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Processo nº. 0052/2013
16/12/2013
Esclarecimentos I
1ª Pergunta: Os seguintes itens abaixo são atendidos apenas por um fabricante de
mercado, o que anula a possibilidade de concorrência por múltiplas empresas.
Deve fornecer as seguintes informações dos computadores:
=>Usuário (s) logado (s) naquele momento, com informações de contato (caso
disponíveis no Active Directory);
=>Quantidade de memoria RAM
 Deve possuir documentação da estrutura do banco de dados para geração de
relatórios a partir de ferramentas especificas de consulta (Cristal Reportts, por
exemplo)
 Capacidade de diferenciar maquina virtual e maquina física;
 Capacidade de realizar inventario de hardawar de todas as maquinas clientes;
 Antivírus de Mensagens Instantâneas ( modulo para verificação de
mensagens instantâneas, como ICQ, MSN, IRC, etc)
 Antivirus de Email (modulo para verificação de e-mails recebidos e enviados,
assim como seus anexos)
 Capacidade de desinstalar remotamente qualquer software instalado nas
maquinas clientes
 Capacidade de desinstalar remotamente qualquer software instalado nas
maquinas clientes (p19)
 Para servidores:
 Capacidade de automaticamente pausar tarefas de verificação caso o servidor
esteja em rodando com fonte ininterrupta de energia (uninterruptible Power
Supply –UPS)
 Capacidade de configurar níveis de verificação diferentes para cada pasta,
grupo de pastas ou arquivos do servidor;
 Capacidade de criar uma lista de máquina que nunca serão bloqueadas
mesmo quando infectadas;
 Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo
for iniciado; Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão
permanente, o antivírus deve realizar um backup do objeto.
Resposta: A Companhia de Informática de Jundiaí-CIJUN, através de corpo técnico,
informa que as especificações apontadas estão em conformidade com as usualmente
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praticadas no mercado, sendo que mais de uma fabricante atende às condições
propostas no Termo de Referência.
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