
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-001.226/21-87 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 

DE CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 

COMODATO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.  

TIPO: MENOR PREÇO APURADO POR LOTE 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

PRAZO DE ANCORAGEM: 15 (quinze) dias úteis 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até o dia   12/01/ 2022, às 08:30hs 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia    12/01/ 2022, às 08:30hs 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia   12/01/ 2022, às 10:00hs 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: 

Empresa – ALGARTELECOM 

 

QUESTIONAMENTO 1 

No Anexo I referente às Especificações Técnicas, informa que o prazo de instalação é de 60 dias 

para o Lote-1 e de 30 dias para o Lote-2. Solicitamos a ampliação deste prazo para 120 dias 

(ambos os lotes) em virtude de empresas interessadas, necessitarem construir o acesso e isso 

depende de autorização de entidades locais. Tal prazo limita a participação de interessados neste 

certame, favorecendo empresas locais ou ao fornecedor atual, aferindo assim o princípio da 

competitividade nos termos do art. 3º, § 1, Incisos I e II da lei 8666/93 e ao disposto na Súmula 

247 do TCU. Existe a necessidade de autorizações locais junto à Prefeitura ou junto à 

Concessionária que usufrui do espaço pretendido, que afetam o cumprimento deste prazo. Temos 

ainda o momento de pandemia que estamos vivendo que limita os trabalhos destas entidades. 

Outro fator extremamente importante é a falta mundial de componentes eletrônicos que afeta o 

prazo de aquisição. Todos os fabricantes de equipamentos, estão com sua produção afetada não 

tendo disponibilidade imediata de equipamentos. 

Nossa solicitação será acatada? 

 

R – Não, o prazo será alterado para 60 dias para ambos os lotes, mas não será acatada a solicitação 

de 120 dias. 

 

 

 



QUESTIONAMENTO 2 

No Anexo I referente às Especificações Técnicas, temos a informação de que a solicitação de 

alteração de mudança de velocidade ou da largura de banda, deve ser realizada em 02 dias 

corridos. Solicitamos que este requisito seja ampliado para 10 dias, em virtude de toda uma 

engenharia de redes a ser realizada para não comprometer o correto funcionamento do serviço. 

Nossa solicitação será acatada? 

 

R – Sim, o prazo será ampliado para 10 dias. 

 

QUESTIONAMENTO 3 

Para ambos os Lotes deverá ser fornecido solução ANTI-DDoS para proteção contra ataques de 

negação de serviços e acesso indevidos. Entendemos que esta solução deverá ser aplicada no 

Backbone da Licitante vencedora e não com instalação de Appliance no ambiente da 

PRODABEL. 

Nosso entendimento está correto? 

R – Sim, o entendimento está correto. 

 

QUESTIONAMENTO 4 

Pela descrição do Anexo I das Especificações Técnicas, entendemos o que segue: 

 Lote-1 - Fornecimento de IP Trânsito com divulgação de seu Bloco de Endereços IP 

CIDR e o ASN próprio e tabela full BGP 

 Lote-2 - Fornecimento de Internet Dedicada com fornecimento de 32 endereços IPV4, ou 

seja, um range /27 que será fornecido pela licitante vencedora 

Nosso entendimento está correto? 

 

R – Sim, o entendimento está correto. 

 

QUESTIONAMENTO 5: 

Entendemos que os lances serão baseados na velocidade de 15 Gbps para o Lote 01 e 

para o Lote 02. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, favor informar a 

velocidade a ser considerada na fase de lances.  

 

R – As propostas devem ser de acordo com a Tabela I lote I e Tabela I lote II, do Anexo II do 

Edital. 

 

Belo horizonte, 06 de janeiro de 2022. 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 


