
 

 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 

Salvador, 13/08/2018. 

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 017/2018. 

Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA GARANTIA E S UPORTE 
TÉCNICO DO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE RE DE SONICWALL 
NSA5600, INCLUSO NO SERVIÇO UPGRADE E RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 
LICENÇAS DE SOFTWARE E SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

PERGUNTA 1 - Tendo em vista que o referido objeto necessita de uma empresa qualificada 
para oferecer licenças + suporte, não seria obrigatório solicitar a Certificação do Fabricante  
(CSSA e CSSP) para atender ao certame? 
 
RESPOSTA 1 - A qualificação de certificação CSSP-Certified SonicWall Security Professional,  
é exigida para o profissional responsável pela execução dos serviços técnicos, conforme 
consta no Anexo I do Edital (Termo de Referência), no item 3.2 e seguintes, transcritos a 
seguir: 
 
3.2 Os serviços do Item 03 deverão atender aos seguintes requisitos técnicos e operacionais: 
3.2.1 Os serviços deste item serão realizados uma única vez e de modo presencial na sede do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, situada na Avenida n°4, nº 495, Ed. Conselheiro Joaquim Batista Neves, 
térreo, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-BA, CEP 41.745-002, por profissional com 
certificação CSSP (Certified SonicWall Security Professional). 

3.2.1.1 Os serviços técnicos serão divididos em três etapas: 
a) Planejamento, incluindo a definição de políticas, roteamentos e zonas de segurança a serem 
atualizadas,bem como a validação das regras a serem configuradas com a definição de cronograma 
de atividades em conjuntocom a CONTRATANTE. 
b) Configuração, incluindo: 

b1) Ativação do DPI-SSL e distribuição dos respectivos certificados digitais para os 
endpoints(750 estações Windows, sendo 600 desktops e 150 notebooks); 
b2) Atualização de rotas de encaminhamento de pacotes para redes internas e/ou internet; 
b3) Atualização de usuários e senhas de acesso administrativo; 
b4) Atualização de regras de firewall, aplicações, NAT e controle de conteúdo através de 
grupos de segurançadefinidos e informações validadas junto à CONTRATANTE; 
b5) Ativação e configuração do Capture Advanced Threat Protection(ATP); 
b6) Atualizações de configurações visando a adequação às melhores práticas de segurança da 
informação e gerenciamento ou às características específicas do ambiente operacional da 
CONTRATANTE. 

c) Testes, incluindo a verificação do funcionamento do hardware e do software do equipamento, bem 
como a comunicação entre os elementos de rede e o acesso à internet, com validação das 
permissões de segurança dos usuários. 

 
Salvador, 13 de agosto de 2018. 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  


