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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

Em relação ao item 14.5.2 do Anexo I 

Referente à "Criptografia do PAN", nosso atual modelo de operação considera que todos os dados coletados no ato 

da transação (seja ela via POS ou PINPAD no TEF) trafegam pelas linhas de comunicação seguindo o protocolo 

ISO8583, norma padrão para transações de cartão de crédito, usando chave criptográfica que impede que estes 

dados sejam interceptados e abertos sem que se conheça a chave criptográfica.  

 Isto faz parte das melhores práticas de segurança no que diz respeito ao transito das informações sensíveis, que 

ocorre de maneira segura por links dedicados sempre que possível ou por túneis VPN IPSEC nos demais casos, 

garantindo desta forma o transito criptografado das mesmas. Desta forma, podemos entender que nossa solução 

atende ao item 14.5.2 do Anexo I - Especificação do Objeto? 

RESPOSTA 01:  

Em resposta ao questionamento do 14.5.2 do Anexo I, tecnicamente entendemos que a solução atual explicitada no 

próprio questionamento pela proponente atende aos requisitos mínimos de segurança quanto ao item do objeto 14.5 

Requisitos de segurança para utilização do cartão seguindo o protocolo ISO8583. 

 

 

PERGUNTA 02:  

Em relação ao item 14.7.7 do Anexo I                                                                                            

 Referente ao termo "Web Application Firewall", podemos entender que a necessidade é de um firewall que faça 

análise de informações na camada 7, ou seja, um firewall de aplicação? Nossa solução atual de Firewall é 

classificada como "Security Appliance" e engloba várias funcionalidades de um "Next Generation Firewall", incluindo 

IPS, IDS, Firewall de Camada 7 (aplicação), Firewall de Rede (análise de pacotes) entre outras.  

Utilizamos a solução da CISCO denominada de CISCO FIREPOWER2130 (detalhes disponíveis em 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/firepower-2130-security-appliance/model.html). As soluções da Cisco 

costumam ser uma das soluções mais consolidadas no mercado de segurança e temos certeza que é importante 

utilizar tecnologia de ponta (sempre baseada na análise do quadrante mágico do GARTNER) quando o assunto é 

segurança. Podemos entender que atende aos requisitos de segurança do item 14.7.7? 

RESPOSTA 02:  

É necessário que haja uma proteção na camada de aplicação (camada 7) para soluções com acesso web. Portanto, 

a solução de segurança possuindo tal capacidade de proteção em camada de aplicação, nos permite aceitar como 

válida a solução apresentada em atendimento ao item 14.7.7. 

 

 

Curitiba, 18 de abril de 2019. 
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