MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento nº 02
Referência: Pregão Eletrônico nº 15/2018
Data: 06/8/2018
Objeto: Aquisição de solução de TI para segurança cibernética do ambiente de correio eletrônico da ANEEL
(Antispam Corporativo), com 4.100 (quatro mil e cem) caixas postais, incluindo instalação, treinamento para
2 (dois) servidores, e garantia pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações
deste Edital e seus anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018
ESCLARECIMENTO Nº 02
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 15/2018, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira
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Pergunta 1
“Em atenção ao item 7.1.1.4.1.1.1., o qual relaciona a quantidade de Caixas Postais em 4.100, para um
melhor dimensionamento da solução solicitamos a informação da quantidade de usuários da ANEEL, ou
seja, descartando a quantidade de caixas corporativas, caixas de grupos, entre outros.“
Resposta 1
Há uma estimativa de 1.505 usuários.
Pergunta 2
“Em atenção ao item 7.1.1.4.1.1.2, onde é destacado o quantitativo de mensagens diárias de 420.000.
Entendemos que este quantitativo é referente ao somatório das mensagens de entrada e saída. Está correto
nosso entendimento?”
Resposta 2
Sim, está correto o entendimento.
Pergunta 3
“Em atenção aos itens 7.1.1.4.1.2 e 7.1.1.4.1.3 e seus respectivos subitens onde são indicadas as
capacidades mínimas de cada hardware e a necessidade de implementação em alta disponibilidade,
entendemos que para uma alta disponibilidade de fato, os FORNECEDORES que atenderem ao edital a
partir do fornecimento de equipamentos em Blades, para uma efetiva alta disponibilidade deverão ser
entregue Rack específicos para cada Blade em alta disponibilidade, evitando que em momento de falha de
um RACK com uma determinada Blade, não haja indisponibilidade de toda a produção. Está correto nosso
entendimento?”
Resposta 3
Não está correto o entendimento. Atenha-se à especificação do edital.
Pergunta 4
Em atenção ao item 7.1.1.4.2.3.11. onde são solicitados no mínimo dois mecanismos diferentes de antivírus.
Entendemos que a solução a qual executar as proteções a partir de dois mecanismos distintos de proteção
contra-ataques atende ao item. Está correto nosso entendimento?
Resposta 4
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Não está correto o entendimento. Atenha-se à especificação do edital.
Pergunta 5
Em atenção ao item 7.1.1.4.2.4.13., onde é solicitado o atendimento a funcionalidade de DMARC.
Entendemos que como descrito no próprio site de definição do DMARC (https://dmarc.org/), a solução a qual
implementar de forma simultânea as funcionalidades de SPF e DKIM atende ao item, está correto nosso
entendimento?
Resposta 5
Não está correto o entendimento. Atenha-se à especificação do edital.
Pergunta 6
Em atenção ao item 7.1.1.4.2.8.6.5. onde são solicitadas informações de sumário de e-mails com
criptografia. Entendemos que a solução que possibilitar acesso a estas informações na forma de relatórios
atende ao item, está correto nosso entendimento?
Resposta 6
Sim, está correto o entendimento.
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