
6EMPRESA 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 – AMERICAN TOWER DO BRASIL 

 

1) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 No item 4.1.4, no qual é apresentado o seguinte texto:“4.1.4. A CONTRATADA deverá fazer 

retenção, armazenamento e gestão dos logs de acesso da solução ofertada, em concordância com 

a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet.“Entendemos que para o primeiro 

item a retenção, armazenamento e gestão dos logs de acesso da solução ofertada deverá ser de 

responsabilidade da CONTRATANTE, uma vez que a CONTRATADA nesta licitação será 

apenas o meio de fornecimento do acesso à internet, porém não estão sendo considerados 

equipamentos, software e demais itens, bem como os locais que terão a internet disponível para 

acesso. A solução para armazenar logs necessitaria de um equipamento instalado no local, seja 

modem ou Access Point Wifi. Sem isso fica impossibilitado de realizar o controle, 

armazenamento e retenção destes logs. A solicitação do Edital em questão é apenas o 

fornecimento dos equipamentos nos ambientes informados pela PRODABEL com alta 

disponibilidade. 

 

Esclarecimento 1: Solicitamos revisão do item 4.1.4, visto que o formato apresentado não 

possibilita tal gestão. 

 

R – O entendimento não está correto. A CONTRATADA será responsável pelo armazenamento. 



No item 4.1.5, no qual é apresentado o seguinte texto:“4.1.5. A CONTRATADA deverá observar 

e estar aderente à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD). 

 

Esclarecimento 2: Atualmente a CONTRATADA deste tipo de serviço é apenas o meio de 

transporte das informações e acessos, sem que haja nenhuma tratativa dos dados trafegados na 

rede. As informações dos usuários que utilizarão tais links deve ser realizado através do controle 

da CONTRATANTE e definido em contrato que não haverá nenhuma tratativa pela 

CONTRATADA, mediante punições informadas pela Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Está correto o nosso entendimento? 

 

R – O entendimento não está correto. Conforme item 4.1.4, a CONTRATADA será responsável 

pelo armazenamento dos logs de acesso, devendo estar em conformidade com a LGPD. 

 

2) DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

Considerando que o prazo máximo de ativação dos serviços contratados será de 60 (sessenta) dias 

corridos, temos um ponto importante a ser considerado que é exatamente nas dificuldades dos 

fornecedores em entregar equipamentos de baixa e alta capacidades dentro de um prazo que 

atenda ao edital. Todos sabemos das dificuldades que a Pandemia da COVID-19 nos trouxe e 

aliado a estas dificuldades estão também a falta de insumos e componentes para fabricação dos 

equipamentos. Esclarecimento 3: Há como ser reconsiderado o prazo de execução do objeto de 

60 (sessenta) dias corridos para 120 (cento e vinte) dias corridos? 

 

R – 120 dias corridos não atende. O prazo será modificado para 60 (sessenta) dias para ambos os 

lotes. 

 

3) LOCAL DE INSTALAÇÃO 

Os endereços de instalação a serem considerados são: Data Center I: Av. Presidente Carlos Luz 

1275 Data Center II: Rua Espírito Santo 605 Esclarecimento 4: Para estes atendimentos será 

necessário apenas a redundância, em cada um dos endereços, de rota, excluindo a necessidade de 

dupla abordagem de POP, está correto o nosso entendimento? 

 

R – Dupla abordagem em cada endereço. 

 

4) RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

Considerando os possíveis prejuízos no qual a CONTRATADA deverá arcar conforme o item 

10.1.21, entendemos que o acompanhamento / fiscalização da CONTRATANTE é importante 



para minimizar ao máximo os possíveis prejuízos, visto que a CONTRATADA detém de um 

maior conhecimento da infraestrutura do local. 

 

Esclarecimento 5: podemos considerar que sempre haverá acompanhamento da equipe da 

PRODABEL informando com exatidão todos os requisitos e riscos das instalações?  

 

R – A PRODABEL acompanhará nos dois endereços, Av. Presidente Carlos Luz 12 75 e Rua 

Espirito Santo 605. 

 

 

5) ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Na tabela com as especificações técnicas, o item 1.8 - Conexões e Interfaces de comunicação 

redundantes temos as especificações referente ao que os equipamentos devem suportar, dentre 

eles Suporte a NAT e Suporte para Tunelamento. Esclarecimento 6: O Suporte a NAT seria uma 

possibilidade de haver a configuração futura ou obrigatoriamente devemos entregar um 

equipamento que já o faça?  

 

Esclarecimento 7: Entendemos que quando mencionam Suporte para Tunelamento, estamos 

falando sobre IP SEC, correto? 

 

R – NAT -  o equipamento já deve implementar. TUNELAMENTO – entendimento correto. 

 

Belo horizonte, 06 de janeiro de 2022. 

 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 


