
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04.000.469/21-43 

 

 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SCANNER DE VULNERABILIDADE EM 

REDES, COM LICENÇA DE USO VÁLIDA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE 

EDITAL.  

 

 

 

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, 

por meio deste, solicitar ao setor responsável o seguinte pedido de esclarecimentos:  

 

  

QUESTIONAMENTO 1: Será necessário o detalhamento de marca, modelo e fabricante no 

cadastramento da proposta no site licitações-e?  

 

R – Conforme determinado no item 6.13 do Edital. 

  

QUESTIONAMENTO 2: Será necessária a inclusão de documentação de habilitação e técnica, 

antes da etapa de lances, no cadastramento da proposta?  

 

R – Conforme determinado nos itens 6.13 e 10.11 do Edital. 

 

 

QUESTIONAMENTO 3: Caso a resposta à pergunta anterior seja positiva, devemos inserir o 

documento mencionado no item 11.6.2, juntamente com a documentação no momento de 

cadastro da proposta ou somente com a proposta ajustada, após fase de lances?  

 

R – Conforme determinado nos itens 6.13 e 10.11 do Edital. 

 

 

QUESTIONAMENTO 4:  Ainda sobre o documento 11.6.2, serão aceitos datasheets, 

manuais, declarações do fabricante, print screens da tela do produto em funcionamento, links 

oficiais do fabricante e catálogos, correto?  

 

R – Conforme determinado no item 11.6.2. do Edital. 

 

  

QUESTIONAMENTO 5:  Sobre o item 4.20. “A solução deve ser implementada por 

instalação on-premise ou nuvem.”, para fins de dimensionamento e instalação da solução, 

questionamos qual o fabricante ou solução de virtualização e versão utilizada pela a Prodabel?  

 

R - Utilizamos Hyper-V e XenServer.  

 

 

 

 

  



QUESTIONAMENTO 6: Sobre o item 4.21. “Número ilimitado de IPs para análise de 

vulnerabilidade;”, para fins de dimensionamento favor informar: 

 

A) Qual a quantidade de hosts a serem escaneados?   

 

R - Aproximadamente 30.000. 

 

B) Qual é a expectativa de crescimento do parque computacional em relação a dispositivos 

conectados na rede?  

 

R - No momento não temos expectativa de crescimento do parque. 

 

 

QUESTIONAMENTO 7:  Uma vez que a única exigência para tradução juramentada está 

definida no item que trata de atestados, 10.1.1.2.2. “Poderão ser aceitos atestados correlacionados 

ao objeto realizados fora do território nacional, os quais deverão ser traduzidos para língua 

portuguesa por meio de tradutor juramentado.”, entendemos que a declaração, entendemos que o 

documento descrito no item 19.1.1. “declaração do Licitante informando que é parceiro/ 

distribuidor autorizado pelo Fabricante.”, poderá ser apresentado em inglês, correto?  

 

R – Não. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2021. 

 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 


