de  atendimento  ao  objeto  do  presente  edital  a  licitante  deverá
comprovar ser revenda autorizada na fase de habilitação, correto?
RESPOSTA 10:   ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 11:  No caso do item (“No caso do treinamento,  deverá ser especificado o part-
number ou o código do curso, juntamente com link do site oficial do fabricante, contendo a ementa
programá ca do curso.”) do Anexo II – Termo de Referência, caso a licitante seja Centro de Treinamento
Autorizado, o descri vo de Part Number estará dispensado, assim como o link do site oficial, por se
tratar de fornecimento próprio e autorizado, permanecendo, somente, a necessidade de apresentação
de ementa programá ca do curso em Proposta Técnica, correto?
RESPOSTA 11: A EMENTA PROGRAMATICA DO CURSO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TREINAMENTO
OFICIAL OFERTANDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO.

QUESTIONAMENTO 12:  Considerando o subitem "(1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL  SUPORTADAS
Licença 10.000 unidades", do Item 1. Objeto, Do Anexo II, entendemos que o requisito "NUMERO DE
CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS”), refere-se exclusivamente a funcionalidade das caixas de e-mail de
Quarentena. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA  12:  TODA  E  QUALQUER  FUNCIONALIDADE  REQUISITADA  NESTE  EDITAL  DEVE  ESTAR
DISPONÍVEL, SEM NECESSIDADE DE LICENÇAS ADICIONAIS, PARA 10.000 (DEZ MIL) CAIXAS DE E-MAIL.

QUESTIONAMENTO 13: Considerando o item (2. JUSTIFICATIVA - Atualmente, há 10 mil caixas de e-mail
a vas  no  Tribunal  de  Jus ça  do  Estado  de  Goiás  TJGO),  enviando  e  recebendo  aproximadamente
duzentos  mil  e-mails  por  dia",  do  Anexo  II,  entendemos  para  fins  de  formação  de  proposta  e
dimensionamento, a solução de an spam deva suportar no mínimo "duzentos mil e-mails por dia". Está
correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 13: A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO  14:  Considerando  o  subitem  1.2.5  (“Deve  ser  entregue  pronta  para  alta
disponibilidade contando com, no mínimo, dois pontos de acesso funcionando em a vo-a vo com load
balance"),  do Item  I,  do  Anexo I,  associando ao:  a.  Subitem  ("1.2  NUMERO DE  CAIXAS DE  E-MAIL
SUPORTADAS - Licença - 10.000 unidades") do Item 1 do Objeto, do Anexo II, deve ser atendido com a
solução em a vo/a vo e load balance, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o mínimo
de 10.000 unidades de caixas de emails em situações de falha. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 14: SIM , CORRETO, EM CONSONÂNCIA COM O EXPLICADO NO QUESTIONAMENTO 12.

QUESTIONAMENTO  15:  Considerando  o  subitem  1.2.6  (“A  solução  deve  suportar  cluster  de  Alta
Disponibilidade na forma de Cluster A vo-A vo e A vo-Passivo e Load Balance através do registro MX
e/ou sistemas de balanceamento proprietário, assegurando que as funções de filtragem , serviço de
recebimento, processamento e entrega das mensagens não pare por falha na solução;"), do Item I, do
Anexo I, entendemos que:
a) As seguintes formas apontadas "A vo-A vo" e "Load Balance"" são as mesmas. Está correto o nosso
entendimento?
Caso nega vo, para a melhor entendimento e formação de proposta, favor explicar os requisitos de cada
modo.
RESPOSTA :  CLUSTER ATIVO-ATIVO COM LOAD BALANCE.
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b) Que para  maior economicidade e compe vidade  do certame,  os  métodos  de "registro MX e/ou
sistemas de  balanceamento proprietários"  já  estão em uso pelo  TJGO independente  do Objeto  em
licitação,  diminuindo  assim  a  sobreposição  ou  duplicidade  de  tecnologias.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
RESPOSTA :  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

c)  Associando  ao  subitem  "1.2  NUMERO  DE  CAIXAS  DE  E-MAIL  SUPORTADAS  -  Licença  -  10.000
unidades" do Item 1 do Objeto, do Anexo II, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o
mínimo  de  10.000  unidades  de  caixas  de  emails  em  alta  disponibilidade.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
RESPOSTA :  O CLUSTER DEVE SUPORTAR (COM AS DEVIDAS LICENÇAS) TODAS AS FUNCIONALIDADES
EXIGIDAS EM EDITAL PARA AS 10 MIL CAIXAS. EM CASO DE FALHA DE UM ENTE DO CLUSTER, O ENTE
REMANESCENTE DEVE ASSUMIR TODAS AS FUNCIONALIDADES, PARA AS 10 MIL CAIXAS.

d) Considerando os princípios de isonomia, economicidade e compe vidade, a solução ofertada deve
suportar os modos a vo/a vo e a vo/passivo, onde todo o ambiente deva ser sustentado por apenas
um appliance, permi ndo desta forma, a oferta em a vo/passivo ou a vo/a vo, garan ndo assim, o
requisito de con nuidade dos serviços independentemente do modo em operação. Está correto o nosso
entendimento?"
RESPOSTA :  item 1.3.1 - DEVE SER ENTREGUE PRONTA PARA ALTA DISPONIBILIDADE CONTANTO COM,
NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DE ACESSO FUNCIONANDO EM ATIVO-ATIVO COM LOAD BALANCE.

QUESTIONAMENTO 16: Sobre o subitem 1.2.7 (“Deve ser entregue em forma de appliance virtual:"), do
Item I, do Anexo I, ques onamos:
a) Para fins de maior compe vidade e permi r oferta mais vantajosa ao órgão e à luz da isonomia
entendemos que “appliance virtual” é faculta vo, sendo permi da a oferta também em appliance sico.
Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA :  OS APPLIANCES FÍSICOS SÓ SERÃO ACEITOS QUANDO O FABRICANTE NÃO DISPUSER EM
SEU PORTIFÓLIO, DA OPÇÃO VIRTUAL.
OS  APPLIANCES  FÍSICOS  SÓ  SERÃO  ACEITOS  CASO  CUMPRAM  COM  TODAS  AS  FUNCIONALIDADE
REQUISITADAS NESTE EDITAL.
OS  APPLIANCES  FÍSICOS  SÓ  SERÃO  ACEITOS  CASO  FUNCIONEM  EM  CLUSTER  ATIVO  ATIVO,  COM
BALANCEAMENTO DE CARGA, OPERANDO CADA MEMBRO DO CLUSTER EM UM DATACENTER DISTINTO,
CENÁRIO ATUAL DO TJGO.

b)  Em  busca  de  prevenir  este  Tribunal  de  potenciais  riscos  operacionais  e  custos  computacionais,
entendemos que o appliance virtual ora requisitado, deve ser ofertado com deverá ser ofertado com
todos os recursos computacionais incluindo: equipamentos, so wares, sistemas operacionais, bancos
de dados, so wares de virtualização, e todos os licenciamentos necessários para sua correta instalação.
Está correto o nosso entendimento? Caso nega vo, entendemos que fica facultada a oferta do appliance
na modalidade sica ou virtual, correto?
RESPOSTA :  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 17: Considerando o subitem 1.2.29 (“Deve permi r a instalação de agentes/plug-ins
(tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem a filtragem) para monitoramento
com sistemas de terceiros, tais como: Zabbix, Cac , Nagios;"), do Item I, do Anexo I, entendemos que
para  maior  economicidade  e  compe vidade,  este  requisito  de  instalação  de  agentes/pugins  são
desejáveis, sendo igualmente atendido via protocolo SNMP, por fornecimento de MIBs, Syslog e RestAPI,
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correto?
RESPOSTA 17:  O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 18: Considerando os subitens 1.2.48 (“O sistema de quarentena de e-mails  deve
criptografar  automa camente  as  mensagens  armazenadas,  evitando  o  acesso  não  autorizado  aos
arquivos e ao conteúdo dos e-mails armazenados em quarentena, assim aumentando a confiabilidade e
segurança da solução”), do Item 1, do Anexo I,  e 1.2.7.1 (“Deve permi r appliances virtualizados em
Data Centers dis ntos;"), do Item I, do Anexo I, é permi do o requisito de "appliance", onde é intrínseco
o entendimento que o respec vo appliance possui proteções sicas e lógicas "hardened", facultando
assim o requisito de criptografia de armazenamento, agregado também as funcionalidades de RBAC
(Role  Based Access)  e  Criptografia  por  Iden dade  na vamente  implementadas  e  requisitadas.  Está
Correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 18:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 19: Considerando o subitem 1.2.51 (“O sistema deve possibilitar ao administrador
por exemplo es pular à quarentena um determinado espaço de disco. Ultrapassando este espaço pré-
determinado, o sistema automa camente começará a apagar os e-mails quarentenados mais an gos;"),
entendemos que o obje vo deste item é estabelecer um ponto de referência em relação as mensagens
re das, permi ndo assim a remoção das mais an gas, podendo u lizar métricas como espaço em disco
consumido ou dias de retenção das mesmas. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 19:  O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 20: Considerando o subitem 1.2.84 (“A solução deve permi r a criação de regras
baseadas  no  idioma  que  as  mensagens  foram  escritas,  com  capacidade  de  iden ficar  no  mínimo,
português, Inglês e espanhol, com a aplicação de regras por país”), entendemos que o requisito deste
item refere-se a necessidade de aplicações de polí cas por país. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 20:   O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 21: Considerando o  subitem 1.2.104.4  (“Recurso de checagem por Sender ID;"),
entendemos que este item solicite a autorização do envio de emails através servidores autorizados por
seus  respec vos  domínios,  podendo  ser  atendido  pelos  protocolos  SenderID,  SPF,  DKIM  (como
requisitado no item posterior) e também conforme o subitem 1.2.28 (“Deve possuir suporte à assinatura
e validação de auten cidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF; "). Está correto o
nosso entendimento?
RESPOSTA 21:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 22: Considerando o subitem 1.3.4 (“A solução deve, na vamente, possuir sistema de
detecção  de  e-mails  externos  (e-mails  de  entrada)  que  tentem  u lizar  o(s)  domínio(s)  da  própria
empresa como remetente, sem necessidade de criação de regra específica para este po de fraude;"),
entendemos que este item possa ser atendido conforme subitem 1.2.106 (“A solução deve possuir a
possibilidade de criação de regras personalizadas de filtragem..."). Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 22:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

Cordialmente, 
__________________________________
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Tribunal de Justiça de Goiás

Me. Daniel Caetano de Moraes Junior
Núcleo Técnico de Comunicação de Dados
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Diretoria de Informatica
__________________________________

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "dcmjunior" <dcmjunior@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:19:25
Assunto: Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "gcparreira"
<gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 14:47:32
Assunto: Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

Boa tarde,

Favor responder os questionamentos pertinentes à área tecnica.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Crystine Joranhezon Rodrigues" <crystine.rodrigues@nct.com.br>
Para: EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR, "Comissão de Licitação, TJGO"
<licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Leao Monaco" <rleao@nct.com.br>, "Raphaela da Silva Lima"
<raphaela.lima@nct.com.b>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 17:28:36
Assunto: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
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A/C SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RUA 19, QD. A 8, LT. 06, ANEXO I DO TRIBUNA L DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, 3 º ANDAR, SETOR OESTE - EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR
GOIÂNIA/GOIÁS

Referência:        EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
Processo Nº:      202005000225250
Objeto:  Aquisição de solução anti-spam

, com a finalidade de trazer maior segurança,
integridade e disponibilidade ao ambiente de e-mail do Tribunal de Justiça de Goiás,
incluindo serviços de instalação, configuração e treinamento.
Assunto:             ESCLARECIMENTOS

A  empresa  NCT  INFORMÁTICA  LTDA.,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
03.017.428/0001-35, situada no Setor Bancário Sul - SBS Quadra 02, Bloco Q, 8º andar
- Ed. João Carlos Saad, Brasília/DF - CEP: 70070-120, telefone para contato + 55 61
3201-0000, vem, tempestivamente, em razão do Pregão em Referência, solicitar ao
setor responsável o seguinte pedido de esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação relativa à regularidade fiscal
e trabalhista: e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás”), entendemos se tratar da
CERTIDÃO emitida pelo site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp,
correto?
QUESTIONAMENTO 2: Será necessário o detalhamento de marca, modelo e fabricante
no cadastramento da proposta no site licitações-e?

QUESTIONAMENTO  3:  Será  necessária  a  inclusão  de  documentação  técnica  e/ou
proposta no campo ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO 4:  será  necessária  a  inclusão  de  documentação  de  habilitação
antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO  5:  O  40  assim  destaca  (“A  proponente,  primeira  classificada,
deverá apresentar  obrigatoriamente,  via  email  –  eguimaraes@tjgo.jus.br ,  no prazo
máximo de 120 (cento e vinte)  minutos após o fechamento da sala  de disputa,  a
proposta de preços atualizada e a documentação para fins de análise e habilitação.
Todos os documentos deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão
“pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará ocumprimento das exigências contidas
neste Edital”) e no termo de Referência temos que (“Além disso, deverá ser feita uma
planilha  para  cada  objeto  do  edital,  conforme  exemplo  da  tabela  abaixo,  com  a
finalidade de se comprovar o atendimento, do produto proposto, a cada requisito do
edital:”), nesse sentido, será permitido o envio de arquivos em zip, xls, xlsx e, ainda,
jpeg, , no caso de prints de tela do produto em funcionamento, correto?
QUESTIONAMENTO 6: Em caso de realização de diligências e esclarecimentos, serão
aceitas informações de comprovação técnica complementares que não tenham sido
enviadas previamente, tais como links do fabricante, telas de print screen do produto
ou cartas do fabricante?
QUESTIONAMENTO 7: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, será aceita declaração do fabricante?
QUESTIONAMENTO 8: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitos print screens das telas do produto?
QUESTIONAMENTO 9: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
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de referência, serão aceitas funcionalidades em road maps?
QUESTIONAMENTO  10:  Para  fins  de  atendimento  ao  objeto  do  presente  edital  a
licitante deverá comprovar ser revenda autorizada na fase de habilitação, correto?
QUESTIONAMENTO  11:  No  caso  do  item  (“No  caso  do  treinamento,  deverá  ser
especificado o part-number ou o código do curso, juntamente com link do site oficial do
fabricante,  contendo  a  ementa  programática do  curso.”)  do Anexo  II  – Termo de
Referência, caso a licitante seja Centro de Treinamento Autorizado, o descritivo de Part
Number  estará  dispensado,  assim  como  o  link  do  site  oficial,  por  se  tratar  de
fornecimento  próprio  e  autorizado,  permanecendo,  somente,  a  necessidade  de
apresentação de ementa programática do curso em Proposta Técnica, correto?
QUESTIONAMENTO 12: Considerando o subitem "(1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL
SUPORTADAS Licença 10.000 unidades", do Item 1. Objeto, Do Anexo II, entendemos
que  o  requisito  "NUMERO  DE  CAIXAS  DE  E-MAIL  SUPORTADAS”),  refere-se
exclusivamente a funcionalidade das caixas de e-mail de Quarentena. Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 13: Considerando o item (2. JUSTIFICATIVA - Atualmente, há 10
mil caixas de e-mail ativas no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás TJGO), enviando
e recebendo aproximadamente duzentos mil e-mails por dia", do Anexo II, entendemos
para fins de formação de proposta e dimensionamento, a solução de antispam deva
suportar no mínimo "duzentos mil e-mails por dia". Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 14: Considerando o subitem 1.2.5 (“Deve ser entregue pronta para
alta disponibilidade contando com, no mínimo, dois pontos de acesso funcionando em
ativo-ativo com load balance"), do Item I, do Anexo I, associando ao: a. Subitem ("1.2
NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença - 10.000 unidades") do Item 1
do  Objeto,  do  Anexo  II,  deve  ser  atendido  com a  solução  em ativo/ativo  e  load
balance, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000
unidades  de  caixas  de  emails  em  situações  de  falha.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO  15:  Considerando  o  subitem  1.2.6  (“A  solução  deve  suportar
cluster de Alta Disponibilidade na forma de Cluster Ativo-Ativo e Ativo-Passivo e Load
Balance  através  do  registro  MX  e/ou  sistemas  de  balanceamento  proprietário,
assegurando que as funções de filtragem , serviço de recebimento, processamento e
entrega das mensagens não pare por falha na solução;"),  do Item I,  do Anexo I,
entendemos que:
a) As seguintes formas apontadas "Ativo-Ativo" e "Load Balance"" são as mesmas. Está
correto o nosso entendimento?
Caso negativo, para a melhor entendimento e formação de proposta, favor explicar os
requisitos de cada modo.
b)  Que  para  maior  economicidade  e  competividade  do  certame,  os  métodos  de
"registro MX e/ou sistemas de balanceamento proprietários" já estão em uso pelo TJGO
independente do Objeto em licitação, diminuindo assim a sobreposição ou duplicidade
de tecnologias. Está correto o nosso entendimento?
c) Associando ao subitem "1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença
- 10.000 unidades" do Item 1 do Objeto, do Anexo II, devendo, desta forma, cada
ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000 unidades de caixas de emails em alta
disponibilidade. Está correto o nosso entendimento?
d) Considerando os princípios de isonomia, economicidade e competividade, a solução
ofertada deve suportar os modos ativo/ativo e ativo/passivo, onde todo o ambiente
deva ser sustentado por apenas um appliance, permitindo desta forma, a oferta em
ativo/passivo ou ativo/ativo, garantindo assim, o requisito de continuidade dos serviços
independentemente do modo em operação. Está correto o nosso entendimento?"
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QUESTIONAMENTO 16:  Sobre  o  subitem 1.2.7  (“Deve  ser  entregue  em forma  de
appliance virtual:"), do Item I, do Anexo I, questionamos:
a) Para fins de maior competitividade e permitir oferta mais vantajosa ao órgão e à luz
da isonomia entendemos que “appliance virtual” é facultativo, sendo permitida a oferta
também em appliance físico. Está correto o nosso entendimento?
b)  Em busca  de  prevenir  este  Tribunal  de  potenciais  riscos  operacionais  e  custos
computacionais, entendemos que o appliance virtual ora requisitado, deve ser ofertado
com  deverá  ser  ofertado  com  todos  os  recursos  computacionais  incluindo:
equipamentos,  softwares,  sistemas  operacionais,  bancos  de  dados,  softwares  de
virtualização, e todos os licenciamentos necessários para sua correta instalação. Está
correto o nosso entendimento? Caso negativo, entendemos que fica facultada a oferta
do appliance na modalidade física ou virtual, correto?
QUESTIONAMENTO 17: Considerando o subitem 1.2.29 (“Deve permitir a instalação de
agentes/plug-ins (tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem
a filtragem) para monitoramento com sistemas de terceiros, tais como: Zabbix, Cacti,
Nagios;"),  do  Item  I,  do  Anexo  I,  entendemos  que  para  maior  economicidade  e
competividade, este requisito de instalação de agentes/pugins são desejáveis, sendo
igualmente atendido via protocolo SNMP, por fornecimento de MIBs, Syslog e RestAPI,
correto?
QUESTIONAMENTO 18: Considerando os subitens 1.2.48 (“O sistema de quarentena de
e-mails  deve criptografar  automaticamente as mensagens armazenadas,  evitando o
acesso  não  autorizado  aos  arquivos  e  ao  conteúdo  dos  e-mails  armazenados  em
quarentena, assim aumentando a confiabilidade e segurança da solução”), do Item 1,
do  Anexo  I,  e  1.2.7.1  (“Deve  permitir  appliances  virtualizados  em  Data  Centers
distintos;"),  do Item I, do Anexo I, é  permitido o requisito  de "appliance", onde é
intrínseco o entendimento que o respectivo appliance possui proteções físicas e lógicas
"hardened", facultando assim o requisito de criptografia de armazenamento, agregado
também as funcionalidades de RBAC (Role Based Access) e Criptografia por Identidade
nativamente implementadas e requisitadas. Está Correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 19: Considerando o subitem 1.2.51 (“O sistema deve possibilitar ao
administrador por exemplo estipular à quarentena um determinado espaço de disco.
Ultrapassando este espaço pré-determinado, o sistema automaticamente começará a
apagar os e-mails quarentenados mais antigos;"), entendemos que o objetivo deste
item  é  estabelecer  um  ponto  de  referência  em  relação  as  mensagens  retidas,
permitindo assim a remoção das mais antigas, podendo utilizar métricas como espaço
em  disco  consumido  ou  dias  de  retenção  das  mesmas.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO 20: Considerando o subitem 1.2.84 (“A solução deve permitir  a
criação  de  regras  baseadas  no  idioma  que  as  mensagens  foram  escritas,  com
capacidade de identificar no mínimo, português, Inglês e espanhol, com a aplicação de
regras por país”), entendemos que o requisito deste item refere-se a necessidade de
aplicações de políticas por país. Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 21: Considerando o subitem 1.2.104.4 (“Recurso de checagem por
Sender  ID;"),  entendemos que  este  item solicite  a  autorização do envio  de emails
através servidores autorizados por seus respectivos domínios, podendo ser atendido
pelos protocolos SenderID, SPF, DKIM (como requisitado no item posterior) e também
conforme  o  subitem  1.2.28  (“Deve  possuir  suporte  à  assinatura  e  validação  de
autenticidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF; "). Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 22: Considerando o subitem 1.3.4 (“A solução deve, nativamente,
possuir  sistema de detecção  de  e-mails  externos (e-mails  de entrada)  que  tentem

Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=C:6583&tz=America/S...

18 of 36 28/09/2020 15:57



De : Daniel Caetano de Moraes Jr
<dcmjunior@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
- ESCLARECIMENTOS

Para : EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR

Cc : Giuliano Silva Oliveira
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>,
licitacao@tjgo.jus.br, rleao@nct.com.br, raphaela
lima <raphaela.lima@nct.com.br>, crystine
rodrigues <crystine.rodrigues@nct.com.br>

utilizar  o(s)  domínio(s)  da  própria  empresa  como remetente,  sem necessidade  de
criação de regra específica  para este tipo de fraude;"),  entendemos que este item
possa ser atendido conforme subitem 1.2.106 (“A solução deve possuir a possibilidade
de  criação  de  regras  personalizadas  de  filtragem...").  Está  correto  o  nosso
entendimento?
Certos do deferimento do pleito para envio de resposta
Favor confirmar recebimento
Cordialmente,

Crystine Joranhezon Rodrigues
Gerente Comercial
+55 61 99557 5663  / 3201 0000
Ramal: 2141/2142
crystine.rodrigues@nct.com.br

dom, 27 de set de 2020 20:24

2 anexos

Prezada pregoeira, seguem as respostas técnicas per nentes à Diretoria de Informá ca

QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação rela va à regularidade fiscal e trabalhista: e)
prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,  expedida pela Secretaria da
Fazenda  do  Estado  de  Goiás”),  entendemos  se  tratar  da  CERTIDÃO  emi da  pelo
site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp, correto?
RESPOSTA  1:  ESTA  RESPOSTA  ESTÁ  FORA  DO  ESCOPO  DESTA  DIVISÃO  DE  SUPORTE  TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO  2:  Será  necessário  o  detalhamento  de  marca,  modelo  e  fabricante  no
cadastramento da proposta no site licitações-e?

RESPOSTA 2:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
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DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 3: Será necessária a inclusão de documentação técnica e/ou proposta no campo
ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

RESPOSTA 3:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 4: será necessária a inclusão de documentação de habilitação antes da etapa de
lances, no cadastramento da proposta?

RESPOSTA 4:  ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 5:  O 40  assim  destaca  (“A proponente,  primeira classificada,  deverá  apresentar
obrigatoriamente, via email – eguimaraes@tjgo.jus.br , no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos
após o fechamento da sala de disputa, a proposta de preços atualizada e a documentação para fins de
análise  e  habilitação.  Todos  os  documentos  deverão  ser  originais,  assinados  e  encaminhados  em
extensão “pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará ocumprimento das exigências con das neste
Edital”) e no termo de Referência temos que (“Além disso, deverá ser feita uma planilha para cada
objeto do edital, conforme exemplo da tabela abaixo, com a finalidade de se comprovar o atendimento,
do produto proposto, a cada requisito do edital:”), nesse sen do, será permi do o envio de arquivos em
zip, xls, xlsx e, ainda, jpeg, , no caso de prints de tela do produto em funcionamento, correto?
RESPOSTA 5: NO QUE TANGE À COMPROVAÇÃO PONTO A PONTO DE CADA ITEM TÉCNICO DO EDITAL
COM LINKS DO FABRICANTE, SIM SERÁ ACEITA PLANILHA DO EXCEL. 

QUESTIONAMENTO 6: Em caso de realização de diligências e esclarecimentos, serão aceitas informações
de comprovação técnica complementares que não tenham sido enviadas previamente, tais como links
do fabricante, telas de print screen do produto ou cartas do fabricante?
RESPOSTA  6:  OS  PONTOS DO  EDITAL  DEVERÃO  SER COMPROVADOS ATRAVÉS  DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.

QUESTIONAMENTO 7: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
será aceita declaração do fabricante?
RESPOSTA 7:   OS  PONTOS DO EDITAL DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.

QUESTIONAMENTO 8: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
serão aceitos print screens das telas do produto?
RESPOSTA 8:   OS  PONTOS DO EDITAL DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO
OFICIAL DO FABRICANTE.

QUESTIONAMENTO 9: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo de referência,
serão aceitas funcionalidades em road maps?
RESPOSTA 9: FUNCIONALIDADES EM ROAD MAP NÃO SÃO ACEITAS.

QUESTIONAMENTO  10:  Para  fins  de  atendimento  ao  objeto  do  presente  edital  a  licitante  deverá
comprovar ser revenda autorizada na fase de habilitação, correto?
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RESPOSTA 10:   ESTA RESPOSTA ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA DIVISÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO,
DEVENDO SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TJGO.

QUESTIONAMENTO 11:  No caso do item (“No caso do treinamento,  deverá ser especificado o part-
number ou o código do curso, juntamente com link do site oficial do fabricante, contendo a ementa
programá ca do curso.”) do Anexo II – Termo de Referência, caso a licitante seja Centro de Treinamento
Autorizado, o descri vo de Part Number estará dispensado, assim como o link do site oficial, por se
tratar de fornecimento próprio e autorizado, permanecendo, somente, a necessidade de apresentação
de ementa programá ca do curso em Proposta Técnica, correto?
RESPOSTA 11: A EMENTA PROGRAMATICA DO CURSO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TREINAMENTO
OFICIAL OFERTANDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO.

QUESTIONAMENTO 12:  Considerando o subitem "(1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL  SUPORTADAS
Licença 10.000 unidades", do Item 1. Objeto, Do Anexo II, entendemos que o requisito "NUMERO DE
CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS”), refere-se exclusivamente a funcionalidade das caixas de e-mail de
Quarentena. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA  12:  TODA  E  QUALQUER  FUNCIONALIDADE  REQUISITADA  NESTE  EDITAL  DEVE  ESTAR
DISPONÍVEL, SEM NECESSIDADE DE LICENÇAS ADICIONAIS, PARA 10.000 (DEZ MIL) CAIXAS DE E-MAIL.

QUESTIONAMENTO 13: Considerando o item (2. JUSTIFICATIVA - Atualmente, há 10 mil caixas de e-mail
a vas  no  Tribunal  de  Jus ça  do  Estado  de  Goiás  TJGO),  enviando  e  recebendo  aproximadamente
duzentos  mil  e-mails  por  dia",  do  Anexo  II,  entendemos  para  fins  de  formação  de  proposta  e
dimensionamento, a solução de an spam deva suportar no mínimo "duzentos mil e-mails por dia". Está
correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 13: A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO  14:  Considerando  o  subitem  1.2.5  (“Deve  ser  entregue  pronta  para  alta
disponibilidade contando com, no mínimo, dois pontos de acesso funcionando em a vo-a vo com load
balance"),  do Item  I,  do  Anexo I,  associando ao:  a.  Subitem  ("1.2  NUMERO DE  CAIXAS DE  E-MAIL
SUPORTADAS - Licença - 10.000 unidades") do Item 1 do Objeto, do Anexo II, deve ser atendido com a
solução em a vo/a vo e load balance, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o mínimo
de 10.000 unidades de caixas de emails em situações de falha. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 14: SIM , CORRETO, EM CONSONÂNCIA COM O EXPLICADO NO QUESTIONAMENTO 12.

QUESTIONAMENTO  15:  Considerando  o  subitem  1.2.6  (“A  solução  deve  suportar  cluster  de  Alta
Disponibilidade na forma de Cluster A vo-A vo e A vo-Passivo e Load Balance através do registro MX
e/ou sistemas de balanceamento proprietário, assegurando que as funções de filtragem , serviço de
recebimento, processamento e entrega das mensagens não pare por falha na solução;"), do Item I, do
Anexo I, entendemos que:
a) As seguintes formas apontadas "A vo-A vo" e "Load Balance"" são as mesmas. Está correto o nosso
entendimento?
Caso nega vo, para a melhor entendimento e formação de proposta, favor explicar os requisitos de cada
modo.
RESPOSTA :  CLUSTER ATIVO-ATIVO COM LOAD BALANCE.

b) Que para  maior economicidade e compe vidade  do certame,  os  métodos  de "registro MX e/ou
sistemas de  balanceamento proprietários"  já  estão em uso pelo  TJGO independente  do Objeto  em
licitação,  diminuindo  assim  a  sobreposição  ou  duplicidade  de  tecnologias.  Está  correto  o  nosso
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entendimento?
RESPOSTA :  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

c)  Associando  ao  subitem  "1.2  NUMERO  DE  CAIXAS  DE  E-MAIL  SUPORTADAS  -  Licença  -  10.000
unidades" do Item 1 do Objeto, do Anexo II, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o
mínimo  de  10.000  unidades  de  caixas  de  emails  em  alta  disponibilidade.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
RESPOSTA :  O CLUSTER DEVE SUPORTAR (COM AS DEVIDAS LICENÇAS) TODAS AS FUNCIONALIDADES
EXIGIDAS EM EDITAL PARA AS 10 MIL CAIXAS. EM CASO DE FALHA DE UM ENTE DO CLUSTER, O ENTE
REMANESCENTE DEVE ASSUMIR TODAS AS FUNCIONALIDADES, PARA AS 10 MIL CAIXAS.

d) Considerando os princípios de isonomia, economicidade e compe vidade, a solução ofertada deve
suportar os modos a vo/a vo e a vo/passivo, onde todo o ambiente deva ser sustentado por apenas
um appliance, permi ndo desta forma, a oferta em a vo/passivo ou a vo/a vo, garan ndo assim, o
requisito de con nuidade dos serviços independentemente do modo em operação. Está correto o nosso
entendimento?"
RESPOSTA :  item 1.3.1 - DEVE SER ENTREGUE PRONTA PARA ALTA DISPONIBILIDADE CONTANTO COM,
NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DE ACESSO FUNCIONANDO EM ATIVO-ATIVO COM LOAD BALANCE.

QUESTIONAMENTO 16: Sobre o subitem 1.2.7 (“Deve ser entregue em forma de appliance virtual:"), do
Item I, do Anexo I, ques onamos:
a) Para fins de maior compe vidade e permi r oferta mais vantajosa ao órgão e à luz da isonomia
entendemos que “appliance virtual” é faculta vo, sendo permi da a oferta também em appliance sico.
Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA :  OS APPLIANCES FÍSICOS SÓ SERÃO ACEITOS QUANDO O FABRICANTE NÃO DISPUSER EM
SEU PORTIFÓLIO, DA OPÇÃO VIRTUAL.
OS  APPLIANCES  FÍSICOS  SÓ  SERÃO  ACEITOS  CASO  CUMPRAM  COM  TODAS  AS  FUNCIONALIDADE
REQUISITADAS NESTE EDITAL.
OS  APPLIANCES  FÍSICOS  SÓ  SERÃO  ACEITOS  CASO  FUNCIONEM  EM  CLUSTER  ATIVO  ATIVO,  COM
BALANCEAMENTO DE CARGA, OPERANDO CADA MEMBRO DO CLUSTER EM UM DATACENTER DISTINTO,
CENÁRIO ATUAL DO TJGO.

b)  Em  busca  de  prevenir  este  Tribunal  de  potenciais  riscos  operacionais  e  custos  computacionais,
entendemos que o appliance virtual ora requisitado, deve ser ofertado com deverá ser ofertado com
todos os recursos computacionais incluindo: equipamentos, so wares, sistemas operacionais, bancos
de dados, so wares de virtualização, e todos os licenciamentos necessários para sua correta instalação.
Está correto o nosso entendimento? Caso nega vo, entendemos que fica facultada a oferta do appliance
na modalidade sica ou virtual, correto?
RESPOSTA :  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 17: Considerando o subitem 1.2.29 (“Deve permi r a instalação de agentes/plug-ins
(tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem a filtragem) para monitoramento
com sistemas de terceiros, tais como: Zabbix, Cac , Nagios;"), do Item I, do Anexo I, entendemos que
para  maior  economicidade  e  compe vidade,  este  requisito  de  instalação  de  agentes/pugins  são
desejáveis, sendo igualmente atendido via protocolo SNMP, por fornecimento de MIBs, Syslog e RestAPI,
correto?
RESPOSTA 17:  O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 18: Considerando os subitens 1.2.48 (“O sistema de quarentena de e-mails  deve
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criptografar  automa camente  as  mensagens  armazenadas,  evitando  o  acesso  não  autorizado  aos
arquivos e ao conteúdo dos e-mails armazenados em quarentena, assim aumentando a confiabilidade e
segurança da solução”), do Item 1, do Anexo I,  e 1.2.7.1 (“Deve permi r appliances virtualizados em
Data Centers dis ntos;"), do Item I, do Anexo I, é permi do o requisito de "appliance", onde é intrínseco
o entendimento que o respec vo appliance possui proteções sicas e lógicas "hardened", facultando
assim o requisito de criptografia de armazenamento, agregado também as funcionalidades de RBAC
(Role  Based Access)  e  Criptografia  por  Iden dade  na vamente  implementadas  e  requisitadas.  Está
Correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 18:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 19: Considerando o subitem 1.2.51 (“O sistema deve possibilitar ao administrador
por exemplo es pular à quarentena um determinado espaço de disco. Ultrapassando este espaço pré-
determinado, o sistema automa camente começará a apagar os e-mails quarentenados mais an gos;"),
entendemos que o obje vo deste item é estabelecer um ponto de referência em relação as mensagens
re das, permi ndo assim a remoção das mais an gas, podendo u lizar métricas como espaço em disco
consumido ou dias de retenção das mesmas. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 19:  O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 20: Considerando o subitem 1.2.84 (“A solução deve permi r a criação de regras
baseadas  no  idioma  que  as  mensagens  foram  escritas,  com  capacidade  de  iden ficar  no  mínimo,
português, Inglês e espanhol, com a aplicação de regras por país”), entendemos que o requisito deste
item refere-se a necessidade de aplicações de polí cas por país. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 20:   O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

QUESTIONAMENTO 21: Considerando o  subitem 1.2.104.4  (“Recurso de checagem por Sender ID;"),
entendemos que este item solicite a autorização do envio de emails através servidores autorizados por
seus  respec vos  domínios,  podendo  ser  atendido  pelos  protocolos  SenderID,  SPF,  DKIM  (como
requisitado no item posterior) e também conforme o subitem 1.2.28 (“Deve possuir suporte à assinatura
e validação de auten cidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF; "). Está correto o
nosso entendimento?
RESPOSTA 21:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

QUESTIONAMENTO 22: Considerando o subitem 1.3.4 (“A solução deve, na vamente, possuir sistema de
detecção  de  e-mails  externos  (e-mails  de  entrada)  que  tentem  u lizar  o(s)  domínio(s)  da  própria
empresa como remetente, sem necessidade de criação de regra específica para este po de fraude;"),
entendemos que este item possa ser atendido conforme subitem 1.2.106 (“A solução deve possuir a
possibilidade de criação de regras personalizadas de filtragem..."). Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA 22:  A PROPOSTA DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS ITENS EXIGIDOS EM EDITAL.

Cordialmente, 
__________________________________

Tribunal de Justiça de Goiás

Me. Daniel Caetano de Moraes Junior
Núcleo Técnico de Comunicação de Dados
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
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Diretoria de Informatica
__________________________________

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "dcmjunior" <dcmjunior@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:19:25
Assunto: Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "gcparreira"
<gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 14:47:32
Assunto: Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

Boa tarde,

Favor responder os questionamentos pertinentes à área tecnica.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Crystine Joranhezon Rodrigues" <crystine.rodrigues@nct.com.br>
Para: EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR, "Comissão de Licitação, TJGO"
<licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Leao Monaco" <rleao@nct.com.br>, "Raphaela da Silva Lima"
<raphaela.lima@nct.com.b>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 17:28:36
Assunto: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
A/C SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RUA 19, QD. A 8, LT. 06, ANEXO I DO TRIBUNA L DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, 3 º ANDAR, SETOR OESTE - EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR
GOIÂNIA/GOIÁS

Referência:        EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
Processo Nº:      202005000225250
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Objeto:  Aquisição de solução anti-spam
, com a finalidade de trazer maior segurança,

integridade e disponibilidade ao ambiente de e-mail do Tribunal de Justiça de Goiás,
incluindo serviços de instalação, configuração e treinamento.
Assunto:             ESCLARECIMENTOS

A  empresa  NCT  INFORMÁTICA  LTDA.,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
03.017.428/0001-35, situada no Setor Bancário Sul - SBS Quadra 02, Bloco Q, 8º andar
- Ed. João Carlos Saad, Brasília/DF - CEP: 70070-120, telefone para contato + 55 61
3201-0000, vem, tempestivamente, em razão do Pregão em Referência, solicitar ao
setor responsável o seguinte pedido de esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação relativa à regularidade fiscal
e trabalhista: e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás”), entendemos se tratar da
CERTIDÃO emitida pelo site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp,
correto?
QUESTIONAMENTO 2: Será necessário o detalhamento de marca, modelo e fabricante
no cadastramento da proposta no site licitações-e?

QUESTIONAMENTO  3:  Será  necessária  a  inclusão  de  documentação  técnica  e/ou
proposta no campo ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO 4:  será  necessária  a  inclusão  de  documentação  de  habilitação
antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO  5:  O  40  assim  destaca  (“A  proponente,  primeira  classificada,
deverá apresentar  obrigatoriamente,  via  email  –  eguimaraes@tjgo.jus.br ,  no prazo
máximo de 120 (cento e vinte)  minutos após o fechamento da sala  de disputa,  a
proposta de preços atualizada e a documentação para fins de análise e habilitação.
Todos os documentos deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão
“pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará ocumprimento das exigências contidas
neste Edital”) e no termo de Referência temos que (“Além disso, deverá ser feita uma
planilha  para  cada  objeto  do  edital,  conforme  exemplo  da  tabela  abaixo,  com  a
finalidade de se comprovar o atendimento, do produto proposto, a cada requisito do
edital:”), nesse sentido, será permitido o envio de arquivos em zip, xls, xlsx e, ainda,
jpeg, , no caso de prints de tela do produto em funcionamento, correto?
QUESTIONAMENTO 6: Em caso de realização de diligências e esclarecimentos, serão
aceitas informações de comprovação técnica complementares que não tenham sido
enviadas previamente, tais como links do fabricante, telas de print screen do produto
ou cartas do fabricante?
QUESTIONAMENTO 7: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, será aceita declaração do fabricante?
QUESTIONAMENTO 8: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitos print screens das telas do produto?
QUESTIONAMENTO 9: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitas funcionalidades em road maps?
QUESTIONAMENTO  10:  Para  fins  de  atendimento  ao  objeto  do  presente  edital  a
licitante deverá comprovar ser revenda autorizada na fase de habilitação, correto?
QUESTIONAMENTO  11:  No  caso  do  item  (“No  caso  do  treinamento,  deverá  ser
especificado o part-number ou o código do curso, juntamente com link do site oficial do
fabricante,  contendo  a  ementa  programática do  curso.”)  do Anexo  II  – Termo de
Referência, caso a licitante seja Centro de Treinamento Autorizado, o descritivo de Part
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Number  estará  dispensado,  assim  como  o  link  do  site  oficial,  por  se  tratar  de
fornecimento  próprio  e  autorizado,  permanecendo,  somente,  a  necessidade  de
apresentação de ementa programática do curso em Proposta Técnica, correto?
QUESTIONAMENTO 12: Considerando o subitem "(1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL
SUPORTADAS Licença 10.000 unidades", do Item 1. Objeto, Do Anexo II, entendemos
que  o  requisito  "NUMERO  DE  CAIXAS  DE  E-MAIL  SUPORTADAS”),  refere-se
exclusivamente a funcionalidade das caixas de e-mail de Quarentena. Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 13: Considerando o item (2. JUSTIFICATIVA - Atualmente, há 10
mil caixas de e-mail ativas no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás TJGO), enviando
e recebendo aproximadamente duzentos mil e-mails por dia", do Anexo II, entendemos
para fins de formação de proposta e dimensionamento, a solução de antispam deva
suportar no mínimo "duzentos mil e-mails por dia". Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 14: Considerando o subitem 1.2.5 (“Deve ser entregue pronta para
alta disponibilidade contando com, no mínimo, dois pontos de acesso funcionando em
ativo-ativo com load balance"), do Item I, do Anexo I, associando ao: a. Subitem ("1.2
NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença - 10.000 unidades") do Item 1
do  Objeto,  do  Anexo  II,  deve  ser  atendido  com a  solução  em ativo/ativo  e  load
balance, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000
unidades  de  caixas  de  emails  em  situações  de  falha.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO  15:  Considerando  o  subitem  1.2.6  (“A  solução  deve  suportar
cluster de Alta Disponibilidade na forma de Cluster Ativo-Ativo e Ativo-Passivo e Load
Balance  através  do  registro  MX  e/ou  sistemas  de  balanceamento  proprietário,
assegurando que as funções de filtragem , serviço de recebimento, processamento e
entrega das mensagens não pare por falha na solução;"),  do Item I,  do Anexo I,
entendemos que:
a) As seguintes formas apontadas "Ativo-Ativo" e "Load Balance"" são as mesmas. Está
correto o nosso entendimento?
Caso negativo, para a melhor entendimento e formação de proposta, favor explicar os
requisitos de cada modo.
b)  Que  para  maior  economicidade  e  competividade  do  certame,  os  métodos  de
"registro MX e/ou sistemas de balanceamento proprietários" já estão em uso pelo TJGO
independente do Objeto em licitação, diminuindo assim a sobreposição ou duplicidade
de tecnologias. Está correto o nosso entendimento?
c) Associando ao subitem "1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença
- 10.000 unidades" do Item 1 do Objeto, do Anexo II, devendo, desta forma, cada
ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000 unidades de caixas de emails em alta
disponibilidade. Está correto o nosso entendimento?
d) Considerando os princípios de isonomia, economicidade e competividade, a solução
ofertada deve suportar os modos ativo/ativo e ativo/passivo, onde todo o ambiente
deva ser sustentado por apenas um appliance, permitindo desta forma, a oferta em
ativo/passivo ou ativo/ativo, garantindo assim, o requisito de continuidade dos serviços
independentemente do modo em operação. Está correto o nosso entendimento?"
QUESTIONAMENTO 16:  Sobre  o  subitem 1.2.7  (“Deve  ser  entregue  em forma  de
appliance virtual:"), do Item I, do Anexo I, questionamos:
a) Para fins de maior competitividade e permitir oferta mais vantajosa ao órgão e à luz
da isonomia entendemos que “appliance virtual” é facultativo, sendo permitida a oferta
também em appliance físico. Está correto o nosso entendimento?
b)  Em busca  de  prevenir  este  Tribunal  de  potenciais  riscos  operacionais  e  custos
computacionais, entendemos que o appliance virtual ora requisitado, deve ser ofertado
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com  deverá  ser  ofertado  com  todos  os  recursos  computacionais  incluindo:
equipamentos,  softwares,  sistemas  operacionais,  bancos  de  dados,  softwares  de
virtualização, e todos os licenciamentos necessários para sua correta instalação. Está
correto o nosso entendimento? Caso negativo, entendemos que fica facultada a oferta
do appliance na modalidade física ou virtual, correto?
QUESTIONAMENTO 17: Considerando o subitem 1.2.29 (“Deve permitir a instalação de
agentes/plug-ins (tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem
a filtragem) para monitoramento com sistemas de terceiros, tais como: Zabbix, Cacti,
Nagios;"),  do  Item  I,  do  Anexo  I,  entendemos  que  para  maior  economicidade  e
competividade, este requisito de instalação de agentes/pugins são desejáveis, sendo
igualmente atendido via protocolo SNMP, por fornecimento de MIBs, Syslog e RestAPI,
correto?
QUESTIONAMENTO 18: Considerando os subitens 1.2.48 (“O sistema de quarentena de
e-mails  deve criptografar  automaticamente as mensagens armazenadas,  evitando o
acesso  não  autorizado  aos  arquivos  e  ao  conteúdo  dos  e-mails  armazenados  em
quarentena, assim aumentando a confiabilidade e segurança da solução”), do Item 1,
do  Anexo  I,  e  1.2.7.1  (“Deve  permitir  appliances  virtualizados  em  Data  Centers
distintos;"),  do Item I, do Anexo I, é  permitido o requisito  de "appliance", onde é
intrínseco o entendimento que o respectivo appliance possui proteções físicas e lógicas
"hardened", facultando assim o requisito de criptografia de armazenamento, agregado
também as funcionalidades de RBAC (Role Based Access) e Criptografia por Identidade
nativamente implementadas e requisitadas. Está Correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 19: Considerando o subitem 1.2.51 (“O sistema deve possibilitar ao
administrador por exemplo estipular à quarentena um determinado espaço de disco.
Ultrapassando este espaço pré-determinado, o sistema automaticamente começará a
apagar os e-mails quarentenados mais antigos;"), entendemos que o objetivo deste
item  é  estabelecer  um  ponto  de  referência  em  relação  as  mensagens  retidas,
permitindo assim a remoção das mais antigas, podendo utilizar métricas como espaço
em  disco  consumido  ou  dias  de  retenção  das  mesmas.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO 20: Considerando o subitem 1.2.84 (“A solução deve permitir  a
criação  de  regras  baseadas  no  idioma  que  as  mensagens  foram  escritas,  com
capacidade de identificar no mínimo, português, Inglês e espanhol, com a aplicação de
regras por país”), entendemos que o requisito deste item refere-se a necessidade de
aplicações de políticas por país. Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 21: Considerando o subitem 1.2.104.4 (“Recurso de checagem por
Sender  ID;"),  entendemos que  este  item solicite  a  autorização do envio  de emails
através servidores autorizados por seus respectivos domínios, podendo ser atendido
pelos protocolos SenderID, SPF, DKIM (como requisitado no item posterior) e também
conforme  o  subitem  1.2.28  (“Deve  possuir  suporte  à  assinatura  e  validação  de
autenticidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF; "). Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 22: Considerando o subitem 1.3.4 (“A solução deve, nativamente,
possuir  sistema de detecção  de  e-mails  externos (e-mails  de entrada)  que  tentem
utilizar  o(s)  domínio(s)  da  própria  empresa  como remetente,  sem necessidade  de
criação de regra específica  para este tipo de fraude;"),  entendemos que este item
possa ser atendido conforme subitem 1.2.106 (“A solução deve possuir a possibilidade
de  criação  de  regras  personalizadas  de  filtragem...").  Está  correto  o  nosso
entendimento?
Certos do deferimento do pleito para envio de resposta
Favor confirmar recebimento
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
- ESCLARECIMENTOS

Para : Giuliano Silva Oliveira
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, Glauco Cintra
Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>

Cordialmente,

Crystine Joranhezon Rodrigues
Gerente Comercial
+55 61 99557 5663  / 3201 0000
Ramal: 2141/2142
crystine.rodrigues@nct.com.br

brasao_goias.jpg
4 KB 

sex, 25 de set de 2020 14:47

1 anexo

Boa tarde,

Favor responder os questionamentos pertinentes à área tecnica.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Crystine Joranhezon Rodrigues" <crystine.rodrigues@nct.com.br>
Para: EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR, "Comissão de Licitação, TJGO"
<licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Leao Monaco" <leao@nct.com.br>, "Raphaela da Silva Lima"
<raphaela.lima@nct.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 17:28:36
Assunto: TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - ESCLARECIMENTOS

Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=C:6583&tz=America/S...

28 of 36 28/09/2020 15:57



AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
A/C SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RUA 19, QD. A 8, LT. 06, ANEXO I DO TRIBUNA L DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, 3 º ANDAR, SETOR OESTE - EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR
GOIÂNIA/GOIÁS

Referência:        EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
Processo Nº:      202005000225250
Objeto:  Aquisição de solução antispam

, com a finalidade de trazer maior segurança,
integridade e disponibilidade ao ambiente de e-mail do Tribunal de Justiça de Goiás,
incluindo serviços de instalação, configuração e treinamento.
Assunto:             ESCLARECIMENTOS

A  empresa  NCT  INFORMÁTICA  LTDA.,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
03.017.428/0001-35, situada no Setor Bancário Sul - SBS Quadra 02, Bloco Q, 8º andar
- Ed. João Carlos Saad, Brasília/DF - CEP: 70070-120, telefone para contato + 55 61
3201-0000, vem, tempestivamente, em razão do Pregão em Referência, solicitar ao
setor responsável o seguinte pedido de esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação relativa à regularidade fiscal
e trabalhista: e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás”), entendemos se tratar da
CERTIDÃO emitida pelo site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp,
correto?
QUESTIONAMENTO 2: Será necessário o detalhamento de marca, modelo e fabricante
no cadastramento da proposta no site licitações-e?

QUESTIONAMENTO  3:  Será  necessária  a  inclusão  de  documentação  técnica  e/ou
proposta no campo ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO 4:  será  necessária  a  inclusão  de  documentação  de  habilitação
antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO  5:  O  40  assim  destaca  (“A  proponente,  primeira  classificada,
deverá apresentar  obrigatoriamente,  via  email  –  eguimaraes@tjgo.jus.br ,  no prazo
máximo de 120 (cento e vinte)  minutos após o fechamento da sala  de disputa,  a
proposta de preços atualizada e a documentação para fins de análise e habilitação.
Todos os documentos deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão
“pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará ocumprimento das exigências contidas
neste Edital”) e no termo de Referência temos que (“Além disso, deverá ser feita uma
planilha  para  cada  objeto  do  edital,  conforme  exemplo  da  tabela  abaixo,  com  a
finalidade de se comprovar o atendimento, do produto proposto, a cada requisito do
edital:”), nesse sentido, será permitido o envio de arquivos em zip, xls, xlsx e, ainda,
jpeg, , no caso de prints de tela do produto em funcionamento, correto?
QUESTIONAMENTO 6: Em caso de realização de diligências e esclarecimentos, serão
aceitas informações de comprovação técnica complementares que não tenham sido
enviadas previamente, tais como links do fabricante, telas de print screen do produto
ou cartas do fabricante?
QUESTIONAMENTO 7: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, será aceita declaração do fabricante?
QUESTIONAMENTO 8: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitos print screens das telas do produto?
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QUESTIONAMENTO 9: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitas funcionalidades em road maps?
QUESTIONAMENTO  10:  Para  fins  de  atendimento  ao  objeto  do  presente  edital  a
licitante deverá comprovar ser revenda autorizada na fase de habilitação, correto?
QUESTIONAMENTO  11:  No  caso  do  item  (“No  caso  do  treinamento,  deverá  ser
especificado o part-number ou o código do curso, juntamente com link do site oficial do
fabricante,  contendo  a  ementa  programática do  curso.”)  do Anexo  II  – Termo de
Referência, caso a licitante seja Centro de Treinamento Autorizado, o descritivo de Part
Number  estará  dispensado,  assim  como  o  link  do  site  oficial,  por  se  tratar  de
fornecimento  próprio  e  autorizado,  permanecendo,  somente,  a  necessidade  de
apresentação de ementa programática do curso em Proposta Técnica, correto?
QUESTIONAMENTO 12: Considerando o subitem "(1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL
SUPORTADAS Licença 10.000 unidades", do Item 1. Objeto, Do Anexo II, entendemos
que  o  requisito  "NUMERO  DE  CAIXAS  DE  E-MAIL  SUPORTADAS”),  refere-se
exclusivamente a funcionalidade das caixas de e-mail de Quarentena. Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 13: Considerando o item (2. JUSTIFICATIVA - Atualmente, há 10
mil caixas de e-mail ativas no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás TJGO), enviando
e recebendo aproximadamente duzentos mil e-mails por dia", do Anexo II, entendemos
para fins de formação de proposta e dimensionamento, a solução de antispam deva
suportar no mínimo "duzentos mil e-mails por dia". Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 14: Considerando o subitem 1.2.5 (“Deve ser entregue pronta para
alta disponibilidade contando com, no mínimo, dois pontos de acesso funcionando em
ativo-ativo com load balance"), do Item I, do Anexo I, associando ao: a. Subitem ("1.2
NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença - 10.000 unidades") do Item 1
do  Objeto,  do  Anexo  II,  deve  ser  atendido  com a  solução  em ativo/ativo  e  load
balance, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000
unidades  de  caixas  de  emails  em  situações  de  falha.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO  15:  Considerando  o  subitem  1.2.6  (“A  solução  deve  suportar
cluster de Alta Disponibilidade na forma de Cluster Ativo-Ativo e Ativo-Passivo e Load
Balance  através  do  registro  MX  e/ou  sistemas  de  balanceamento  proprietário,
assegurando que as funções de filtragem , serviço de recebimento, processamento e
entrega das mensagens não pare por falha na solução;"),  do Item I,  do Anexo I,
entendemos que:
a) As seguintes formas apontadas "Ativo-Ativo" e "Load Balance"" são as mesmas. Está
correto o nosso entendimento?
Caso negativo, para a melhor entendimento e formação de proposta, favor explicar os
requisitos de cada modo.
b)  Que  para  maior  economicidade  e  competividade  do  certame,  os  métodos  de
"registro MX e/ou sistemas de balanceamento proprietários" já estão em uso pelo TJGO
independente do Objeto em licitação, diminuindo assim a sobreposição ou duplicidade
de tecnologias. Está correto o nosso entendimento?
c) Associando ao subitem "1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença
- 10.000 unidades" do Item 1 do Objeto, do Anexo II, devendo, desta forma, cada
ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000 unidades de caixas de emails em alta
disponibilidade. Está correto o nosso entendimento?
d) Considerando os princípios de isonomia, economicidade e competividade, a solução
ofertada deve suportar os modos ativo/ativo e ativo/passivo, onde todo o ambiente
deva ser sustentado por apenas um appliance, permitindo desta forma, a oferta em
ativo/passivo ou ativo/ativo, garantindo assim, o requisito de continuidade dos serviços
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independentemente do modo em operação. Está correto o nosso entendimento?"
QUESTIONAMENTO 16:  Sobre  o  subitem 1.2.7  (“Deve  ser  entregue  em forma  de
appliance virtual:"), do Item I, do Anexo I, questionamos:
a) Para fins de maior competitividade e permitir oferta mais vantajosa ao órgão e à luz
da isonomia entendemos que “appliance virtual” é facultativo, sendo permitida a oferta
também em appliance físico. Está correto o nosso entendimento?
b)  Em busca  de  prevenir  este  Tribunal  de  potenciais  riscos  operacionais  e  custos
computacionais, entendemos que o appliance virtual ora requisitado, deve ser ofertado
com  deverá  ser  ofertado  com  todos  os  recursos  computacionais  incluindo:
equipamentos,  softwares,  sistemas  operacionais,  bancos  de  dados,  softwares  de
virtualização, e todos os licenciamentos necessários para sua correta instalação. Está
correto o nosso entendimento? Caso negativo, entendemos que fica facultada a oferta
do appliance na modalidade física ou virtual, correto?
QUESTIONAMENTO 17: Considerando o subitem 1.2.29 (“Deve permitir a instalação de
agentes/plug-ins (tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem
a filtragem) para monitoramento com sistemas de terceiros, tais como: Zabbix, Cacti,
Nagios;"),  do  Item  I,  do  Anexo  I,  entendemos  que  para  maior  economicidade  e
competividade, este requisito de instalação de agentes/pugins são desejáveis, sendo
igualmente atendido via protocolo SNMP, por fornecimento de MIBs, Syslog e RestAPI,
correto?
QUESTIONAMENTO 18: Considerando os subitens 1.2.48 (“O sistema de quarentena de
e-mails  deve criptografar  automaticamente as mensagens armazenadas,  evitando o
acesso  não  autorizado  aos  arquivos  e  ao  conteúdo  dos  e-mails  armazenados  em
quarentena, assim aumentando a confiabilidade e segurança da solução”), do Item 1,
do  Anexo  I,  e  1.2.7.1  (“Deve  permitir  appliances  virtualizados  em  Data  Centers
distintos;"),  do Item I, do Anexo I, é  permitido o requisito  de "appliance", onde é
intrínseco o entendimento que o respectivo appliance possui proteções físicas e lógicas
"hardened", facultando assim o requisito de criptografia de armazenamento, agregado
também as funcionalidades de RBAC (Role Based Access) e Criptografia por Identidade
nativamente implementadas e requisitadas. Está Correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 19: Considerando o subitem 1.2.51 (“O sistema deve possibilitar ao
administrador por exemplo estipular à quarentena um determinado espaço de disco.
Ultrapassando este espaço pré-determinado, o sistema automaticamente começará a
apagar os e-mails quarentenados mais antigos;"), entendemos que o objetivo deste
item  é  estabelecer  um  ponto  de  referência  em  relação  as  mensagens  retidas,
permitindo assim a remoção das mais antigas, podendo utilizar métricas como espaço
em  disco  consumido  ou  dias  de  retenção  das  mesmas.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO 20: Considerando o subitem 1.2.84 (“A solução deve permitir  a
criação  de  regras  baseadas  no  idioma  que  as  mensagens  foram  escritas,  com
capacidade de identificar no mínimo, português, Inglês e espanhol, com a aplicação de
regras por país”), entendemos que o requisito deste item refere-se a necessidade de
aplicações de políticas por país. Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 21: Considerando o subitem 1.2.104.4 (“Recurso de checagem por
Sender  ID;"),  entendemos que  este  item solicite  a  autorização do envio  de emails
através servidores autorizados por seus respectivos domínios, podendo ser atendido
pelos protocolos SenderID, SPF, DKIM (como requisitado no item posterior) e também
conforme  o  subitem  1.2.28  (“Deve  possuir  suporte  à  assinatura  e  validação  de
autenticidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF; "). Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 22: Considerando o subitem 1.3.4 (“A solução deve, nativamente,
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De : Crystine Joranhezon Rodrigues
<crystine.rodrigues@nct.com.br>

Assunto : TJGO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 -
ESCLARECIMENTOS

Para : EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR, licitacao@tjgo.jus.br

Cc : Leao Monaco <leao@nct.com.br>, Raphaela da
Silva Lima <raphaela.lima@nct.com.br>

possuir  sistema de detecção  de  e-mails  externos (e-mails  de entrada)  que  tentem
utilizar  o(s)  domínio(s)  da  própria  empresa  como remetente,  sem necessidade  de
criação de regra específica  para este tipo de fraude;"),  entendemos que este item
possa ser atendido conforme subitem 1.2.106 (“A solução deve possuir a possibilidade
de  criação  de  regras  personalizadas  de  filtragem...").  Está  correto  o  nosso
entendimento?
Certos do deferimento do pleito para envio de resposta
Favor confirmar recebimento
Cordialmente,

Crystine Joranhezon Rodrigues
Gerente Comercial
+55 61 99557 5663  / 3201 0000
Ramal: 2141/2142
crystine.rodrigues@nct.com.br

qui, 24 de set de 2020 17:28

1 anexo

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
A/C SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RUA 19, QD. A 8, LT. 06, ANEXO I DO TRIBUNA L DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, 3 º ANDAR, SETOR OESTE - EGUIMARAES@TJGO.JUS.BR
GOIÂNIA/GOIÁS

Referência:        EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2020
Processo Nº:      202005000225250
Objeto:  Aquisição de solução antispam

, com a finalidade de trazer maior segurança,
integridade e disponibilidade ao ambiente de e-mail do Tribunal de Justiça de Goiás,
incluindo serviços de instalação, configuração e treinamento.
Assunto:             ESCLARECIMENTOS

A  empresa  NCT  INFORMÁTICA  LTDA.,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
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03.017.428/0001-35, situada no Setor Bancário Sul - SBS Quadra 02, Bloco Q, 8º andar
- Ed. João Carlos Saad, Brasília/DF - CEP: 70070-120, telefone para contato + 55 61
3201-0000, vem, tempestivamente, em razão do Pregão em Referência, solicitar ao
setor responsável o seguinte pedido de esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO 1: Para o item 51.2. (“documentação relativa à regularidade fiscal
e trabalhista: e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás”), entendemos se tratar da
CERTIDÃO emitida pelo site http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp,
correto?
QUESTIONAMENTO 2: Será necessário o detalhamento de marca, modelo e fabricante
no cadastramento da proposta no site licitações-e?

QUESTIONAMENTO  3:  Será  necessária  a  inclusão  de  documentação  técnica  e/ou
proposta no campo ANEXO, antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO 4:  será  necessária  a  inclusão  de  documentação  de  habilitação
antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?

QUESTIONAMENTO  5:  O  40  assim  destaca  (“A  proponente,  primeira  classificada,
deverá apresentar  obrigatoriamente,  via  email  –  eguimaraes@tjgo.jus.br ,  no prazo
máximo de 120 (cento e vinte)  minutos após o fechamento da sala  de disputa,  a
proposta de preços atualizada e a documentação para fins de análise e habilitação.
Todos os documentos deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão
“pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará ocumprimento das exigências contidas
neste Edital”) e no termo de Referência temos que (“Além disso, deverá ser feita uma
planilha  para  cada  objeto  do  edital,  conforme  exemplo  da  tabela  abaixo,  com  a
finalidade de se comprovar o atendimento, do produto proposto, a cada requisito do
edital:”), nesse sentido, será permitido o envio de arquivos em zip, xls, xlsx e, ainda,
jpeg, , no caso de prints de tela do produto em funcionamento, correto?
QUESTIONAMENTO 6: Em caso de realização de diligências e esclarecimentos, serão
aceitas informações de comprovação técnica complementares que não tenham sido
enviadas previamente, tais como links do fabricante, telas de print screen do produto
ou cartas do fabricante?
QUESTIONAMENTO 7: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, será aceita declaração do fabricante?
QUESTIONAMENTO 8: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitos print screens das telas do produto?
QUESTIONAMENTO 9: Para fins de comprovação às exigências apresentadas no termo
de referência, serão aceitas funcionalidades em road maps?
QUESTIONAMENTO  10:  Para  fins  de  atendimento  ao  objeto  do  presente  edital  a
licitante deverá comprovar ser revenda autorizada na fase de habilitação, correto?
QUESTIONAMENTO  11:  No  caso  do  item  (“No  caso  do  treinamento,  deverá  ser
especificado o part-number ou o código do curso, juntamente com link do site oficial do
fabricante,  contendo  a  ementa  programática do  curso.”)  do Anexo  II  – Termo de
Referência, caso a licitante seja Centro de Treinamento Autorizado, o descritivo de Part
Number  estará  dispensado,  assim  como  o  link  do  site  oficial,  por  se  tratar  de
fornecimento  próprio  e  autorizado,  permanecendo,  somente,  a  necessidade  de
apresentação de ementa programática do curso em Proposta Técnica, correto?
QUESTIONAMENTO 12: Considerando o subitem "(1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL
SUPORTADAS Licença 10.000 unidades", do Item 1. Objeto, Do Anexo II, entendemos
que  o  requisito  "NUMERO  DE  CAIXAS  DE  E-MAIL  SUPORTADAS”),  refere-se
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exclusivamente a funcionalidade das caixas de e-mail de Quarentena. Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 13: Considerando o item (2. JUSTIFICATIVA - Atualmente, há 10
mil caixas de e-mail ativas no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás TJGO), enviando
e recebendo aproximadamente duzentos mil e-mails por dia", do Anexo II, entendemos
para fins de formação de proposta e dimensionamento, a solução de antispam deva
suportar no mínimo "duzentos mil e-mails por dia". Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 14: Considerando o subitem 1.2.5 (“Deve ser entregue pronta para
alta disponibilidade contando com, no mínimo, dois pontos de acesso funcionando em
ativo-ativo com load balance"), do Item I, do Anexo I, associando ao: a. Subitem ("1.2
NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença - 10.000 unidades") do Item 1
do  Objeto,  do  Anexo  II,  deve  ser  atendido  com a  solução  em ativo/ativo  e  load
balance, devendo, desta forma, cada ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000
unidades  de  caixas  de  emails  em  situações  de  falha.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO  15:  Considerando  o  subitem  1.2.6  (“A  solução  deve  suportar
cluster de Alta Disponibilidade na forma de Cluster Ativo-Ativo e Ativo-Passivo e Load
Balance  através  do  registro  MX  e/ou  sistemas  de  balanceamento  proprietário,
assegurando que as funções de filtragem , serviço de recebimento, processamento e
entrega das mensagens não pare por falha na solução;"),  do Item I,  do Anexo I,
entendemos que:
a) As seguintes formas apontadas "Ativo-Ativo" e "Load Balance"" são as mesmas. Está
correto o nosso entendimento?
Caso negativo, para a melhor entendimento e formação de proposta, favor explicar os
requisitos de cada modo.
b)  Que  para  maior  economicidade  e  competividade  do  certame,  os  métodos  de
"registro MX e/ou sistemas de balanceamento proprietários" já estão em uso pelo TJGO
independente do Objeto em licitação, diminuindo assim a sobreposição ou duplicidade
de tecnologias. Está correto o nosso entendimento?
c) Associando ao subitem "1.2 NUMERO DE CAIXAS DE E-MAIL SUPORTADAS - Licença
- 10.000 unidades" do Item 1 do Objeto, do Anexo II, devendo, desta forma, cada
ponto de acesso, processar o mínimo de 10.000 unidades de caixas de emails em alta
disponibilidade. Está correto o nosso entendimento?
d) Considerando os princípios de isonomia, economicidade e competividade, a solução
ofertada deve suportar os modos ativo/ativo e ativo/passivo, onde todo o ambiente
deva ser sustentado por apenas um appliance, permitindo desta forma, a oferta em
ativo/passivo ou ativo/ativo, garantindo assim, o requisito de continuidade dos serviços
independentemente do modo em operação. Está correto o nosso entendimento?"
QUESTIONAMENTO 16:  Sobre  o  subitem 1.2.7  (“Deve  ser  entregue  em forma  de
appliance virtual:"), do Item I, do Anexo I, questionamos:
a) Para fins de maior competitividade e permitir oferta mais vantajosa ao órgão e à luz
da isonomia entendemos que “appliance virtual” é facultativo, sendo permitida a oferta
também em appliance físico. Está correto o nosso entendimento?
b)  Em busca  de  prevenir  este  Tribunal  de  potenciais  riscos  operacionais  e  custos
computacionais, entendemos que o appliance virtual ora requisitado, deve ser ofertado
com  deverá  ser  ofertado  com  todos  os  recursos  computacionais  incluindo:
equipamentos,  softwares,  sistemas  operacionais,  bancos  de  dados,  softwares  de
virtualização, e todos os licenciamentos necessários para sua correta instalação. Está
correto o nosso entendimento? Caso negativo, entendemos que fica facultada a oferta
do appliance na modalidade física ou virtual, correto?
QUESTIONAMENTO 17: Considerando o subitem 1.2.29 (“Deve permitir a instalação de
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agentes/plug-ins (tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem
a filtragem) para monitoramento com sistemas de terceiros, tais como: Zabbix, Cacti,
Nagios;"),  do  Item  I,  do  Anexo  I,  entendemos  que  para  maior  economicidade  e
competividade, este requisito de instalação de agentes/pugins são desejáveis, sendo
igualmente atendido via protocolo SNMP, por fornecimento de MIBs, Syslog e RestAPI,
correto?
QUESTIONAMENTO 18: Considerando os subitens 1.2.48 (“O sistema de quarentena de
e-mails  deve criptografar  automaticamente as mensagens armazenadas,  evitando o
acesso  não  autorizado  aos  arquivos  e  ao  conteúdo  dos  e-mails  armazenados  em
quarentena, assim aumentando a confiabilidade e segurança da solução”), do Item 1,
do  Anexo  I,  e  1.2.7.1  (“Deve  permitir  appliances  virtualizados  em  Data  Centers
distintos;"),  do Item I, do Anexo I, é  permitido o requisito  de "appliance", onde é
intrínseco o entendimento que o respectivo appliance possui proteções físicas e lógicas
"hardened", facultando assim o requisito de criptografia de armazenamento, agregado
também as funcionalidades de RBAC (Role Based Access) e Criptografia por Identidade
nativamente implementadas e requisitadas. Está Correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 19: Considerando o subitem 1.2.51 (“O sistema deve possibilitar ao
administrador por exemplo estipular à quarentena um determinado espaço de disco.
Ultrapassando este espaço pré-determinado, o sistema automaticamente começará a
apagar os e-mails quarentenados mais antigos;"), entendemos que o objetivo deste
item  é  estabelecer  um  ponto  de  referência  em  relação  as  mensagens  retidas,
permitindo assim a remoção das mais antigas, podendo utilizar métricas como espaço
em  disco  consumido  ou  dias  de  retenção  das  mesmas.  Está  correto  o  nosso
entendimento?
QUESTIONAMENTO 20: Considerando o subitem 1.2.84 (“A solução deve permitir  a
criação  de  regras  baseadas  no  idioma  que  as  mensagens  foram  escritas,  com
capacidade de identificar no mínimo, português, Inglês e espanhol, com a aplicação de
regras por país”), entendemos que o requisito deste item refere-se a necessidade de
aplicações de políticas por país. Está correto o nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 21: Considerando o subitem 1.2.104.4 (“Recurso de checagem por
Sender  ID;"),  entendemos que  este  item solicite  a  autorização do envio  de emails
através servidores autorizados por seus respectivos domínios, podendo ser atendido
pelos protocolos SenderID, SPF, DKIM (como requisitado no item posterior) e também
conforme  o  subitem  1.2.28  (“Deve  possuir  suporte  à  assinatura  e  validação  de
autenticidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF; "). Está correto o
nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 22: Considerando o subitem 1.3.4 (“A solução deve, nativamente,
possuir  sistema de detecção  de  e-mails  externos (e-mails  de entrada)  que  tentem
utilizar  o(s)  domínio(s)  da  própria  empresa  como remetente,  sem necessidade  de
criação de regra específica  para este tipo de fraude;"),  entendemos que este item
possa ser atendido conforme subitem 1.2.106 (“A solução deve possuir a possibilidade
de  criação  de  regras  personalizadas  de  filtragem...").  Está  correto  o  nosso
entendimento?
Certos do deferimento do pleito para envio de resposta
Favor confirmar recebimento
Cordialmente,

Crystine Joranhezon Rodrigues
Gerente Comercial
+55 61 99557 5663  / 3201 0000
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Ramal: 2141/2142
crystine.rodrigues@nct.com.br
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