
 
 
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal 

 

Fls. _____ 

 

  

E S C L A R E C I M E N T O - 5 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 9/2020. Objeto: a) renovação de 370 (trezentos e 

setenta) Licenças de uso do antivírus KASPERSKY Endpoint Security for Bussiness 

Educational Renewal Band T: 250-499 dos computadores e servidores de propriedade 

da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; e b) renovação das licenças dos 

Firewalls UTM FortiNet, nelas incluídos garantia e suporte (por um ano), sendo elas: 2 

(dois) Fortigate 300C UTM Bundle (8x5 Forticare Plus N) e 1 (um) Fortianalyzer 200D 

(8x5 Forticare Contract-1Yr). 

 

 

Esclarecimento solicitado pela empresa: ESTRATEGIA IT LTDA., inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 15.813.403/0001-27. 

 

PERGUNTA: Gostaríamos de solicitar esclarecimentos em relação ao lote 1 do 

Pregão Presencial nº 09/2020, o edital solicita: 

Lote 1 - Renovação de licenças de uso do antivírus Kaspersky Endpoint Security for 

Business Educational Renewal Band T: 250-499 dos computadores e servidores de 

propriedade da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.   

Tendo em vista que a solução de outras marcas atendem as exigências solicitadas no 

Termo de Referência do pregão supracitado, poderia ser ofertada solução de antivírus 

de outro fabricante contemplando instalação de nova solução? Está correto nosso 

entendimento?  Se sim, quais soluções serão aceitas?  

 
 

RESPOSTA: 

 

Com fulcro nos esclarecimentos prestados pela Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, soluções de outras 

marcas não serão aceitas.  

 

Tão somente o produto delineado no Anexo I – Termo de Referência do Edital de 

Pregão Presencial nº 9/2020 será considerado aceitável para fins de proposta 

comercial e aquisição, pelas seguintes premissas: 

 

a) o antivírus Kaspersky encontra-se homologado no parque de máquinas da 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e implantado de forma 

padronizada em redes administrativas, laboratório, salas de aula e servidores; 
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b) Toda esta solução Kaspersky é administrada por uma plataforma sistêmica de 

gerenciamento padronizada, com analistas capacitados e certificados na 

ferramenta Kaspersky, cujo projeto de implementação foi oneroso para a 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; 

 

c) Já possui rotinas criadas de automatização de instalação de softwares via rede 

utilizando a ferramenta Kaspersky e assim como o gerenciamento de inúmeros 

devices.  

 
 

São Bernardo do Campo, 18 de maio de 2020. 
 
 
 

Michelle Heleno Araújo de Mello 
Pregoeira 

 
 
 
 
 
 


