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1 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 4.1.1.1.2  
a) Entendemos que o Suporte aos usuários finais será realizado pelo PROPONENTE através de um intermédio da CONTRATANTE, que deverá abrir um 

chamado específico para cada situação junto ao PROPONENTE que deverá responder diretamente à CONTRATANTE. Está correto o entendimento? 
Esclarecimento: O suporte de primeiro nível é prest ado pelo Contratante, que poderá repassar ao Propon ente os chamados através de 
ferramenta/recurso próprio, de qualquer nível. É de sejável também que o Proponente apresente seu model o de suporte padrão e as possíveis 
customizações. 

 
 
b) É mencionado no item 4.1.1.1.2 que todo o suporte deve ser prestado conforme os prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviços. Os prazos 

referentes aos níveis de serviço estão discriminados em 2 diferentes itens: 
 
1) Item 7.17, de acordo com a prioridade (1 a 4) existem prazos de Atendimento e Solução; 
2) Item 13.5, de acordo com a severidade (Alta, Média e Baixa) existem níveis de serviço para atendimento; 
 
Com base na informação acima, qual dos itens mencionados deve ser considerado para efeito de medição dos Níveis de Serviço? 
Esclarecimento: b.1) referente a inoperância ou mau  funcionamento do serviço/solução contratado, princ ipalmente demanda interna, originárias 
do Contratante ao Proponente; 
b.2) demandas dos usuários finais que não tenham re lação com inoperância ou mau funcionamento. 
 
É desejável que o Proponente apresente sua proposta  para ANS considerando a eficiência e conhecimento do seu produto/serviço. 
 

2 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 4.1.1.1.11  
 
Entendemos que quando acontecerem as sugestões previstas nesse item pela CONTRATANTE deverá ser realizado um alinhamento prévio entre o 
PROPONENTE e a CONTRATANTE para balizar o trabalho que deverá ser feito. Está correto o entendimento? 
 

Esclarecimento: Sim, antes de possível contratação.  
 

3 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.1.2.2.2  
 
De acordo com as melhores práticas de segurança, os fabricantes dos navegadores recomendam aos usuários da internet que mantenham seus 
navegadores nas versões mais atualizadas, que contém melhorias e correções significativas em relação a segurança. Com o objetivo de promover a 
orientação dos usuários e um ambiente mais seguro, estendemos a proteção para as três últimas versões do navegador em questão. Entendemos que 
desta forma atendemos aos requisitos de segurança de forma plena. Está correto nosso entendimento? 

 
 
Esclarecimento: Não. O Contratante define os requis itos mínimos de acesso às suas aplicações. 
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Desejável que o Proponente apresente seus requisito s. 
 

4 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.1.2.2.3 
 
De acordo com as melhores práticas de segurança, os fabricantes dos navegadores recomendam aos usuários da internet que mantenham seus 
navegadores nas versões mais atualizadas, que contém melhorias e correções significativas em relação a segurança. Com o objetivo de promover a 
orientação dos usuários e um ambiente mais seguro, estendemos a proteção para as três últimas versões do navegador em questão. Entendemos que 
desta forma atendemos aos requisitos de segurança de forma plena. Está correto nosso entendimento? 
 
Esclarecimento: Não. O Contratante define os requis itos mínimos de acesso às suas aplicações. 
Desejável que o Proponente apresente seus requisito s. 
 
 

5 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.1.2.2.4  
 
De acordo com as melhores práticas de segurança, os fabricantes dos navegadores recomendam aos usuários da internet que mantenham seus 
navegadores nas versões mais atualizadas, que contém melhorias e correções significativas em relação a segurança. Com o objetivo de promover a 
orientação dos usuários e um ambiente mais seguro, estendemos a proteção para as três últimas versões do navegador em questão. Entendemos que 
desta forma atendemos aos requisitos de segurança de forma plena. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. O Contratante define os requis itos mínimos de acesso às suas aplicações. 
Desejável que o Proponente apresente seus requisito s. 
 
 

6 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.1.2.4.2  
 
Entendemos que a utilização do navegador referido (Opera) é de uso muito baixo, sendo sua utilização de 1,1% entre os usuários no Brasil. Devido a este 
número, entendemos que não se justifica o desenvolvimento para este navegador. Desta forma, entendemos que o suporte a este navegador pode ser 
considerado opcional. Está correto o entendimento? 
 
Esclarecimento: O Contratante define os requisitos mínimos de acesso às suas aplicações. É desejável q ue o Proponente apresente seus 
requisitos e respectivas justificativas. 
 
 

7 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.1.2.5 
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Entendemos que a utilização da referida plataforma (Linux) é de uso muito baixo, sendo sua utilização de 1,42% entre os usuários no Brasil. Devido a este 
número, entendemos que não se justifica o desenvolvimento para esta plataforma. Desta forma, entendemos que o suporte a esta plataforma pode ser 
considerado opcional. Está correto o entendimento? 

 
Esclarecimento: O Contratante define os requisitos mínimos de acesso às suas aplicações. É desejável q ue o Proponente apresente seus 
requisitos e respectivas justificativas. 
 

8 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Itens 3.1.1.2.6.1, 3.1.1.2.6.2, 3.1.1.2.6.3  
 

Entendemos que a utilização da referida plataforma (Linux) é de uso muito baixo, sendo sua utilização de 1,42% entre os usuários no Brasil. Devido a este 
número, entendemos que não se justifica o desenvolvimento para esta plataforma. Desta forma, entendemos que o suporte a esta plataforma e seus 
navegadores pode ser considerado opcional. Está correto o entendimento? 

 
Esclarecimento: O Contratante define os requisitos mínimos de acesso às suas aplicações. É desejável q ue o Proponente apresente seus 
requisitos e respectivas justificativas. 
 

9 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.1.3.3  
 

Entendemos que a utilização da referida plataforma (Windows Phone) é de uso muito baixo, sendo sua utilização de 4,11% entre os usuários no Brasil. 
Devido a este número, entendemos que não se justifica o desenvolvimento para esta plataforma. Desta forma, entendemos que o suporte a esta plataforma 
pode ser considerado opcional. Está correto o entendimento? 

 
Esclarecimento: O Contratante define os requisitos mínimos de acesso às suas aplicações. É desejável q ue o Proponente apresente seus 
requisitos e respectivas justificativas. 
 

10 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.1.6  
 

Para casos desta natureza, atendemos os usuários finais em ambiente corporativo com nossa equipe de suporte, mitigando/solucionando eventuais 
problemas. Entendemos que desta forma atendemos aos requisitos deste item de forma plena. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. É desejável um instalador (sol ução) específico, que atende a cada possível cenári o, inclusive que possa ser distribuído de 
forma massificada. 
 

11 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.1.7.2  
 

Por experiência, entendemos que com uma campanha de conscientização e divulgação da solução aos usuários finais, a necessidade de uma 
customização da interface de instalação pode ser evitada. Entendemos que este item pode ser opcional. Está correto nosso entendimento?   
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Esclarecimento: Não. É desejável que a solução poss ibilite a customização. 
 

12 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.9.1.1  
 

O acesso ao console de gerenciamento utiliza SSL/TLS em todas as comunicações, requerendo ao usuário sua senha, porém não suportando o uso de 
certificado digital no lado do cliente. Entendemos que desta forma atendemos requisitos de segurança na internet. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Sim. 
 

13 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.12  
 

Entendemos que o oferecimento da instalação, a definição do público alvo e a campanha para aceitação da solução são de responsabilidade da 
CONTRATANTE, cabendo ao PROPONENTE garantir a disponibilidade da instalação aos clientes da CONTRATANTE. Está correto o entendimento? 

 
Esclarecimento: Sim 
 

14 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.13  
 

Para segurança, o processo de distribuição das atualizações das configurações, é realizada de forma cadenciada, na qual pequenos grupos de clientes 
são atualizados, possibilitando monitorar eventuais impactos oriundos das alterações na configuração. Desta forma entendemos que este processo garante 
segurança maior que processos voltados a menores tempos de distribuição, não sendo efetiva a definição de um prazo limite como o descrito. Está correto 
nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. Os prazos são necessários. 
 

15 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.14  
 

Para segurança, o processo de distribuição das atualizações das proteções, é realizada de forma cadenciada, na qual pequenos grupos de clientes são 
atualizados, possibilitando monitorar eventuais impactos oriundos das alterações na proteção. Desta forma entendemos que este processo garante 
segurança maior que processos voltados a menores tempos de distribuição, não sendo efetiva a definição de um prazo limite como o descrito. Está correto 
nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. Os prazos são necessários. 
 

16 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.15  
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Entendemos que existem uma série de variáveis para a interações na internet (tipo de conexão, disponibilidade da internet na região, influencias 
ambientais, etc.) que podem influenciar nos tempos de resposta da solução, não sendo possível garantir o prazo definido no item. Entendemos que estes 
tempos são os desejáveis, porém não mandatórios. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. Desejável que o Proponente des creva o tempo/prazo necessário nos principais cenár ios. 
 

17 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.16  
 

Entendemos que existem uma série de variáveis para a interações na internet (tipo de conexão, disponibilidade da internet na região, influencias 
ambientais, etc.) que podem influenciar nos tempos de resposta da solução, não sendo possível garantir o prazo definido no item. Entendemos que estes 
tempos são os desejáveis, porém não mandatórios. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. Desejável que o Proponente des creva o tempo/prazo necessário nos principais cenár ios. 
 

18 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 3.1.17  
 

Entendemos que existem uma série de variáveis para a interações na internet (tipo de conexão, disponibilidade da internet na região, influencias 
ambientais, etc.) que podem influenciar nos tempos de resposta da solução, não sendo possível garantir o prazo definido no item.  Entendemos que estes 
tempos são os desejáveis, porém não mandatórios. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Sim, desde que as variáveis sejam c omprovadas. 
 

19 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 5.2  
 

Devido à grande quantidade de informações e constantes atualizações destas informações, as versões mais atualizadas da documentação estão na língua 
inglesa. Para garantir as informações mais atualizadas ao banco, entendemos que a documentação em língua portuguesa do Brasil seja desejável porém 
não obrigatória. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. É obrigatória. 
 

20 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 6.2.1  
 

Devido à grande quantidade de informações e constantes atualizações destas informações, as versões mais atualizadas da documentação estão na língua 
inglesa. Para garantir as informações mais atualizadas ao banco, entendemos que a documentação em língua portuguesa do Brasil seja desejável porém 
não obrigatória. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. É obrigatória. 
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21 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 6.2.5.2.1 

 
Entendemos que no referente item, a alterações/adequações se referem às aplicações da CONTRATANTE, ficando responsável por estas alterações a 
própria contratante. Está correto o entendimento 
 
Esclarecimento: Não. Referente aos possíveis e prov áveis ajustes nos códigos da solução do Proponente,  que, por alguma necessidade técnica, 
precisem ser inseridos nos códigos das aplicações d o Contratante. Se necessário, o Proponente deve pre star todo e qualquer suporte para que 
os códigos das aplicações do Contratante tenham os ajustes necessários, sem interferência nas funciona lidades existentes. 
 

22 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 6.2.5.2.4  
 

Entendemos que o oferecimento da instalação, a definição do público alvo e a campanha para aceitação da solução são de responsabilidade da 
CONTRATANTE, cabendo ao PROPONENTE garantir a disponibilidade da instalação aos clientes da CONTRATANTE, não cabendo assim a 
responsabilidade a PROPONENTE quanto ao prazo de 15(quinze) dias. Está correto o entendimento? 

 
Esclarecimento: Sim. 
 

23 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 6.2.5.2.6  
 

Entendemos que o processo investigativo de uma possível fraude pode variar devido a diversos fatores (acesso ao cliente fraudado, coleta de evidências 
e artefatos, verificação de fraude, etc.) entendemos que no prazo de 3 (três) dias será fornecido o status da investigação. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. Caso o Proponente tenha justif icativas pertinentes para não atendimento, é desejá vel que as detalhe, sugerindo novo prazo.  
 

24 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 7.17 e subitens, e 13.5 e subitens  
 

Acerca dos itens 7.17 e subitens, e 13.5 e subitens, atualmente o [FORNECEDOR] provê atendimento conforme os prazos e prioridades a seguir: 
* 2 horas corridas a partir da abertura do chamado, para incidentes de prioridade 1 (Alta); 

* 4 horas úteis a partir da abertura do chamado, para incidentes de prioridade 2 (Média); 
* 12 horas úteis a partir da abertura do chamado, para incidentes de prioridade 3 (Baixa); 
A solução definitiva para tais incidentes é priorizada de forma que seja disponibilizada no menor tempo possível. Estes prazos são praticados a fim de que 
se obtenha a melhor qualidade e segurança na entrega dos pacotes de correções, garantindo o mínimo impacto aos usuários. Julgamos então que os 
prazos de descritos nestes requisitos, podem ser considerados como desejáveis, porém não mandatórios. Está correto o nosso entendimento?  
 
Acerca dos itens 7.17 e subitens, e 13.5 e subitens, atualmente o [FORNECEDOR] provê atendimento conforme os prazos e prioridades a seguir:  
* 2 horas corridas a partir da abertura do chamado, para incidentes de prioridade 1 (Alta); 



 

Banco do Brasil S.A. 
Gerência de Gestão Administrativa e Fornecimento de TI- Divisão de Contratação e Acompanhamento - Fornecedores 
Corporativos 
RFP -  Solução de Software de Segurança  
Dúvida de Fornecedor 

 

7 / 11 
 

* 4 horas úteis a partir da abertura do chamado, para incidentes de prioridade 2 (Média); 
* 12 horas úteis a partir da abertura do chamado, para incidentes de prioridade 3 (Baixa); 
A solução definitiva para tais incidentes é priorizada de forma que seja disponibilizada no menor tempo possível. Estes prazos são praticados a fim de que 
se obtenha a melhor qualidade e segurança na entrega dos pacotes de correções, garantindo o mínimo impacto aos usuários. Entendemos que, como 
todas as soluções de Software do [FORNECEDOR] no Banco do Brasil, atendem aos níveis de SLA supra referidos, estes também podem ser aplicados 
a nossa oferta em resposta a este edital. Está correto o nosso entendimento?  

 
Esclarecimento:  Não para ambos os questionamentos.  É desejável que o Proponente apresente suas condiç ões e prazos, com as devidas 
justificativas. 
 

25 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item  1.1.1 
 

Dado que a solução do [FORNECEDOR] é ofertada na modalidade de cessão de licença de uso de software por prazo determinado, entendemos que a 
nossa proposição deverá compreender o período de contrato de 60 meses. Está correto nosso entendimento? 

 
Esclarecimento: Não. O Contratante almeja alocar os  recursos orçamentários como investimento, sendo ne cessária a cessão de direito de uso 
permanente.  É desejável que o Proponente apresente  esta e outras formas de cessão que utilize, se for  o caso, com as devidas justificativas. 
 

26 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 13.7.1  
 

Entendemos que as falhas na tecnologia de prevenção serão consideradas para fins de aplicação das multas contratuais, e não tem relação direta com 
os valores envolvidos em eventuais fraudes. Nosso entendimento está correto? 

 
Esclarecimento: Sim, desde que não caracterizado do lo. 
 

27 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Item 13.7.4  
 

O percentual relativo ao somatório das penalidades está dúbio. É de 50% (cinquenta por cento) ou 5% (cinco por cento)? 
 
Esclarecimento: 50% (cinquenta por cento). 
 

28 Dúvida: PROJETO BÁSICO – Itens 7.23 e  13.7.1 
 

Entendemos que o ressarcimento indicado nesse item está limitado ao percentual indicado no item 13.7.4. Nosso entendimento está correto? 
 
Esclarecimento: Sim. 
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29 Dúvida: A CONTRATANTE tem ciência que eventuais customizações necessitam de esforços internos do mesmo na implementação destas?  
 

Esclarecimento: Sim. 
 

30 Dúvida: O termo "Detecção de Anomalias Web" não é uma nomenclatura de mercado. Este termo é utilizado por algum fabricante? Poderia especificar 
mais detalhadamente do que se trata?  

Esclarecimento: Termo genérico, faz referência prin cipalmente ao que foge do normal, do esperado ou me smo fora do padrão. O BB não tem 
conhecimento do uso da terminologia por fabricantes . 
 

31 
32 

Dúvida: O termo "Detecção de Anomalias Web" faz parte das definições Endpoint?  
 Este componente será instalado no servidor?  
 

 

Esclarecimento: Proponente deve informar/descrever como seu produto pode ser disponibilizado/implement ado, se roda somente no endpoint, 
somente no servidor ou em ambos. 
 

33 
 

34 

Dúvida: O termo "feed" não é uma nomenclatura de mercado. Este termo é utilizado por algum fabricante? Poderia especificar mais detalhadamente 
do que se trata?  
Qual o formato desse "feed"?  
 

 

Esclarecimento: Termo genérico, conhecido no mercad o, faz referência a alimentação de informações para  subsidiar ações e decisões; comunica; 
proponente deve informar em quais formatos pode dis ponibilizar. BB desconhece que seja utilizado com e xclusividade por algum fabricante. 
 

35 Dúvida: Entendemos que a solução não deverá atender ambient es não mais suportados pelos fabricantes de sistema s operacionais e 
navegadores. Este entendimento está correto?  
 
Esclarecimento: Sim, a informação deve estar clara.  
 

36 Dúvida: Considerando que o Chrome  é o navegador mais utilizado, o mesmo não será cont emplado pela solução em ambiente Apple?  
 
Esclarecimento: Deverá contemplar o navegador Googl e Chrome em ambiente Apple.  
 

 
37 

Dúvida: Entendemos que a solução não deverá atender não mai s suportados pelos fabricantes de mercado dos siste mas operacionais e 
navegadores. Nosso entendimento está correto?  
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Esclarecimento: Sim, a informação deve estar clara.  
 

38 Dúvida: Entendemos que, nos casos em que o Sistema Operacio nal não permite a execução sem interação do usuário , a mesma deverá ser 
permitida. Nosso entendimento está correto?  
 
Esclarecimento: Sim, a informação deve ser clara, i nclusive para o usuário final. Desejável que o recu rso seja passível de ativação/desativação. 
 

39 Dúvida: Será aceito como "pacote executável" pacotes especí ficos do sistema operacional alvo?  
 
Esclarecimento: É desejável que o pacote de instala ção para o usuário final seja único por sistema ope racional. 
 

40 Dúvida: É possível a adição de novas exceções nesse item co nforme a evolução de ataques e de técnicas de prote ção?  
 
Esclarecimento: Sim. 
 

41 Dúvida: Esse item conflita com o item 3.1.1.12.1 em termos de "sem efetuar qualquer modificação nas configuraç ões e arquivos existent e no 
ambiente operacional do computador do cliente"?  
 
Esclarecimento: Não. Deve blindar sem modificar e, em caso de identificação/detecção de anomalia malic iosa, barrar/fazer a remoção. 
 

42 Dúvida: O item diz respeito a impedir o acesso de aplicaçõe s terceiras a árvore DOM do(s) portal(is) protegido (s)?  
 
Esclarecimento: Inclusive. 
  

43 Dúvida: Entendemos que o componente deve iniciar a ação dur ante o acesso ao site protegido. Nosso entendimento  está correto?  
 
Esclarecimento: Não. No carregamento do navegador. 
 

44 Dúvida: BHO se refere somente a complementos do navegador I nternet Explorer?  
 
Esclarecimento: Sim. 
 

45 Dúvida: Será aceito outras técnicas para a mesma proteção?  
 
Esclarecimento: Proponente/Fornecedor deve descreve r quais as técnicas e como agem/previnem. 
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46 Dúvida: O entendimento de acessos próximos por endereços IP s diferentes considerando a informação de geo -localização desse endereço IP é 
correto para "IP velocity"?  
 
Esclarecimento: IP Velocity deve ser entendido como  a capacidade de filtrar/analisar uma quantidade si gnificativa de eventos (acessos, 
transações ect) provenientes de um mesmo IP em um d eterminado período de tempo. 
 

47 Dúvida: O entendimento de localizações que o usuário nunca frequentou antes é correta para "Geolocalização sus peita"?  
 
Esclarecimento: O Proponente/Fornecedor deve descre ver seus critérios, como histórico e/ou tempo de ac esso. 
 

48 Dúvida: É correto o entendimento de "não -padrão" BHOs maliciosos do item 3.1.1.12.9?  
 
Esclarecimento: Inclusive. 
 

49 Dúvida: Caso as operações sejam consideradas intrusivas pel os fabricantes como deve -se proceder, a informação deverá ser coletada ainda  
assim?  
 
Esclarecimento: O Proponente/Fornecedor deve inform ar qual sua ação padrão e se existe possibilidade d e customização. 
 

50 Dúvida: Entendemos que o processo de assinatura só é requer ido quando o mesmo é suportado.  
 
Esclarecimento: Sim. 
 

51 Dúvida: O suporte de primeiro nível será prestado pela CONT RATANTE?  
 
Esclarecimento: Pelo Contratante, mas com repasse a o Proponente, inclusive nos demais níveis. 
 

52 Dúvida: Esta cláusula sugere a evolução do software, de for ma customizada, e sem alteração no valor contratado , mas esta se daria atr avés de 
uma ordem de serviço com horas previstas para cada atividade?  
 
Esclarecimento: Não. Proponente/Fornecedor deve des crever o fluxo e canal para que novas funcionalidad es e melhoria do produto possam ser 
apresentadas e/ou demandadas pelo Contratante. 
 

53 Dúvida: Quais serão os critérios para avaliar se houve má e xecução ou falha nos serviços pela CONTRATADA, uma vez que o cenário de fr aude 
é dinâmico e sempre evolui?  
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Esclarecimento: Proponente/Fornecedor deve informar  qual meio/recurso poderá ser utilizado para métrica do serviço contratado, podendo 
considerar a quantidade de fraudes em modalidades j á conhecidas e que deveria efetuar a proteção, além  de outras condições a serem descritas 
em Acordo de Nível de Serviço. 
 

54 Dúvida: Este item diz respeito ao repasse de conhecimento r eferente ao uso da solução pela instituição. Nosso entendimento está corre to?  
 
Esclarecimento: Sim, mas é desejável que contenha t ransferência de conhecimento sobre as modalidades d e ataques das fraudes eletrônicas no 
e respectivos métodos preventivos. 
 

55 Dúvida: Qual o total de turmas e alunos por curso?  
 
Esclarecimento: O total de turmas e alunos pode var iar conforme o conteúdo que o Proponente esteja hab ilitado e capacitado a ministrar. No 
entanto, estima-se inicialmente 3 (três) turmas de 8 (oito) alunos cada, com carga horária aproximada 16 (dezesseis) horas cada, sem considerar 
possíveis reciclagens. 
 

56 Dúvida: Quais serão os critérios de avaliação para alcançar  o objetivo esperado?  
 
Esclarecimento: Entre os objetivos é importante des tacar a disseminação do conhecimento e estimulo à c ultura de segurança da informação, 
despertando o interesse e descobrindo as afinidades  dos discentes com o assunto. Não estão definidos c ritérios objetivos para avaliação. 
 

57 Dúvida: O local compreenderá somente o território Brasileir o?  
 
Esclarecimento: Preferencialmente, mas em dependênc ia do Contratante; Proponente/Fornecedor pode descr ever qual sua capacidade. 
 

 


