MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento n. 1
Referência: Pregão Eletrônico n. 05/2014
Data: 25/4/2014
Objeto: Renovação de licença da solução corporativa de antispam Proofpoint, em sua versão mais atual, e
contratação de serviço de treinamento e suporte técnico on-site.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2014
ESCLARECIMENTO N. 1
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 n. 05/2014, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

BRUNO MINORU AKIMOTO
Pregoeiro

Pergunta 1
Entendemos que a solução F-Secure Messaging Security Gateway atende todos os requisitos solicitados no
edital e seus anexos. Devido à mesma utilizar a engine do Proofpoint Messaging Security Gateway, produto
solicitado na licitação em epigrafe. Sendo assim, entendemos que podemos cotar o produto F-Secure
Messaging Security Gateway por nos comercializado, sem afetar tecnicamente o objeto solicitado no certame.
Está correto nosso entendimento?

Resposta 1
Não. Conforme posicionamento da fabricante da solução Proofpoint, abaixo transcrito, a utilização de
licença F-Secure, altera o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO n. 05/2014.
Portanto, não serão aceitas propostas de licenças diversas àquelas licitadas.
Ressaltamos que todos os documentos comprobatórios da consulta à fabricante da solução encontram-se
disponíveis nos autos processuais.
“(...)
O contrato de OEM não permite à F-Secure instalar seus produtos em equipamentos da Proofpoint.
Somente revendas e distribuidores da Proofpoint estão autorizados a vender produtos e "appliances" da
Proofpoint.
Se um cliente já possui um equipamento da Proofpoint e decide mudar para a F-Secure é equivalente a
comprar um produto novo. O cliente deve adquirir os equipamentos da F-Secure e então tem que
instalar e configurar o "cluster" desde o começo e do zero.
(...)”
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