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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0045 

OBJETO: Fornecimento de licenciamento de Antivírus Gerenciado, solução centralizada de segurança 
do tipo Endpoint Protection. 

ADENDO Nº II – 01/10/2019 
ESCLARECIMENTOS  

 
 

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em participar do 
Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados 
abaixo, conforme parecer da área técnica (CTI): 
 
Esclarecimento 1: No item 2.1. cita, “A presente licitação tem por objeto o fornecimento de 
licenciamento de Antivírus Gerenciado, solução centralizada de segurança do tipo Endpoint Protection, 
com garantia e atualização por 36 meses para o Sesc Pará, conforme especificações constantes nos 
seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital:” Porém nos anexos não encontramos as 
características técnicas necessárias para a solução de Anti-Virus. Poderiam nos enviar o Termo de 
Referência Técnico para validarmos o atendimento de nossa oferta? 
 
Resposta: Não há necessidade de termo de referência. 
 
Esclarecimento 2: Entendemos que o Edital em questão poderá ser atendido com um contrato de 
prestação de serviços, cedendo o uso das licenças de Anti-Virus pelo período de 36 meses, sem a 
transferência da licença de uso. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Não será feito contrato de prestação de serviços.  
 
Esclarecimento 3: O Edital não traz de forma clara qual o valor máximo do orçamento previsto para a 
contratação. Poderiam nos fornecer tal informação? 
 
Resposta: O Sesc Pará não divulga o valor de referência. 
 
Esclarecimento 4: Qual a atual solução de antivírus em uso? 
 
Resposta: Kaspersky. 
 
Esclarecimento 5: Qual o valor da estimativa máxima de valores aceito para este certame? 
 
Resposta: O Sesc Pará não divulga o valor de referência. 
 
Esclarecimento 6: O recurso para proteção Web deve ser baseado em listas e grupo pré configurados 
automaticamente? 
 
Resposta: Sim. 
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Esclarecimento 7: O Termo de referencia não fala nada sobre instalação, é necessário fazer a 
instalação e o treinamento? 
 
Resposta: Não é necessário. 
 
Informamos que a data para abertura da sessão irá ocorrer no dia 09/10/2019 (quarta-feira) às 9h.  
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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