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1. IDENTIFICAÇÃO 

Data: 31/07/2020 Início: 10:02 h Término: 12:05h 

Local: Teams 

Moderada: Maria Teresa Salek - SUAS 

Assunto: Consulta Pública Processo Antivírus  

Fornecedores Inscritos na Consulta  

1. Empresa McAfee  

Rafael Gomes - 
rafael_gomes@mcafee.com 
Carlos Kalume - 
carlos_kalume@mcafee.com 
Bruno Zani - 
bruno_zani@mcafee.com 
Carlos Jardim - 
carlos_jardim@mcafee.com 

 

2. ISH Tecnologia 

Felipe Brum 
felipe.brum@ish.com.br  

Nelson 
Silva  nelson.silva@ish.com.br 

 

3. Vmware 
Paulo Leorato – pleo-
rato@vmware.com 
Luiz Aquino – laquino@vmware.com 
Heloisa Brites - hbrites@vmware.com 

 

4. NEC 

Carolina Borges Coutinho 
– carolina.borges@nec.com.br 
Daniel Aragão 
– daniel.aragao@nec.com.br 
Fernando Romero 
- fernando.romero@nec.com.br 
José Carlos Fiochi 
- jose.fiochi@nec.com.br 

 
5. TREND MICRO 

Rafael Coutinho (SAL-
BR) rafael_coutinho@trendmicro.c
om 
Madson Lemes (SE-BR) 
madson_lemes@trendmicro.com 

 

6. Singular Networks 

Marcelo Antunes Pinto - 
mantunes@singularnetworks.co
m.br 
Bruno César Fernandes - 
bfernandes@singularnetworks.c
om.br 

 

Dataprev   

Ary Andrade Bohana - DMPR 
Nelson Luiz Leal Fernandes – DIPL 
michel.teixeira@dataprev.gov.br 
natalia.bramos@dataprev.gov.br 
cezar.matos@dataprev.gov.br 
leonardo.rogel@dataprev.gov.br 
paulo.quintanilha@dataprev.gov.br 
 

Eduardo Freitas de Oliveira – 
DECP  
Alexandre Amorim- DIPL 
Carlos Wagner – DIPL 
Jailton Santos das Neves – DIPL 
Sonia Garcia – DEGI  
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2. Assuntos tratados na Consulta  

N° Descrição 

1. Foi informado pela moderadora que: 
• Esta consulta está sendo gravada; 
• É a 1ª consulta pública realizada pelo Teams, em função da Pandemia, uma 

vez que a SUAS considera importante para a transparência do processo, o 
contato com todos os fornecedores para dirimir dúvidas ainda existentes, 
especificações registradas que podem de alguma forma restringir a participação 
no pregão, resguardado à Dataprev o direito de manter os itens que considerar 
indispensáveis ao objeto contratado;  

• As respostas aos questionamentos, conforme cronograma estabelecido, foram 
publicados no portal da Dataprev; 

• A consulta pública não é uma fase exigida no processo licitatório, mas a 
Dataprev considera importante para ter um maior número de concorrentes e 
consequentemente, obter melhores resultados na fase de pregão.  

• Quando o participante quiser falar, por favor, “levante a mão” no Teams, que a 
moderadora estará controlando.   

 
   

2. Concedida à palavra ao Cezar – DIGR em relação aos Itens a serem esclarecidos 
à empresa NEC, em função do não entendimento do questionamento 1.12 

• Esclarecido pela NEC a dúvida, DIPL explicou a solução planejada; 
• Questionado se alguma outra empresa tem alguma dúvida, a Trend se 

pronunciou que precisava estudar novamente a solução, mas que pode 
entregar a solução conforme desejada; 

• McAfee registra que atende integralmente ao especificado; 
• De forma a ficar mais claro para todos no TR e na Especificação, ficou definido 

que: 
o Pela DIPL/DMPR o item pode ser flexibilizado e será elaborada uma 

redação para retratar o entendimento. Pela DIGR, informou que neste 
caso o item "c" pode ser entregue zerado, indicando na proposta que o 
item "c" é atendido em "d".  

• Não houve restrição de atendimento ao novo entendimento por parte dos 
demais participantes. 

  
 

3. 
 
Concedida à palavra ao Cezar – DIGR em relação aos Itens a serem esclarecidos 

à empresa NEC, em função do questionamento 1.19 

• Leonardo – DIGR esclareceu o item está claro no item 20.11 do TR.  
• NEC gostaria de adicionar que deveria ter qualificação como revenda 

autorizada, certificada pelo fabricante, a fase de habilitação.  
• McAfee informa que o fabricante deveria dar o aval para a solução apresentada 

pelo parceiro; 
• Dataprev manterá o item, visto que já existem as exigências legais cabíveis, 

com as fases do processo para manter a qualidade do serviço a ser prestado.  
• Carlos Wagner alertou para a atenção dos fornecedores na apresentação dos 

atestados técnicos com complexidade similares, porque são analisados com muito 
cuidado pela equipe da Dataprev. 
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4.  NEC registra sua dúvida ao item 6.2 do Anexo I: 
• Foi solicitado a expansão do item 6.2 para o resto da solução. Ou seja, nos 

casos onde uma funcionalidade permita o atendimento com e sem agente, que 
se possa usar um produto para agente e outro para sem agente desde que 
sejam do mesmo fabricante e sua console integrada ao gerenciamento da 
solução; 

• Trend solicita que esteja mais claro o entendimento no TR; 
• McAfee não tem problemas em relação ao item; 
• Dataprev estudará uma forma de deixar o entendimento mais claro no TR.  
 

 
5. 

 NEC registra sua dúvida 4.4.5 e 4.4.6 do Anexo I, em relação ao modelo de 
atendimento:  

• Esclarecido pela Dataprev e entendido pela NEC 
 

6.   ISH registra sua dúvida aos itens 4.2 e 4.3 do questionamento:  
• Foi indicado pela ISH que sua modalidade de licenciamento prevê o número de 

máquinas virtuais e solicitou uma estimativa para ser mais assertivo na 
licitação;  

• Foi reforçado pela DIPL que o licenciamento para hospedeiros deve ser por 
processador físico ou hospedeiro, atendendo integralmente o item 1.8 da 
especificação técnica; 

• No entanto, para ampliar a competitividade e atendendo a solicitação da ISH 
sobre mais insumos para gerenciar o risco de fornecer na modalidade exigida 
pela Dataprev, indicamos que será avaliada a indicação de uma estimativa, a 
qual não poderá limitar a solução. 

 
 

7.  
 
Trend Micro registra sua dúvida ao item 2.5 do questionamento:  

• A Trend solicitou flexibilização que os scripts possam ser executados através 

servidor de gerência ou da estação do operador e não pela solução; 

• O item não seria atendido pela Trend e parceiros;  

• Foi indicado que o texto será flexibilizado pela Dataprev para "gerenciados 

pela solução ou disponibilizado na solução de gerência", para atendimento a 

todos os parceiros presentes.  

 
8.  NEC registra sua dúvida 1.11 do questionamento, relacionado nos itens 2.2 e 

2.3, página 48 do TR 

• NEC informa que ficou claro o esclarecimento, mas ainda resta dúvidas em 
relação ao ambiente virtualizador, mas atende os dois formatos; 

• Ary Bohana e Jailton esclareceram a dúvida da NEC; 
• Nelson Luiz sugere que o detalhamento técnico do conceito de hardening; 
• Jailton verificando a informação se há algum conflito, esclareceu a dúvida da 

NEC.  
 

9.  Carlos Wagner informa que após entrega das respostas, a DIPL sentou 
necessidade de complementar o item 5.1.4 – incluindo a termo “e superior”.  

• Questiona se há algum problema para os parceiros; 
• TrendMicro informa que não há problemas; 
• McAfee informa que não há problemas.  
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10.  Jailton questiona em relação aos itens que foram respondidos pela Dataprev que 
não seriam alterados, se há alguma observação dos presentes 

• Nenhuma manifestação dos participantes. 
 

11.  Com agradecimento da presença das 6 empresas, foi informado que o TR 
revisado será publicado no dia 10/08/20 e esta ata no dia 03/08/20.  
Solicitado também a todos a agilidade na apresentação das propostas 
comerciais para dar continuidade no processo licitatório, lembrando que 
a não existência de propostas suficientes, não é possível dar continuidade 
à fase externa da licitação. 
Venham para licitação com preços competitivos! 
Boa sorte a todos! 

 


