
 

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: 

 

A CLARO S.A., CNPJ n.º 40.432.544/0001-47, com Sede Social localizada à Rua Henri Dunant, nº 780, 

Torres A e B, bairro Santo Amaro, CEP: 04.709-110, na Cidade e Estado de São Paulo, por seu representante 

legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença desse I. Pregoeiro apresentar QUESTIONAMENTO 

com pedido alternativo para que seja recebido como IMPUGNAÇÃO na hipótese de seu indeferimento, 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 

 

I – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

Considerando o iten destacado, entedemos que: 

 



 

a) Com relação à informação que “a conexão deverá ser fornecida com dupla abordagem”, entendemos que uma 

abordagem, em circuito linear e única, será feito na Av. Presidente Carlos Luz, 1275, e a segunda abordagem, 

desta “dupla abordagem”, será, também em circuito linear e única, na Rua Espírito Santo 605, para ambos os 

lotes, ou serão 2 links em cada endereço, com 2 roteadores independentes, totalizando 4 links independentes 

para ambos os lotes? 

 

R – Para cada lote, serão 2 links com 1 roteador em cada endereço. Dupla abordagem de óptica por caminhos 

distintos na rede da contratada. 

 

b) Com relação à informação que “Em caso de falha da conexão, o circuito deverá ser comutado automaticamente 

para a contingência”, entendemos que esta comutação se dará pelo tempo de convergência do BGP configurado 

nos circuitos, e que a PRODABEL possui interconexão em alta capacidade entre as localidades de Av. 

Presidente Carlos Luz, 1275 e Rua Espírito Santo 605 e que os circuitos providos estarão em uma mesma rede 

lógica com transparência para o broadcast de pacotes LAN fornecido pela PRODABEL. Está correto nosso 

entendimento? 

 

R – Conforme Edital, o backup de cada local deve ser a contingência. A Prodabel possui interconexão entre a 

Av. Carlos Luz 1275 e Rua Espirito Santo 605. 

 

 

 

Entendemos que este requisito não é compatível com a tecnologia IP, visto que o menor bloco CIDR que pode 

ser anunciado no BGP para a tabela de roteamento mundial é o bloco /24. Desta forma necessita que este item 

seja republicado e corrigido. 

 

R – Sim, o /27 é para o lote 2. Houve erro de digitação, erro formal, portanto, o correto para o lote 1 é /24. Vai 

ser corrigida a informação no Edital. 

 

 

 

 



 

II– DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

 

Solicitamos que a PRODABEL forneça uma topologia básica desta solução com o detalhamento das questões 

de abordagem, interligação dos prédios, redes logicas e configurações básicas. Nossa solicitação será atendida? 

 

R – Sim para a topologia e abordagens, exceto endereçamento ip e parâmetros de configurações. Estes serão 

fornecidos quando da implantação. 

 

 

 

Com relação à velocidade dos links pedidos ser de 15Gbps, e que na estrutura de backbone das operadoras não 

é usual fazer o emprego de configuração de “Port Channel” ou “Link Aggregation” para agregação de portas 

detalhadas na especificação do roteador “com pelo menos 2(duas) interfaces ópticas de 10 Gbps WAN”, 

entendemos que poderemos tratar como sendo uma única porta de 100Gbps com a configuração dos links em 

15Gbps. Nosso entendimento está correto? 

 

R – Os roteadores deverão ter duas interfaces ópticas.  

 

 



 

 

 

Entendemos que o prazo solicitado para a realização deste processo deve ser maior, tendo em vista que será 

necessário realizar alterações na rede/equipamentos. Diante deste fato, sugerimos a alteração para 45 dias. 

Nossa solicitação será aceita? 

 

R – A Solicitação não será acatada, não em sua totalidade, o edital será modificado para constar o prazo de 10 

(dez) dias corrido para alteração da banda. 

 

III- ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Entendemos que o prazo solicitado para a realização deste processo deve ser maior, tendo em vista que será 

necessário realizar alterações na rede/equipamentos. Diante deste fato, sugerimos a alteração para 45 dias. 

Nossa solicitação será aceita? 

 

R – A Solicitação não será acatada, não em sua totalidade, o edital será modificado para constar o prazo de 10 

(dez) dias corrido para alteração da banda. 

 

 

Entendemos que este requisito não é compatível com a tecnologia IP, visto que o menor bloco CIDR que pode 

ser anunciado no BGP para a tabela de roteamento mundial é o bloco /24. Desta forma necessita que este item 

seja republicado e corrigido. 

 

R – O correto é /24. Erro formal, será modificado no edital. 



 

 

 

Este item é possível de atendimento, desde que a CONTRATANTE assine um Termo na qual isenta a 

CONTRATADA de futuras cobranças referentes a SLA. Isso se faz necessário, uma vez que CONTRATADA 

não será responsável pela gestão do equipamento, assim como pelas configurações. 

 

R – Não obstante, os roteadores fornecidos ficarem sob controle e gerenciamento da contratante, é de 

responsabilidade da contratada, garantia e manutenção continuam conforme previsto no Edital. 

 

A CONTRATANTE receberá as orientações para acesso ao portal (https://antiddos.embratel.net.br/) onde 

poderá extrair relatórios e também de como abrir chamado de Segurança. O telefone disponível para abertura 

de chamados é o 08007012127. 

 

R – De acordo, desde que o chamado telefônico seja direcionado diretamente ao suporte humano. 

 

 

 

 

 

Entendemos que o tempo de atendimento de 1 minuto não é factível, tendo em vista que as operadoras 

possuem como atendimento inical a URA de forma a direcionar adequadamente o cliente para o atendimento 

que necessita. Entendemos também que a previsão de reestabelecimento do serviço dependerá, em muitas 

ocasiões, de deslocamento da equipe técnica a campo, e este tempo poderá ser superior a 10 minutos. Diante 

deste fato, se faz necessário a alteração deste item uma vez que os prazos estipulados podem ensejar a 

aplicação de penalidades injustas à Contratada. 

 

 

https://antiddos.embratel.net.br/


 

R -  A contratada deverá se preparar para atender às ligações da 

contratante em 1 minuto. O prazo de 10 minutos é para que a contratada 

apresente uma previsão inicial para o restabelecimento do serviço. Sobre o 

tempo de deslocamento ele é bastante previsível dentro do município de Belo 

Horizonte. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

R –  As informações são comprobatórias da capacidade de atendimento e não se trata de acesso a dados 

estratégicos da operadora, uma vez que não necessita do detalhamento de toda sua infraestrutura. 

 

 

IV - ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Ententemos que o prazo para ativação do circuito do lote 2 deverá ser o mesmo do lote 1, 60 dias. Para ambos 

os lotes se faz necessário a instalação de acessos e equipamentos cujo prazo de 30 dias não é suficiente. Nossa 

solicitação será atendida? 

 

R – A solicitação será atendida, o prazo para ativação de serviço será de 60 dias para os dois lotes.  

 

 

 

 



 

V – FATURAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET E ANTI-DDOS 

 

Com relação ao item 7, do anexo I, “7 - Engenharia da Rede”, representa item de características 

estratégica da Operadora, entendemos que deve se cobrar itens de performance e de SLA e não a 

exposição da infra-estrutura tecnológica da Operadora. Desta forma solicitamos a 

alteração/exclusão deste item. 

R -  A contratada entende que as informações são comprobatórias da 

capacidade de atendimento, e que não se trata de acesso a dados estratégicos 

da operadora, uma vez que não necessita do detalhamento de toda sua 

infraestrutura. São apenas dados quantitativos. O item não será excluído. 

 

Tendo em vista que o edital prevê a prestação de serviços de Telecom (Link Internet) e Serviços de Valor 

Adicionado (Anti-DDoS), solicitamos esclarecimentos em relação a formatação da proposta final e definição 

de faturamento futuro por conta do vencedor do certame. 

Do ponto de vista de faturamento, o serviço de conexão à Internet, sendo um serviço de telecomunicações, 

possui incidência de ICMS, PIS e COFINS, enquanto que o serviço de proteção Anti-DDOS, sendo um serviço 

de valor adicionado, possui incidência somente de ISS. Portanto, para respeitarmos o regime de tributação 

brasileiro, e trazermos economicidade ao CLIENTE, solicitamos permissão para que as propostas tenham 

separação das linhas de Serviço de Comunicação Internet e Serviço de Anti-DDoS, considerando seus 

respectivos impostos no preço final. 

 

Além disso, caso sejamos vencedores do certame, solicitamos que o CLIENTE aceite emissão das faturas 

mensais distintas para os serviços citados. Sendo uma fatura para o serviço de Link Internet e outra fatura com 

o serviço de Anti-DDoS. Desta forma cada fatura irá possuir a incidência de impostos correta e trará maior 

economicidade no contrato. 

 

Diante dos fatos expostos acima, entendemos que o CLIENTE irá aceitar faturas separadas para a prestação 

dos serviços envolvidos no edital. Está correto nosso entendimento? 

 

R – Deverá ser emitida uma única nota fiscal por lote arrematado. 

 

 

 

 

 

 



 

VI – PARTICIPAÇÃO NOS DOIS LOTES 

O edital não deixa claro se há impedimento para que a mesma licitante participe dos dois lotes. 

Neste caso, entendemos que o mesmo fornecedor poderá prestar o serviço do Lote I e do Lote II. 

Está correto o nosso entendimento? 

 

R – Sim, está correto o entendimento. 

 

 

VII – OUTROS ITENS 

 

Pedimos por gentileza informar qual o respaldo jurídico que isenta a EMPRESA DE INFORMÁTICA E 

INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A - PRODABEL de contribuir com o ICMS. 

Esse questionamento se faz necessário, para que a CONTRATADA, justifique junto aos órgãos reguladores a 

concessão do benefício. Outro fato se refere ao fato de interferir diretamente na composição dos valores que 

serão apresentados na proposta. 

 

R – Encaminho, anexo, comprovante de Inscrição Estadual no qual comprova-se que o regime de recolhimento 

de ICMS da Prodabel é ISENTO OU IMUNE. 

 

 

Rereferente as Declarações e a Proposta as mesmas poderão ser assinadas digitalmente? 

 

R – Sim o entendimento está correto. 

 

 

 



 

Tendo em vista a complexidade da proposta, em função dos diversos valores que deverão ser apresentados,  

solicitamos que o prazo de 2 horas para apresentação da Proposta Ajustada, seja ampliado para 4 horas. Nossa 

solicitação será aceita? 

 

R – Não. Será mantido o prazo determinado no item 11.1. do Edital. 

 

 

 

 

VIII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Conforme item 4.1.3 os upgrades e dowgrades serão realizados respeitando a velocidade mínima de 500Mbps. 

Na tabela de preço a velocidade mínima utilizada entre as velocidades é de 20Mbps, divergindo assim do item 

4.1.3. Desta forma solicitamos a alterção da tabela, considerando a velocidade mímina de 500Mbps, para 

realização de upgrades e dowgrades. 

 



 

R – A velocidade mínima será sempre 500Mbps. As variações é que poderão ser de 20Mbps  

 

X – DOS PEDIDOS 

 

Como resta demonstrado, a alteração do edital é medida que garantirá a legalidade da licitação, possibilitando 

a EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – 

PRODABEL selecionar a proposta mais vantajosa para cada um dos serviços contratados, assim como manter 

a legalidade do certame e do futuro contrato administrativo, através da correção da incoerência aqui apontada. 

Ante o exposto, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo da licitação, bem como a aplicação dos 

princípios da legalidade e da justa competição, requer a alteração do edital no termo proposto acima. Ainda, 

na hipótese do Pregoeiro não acolher as presentes razões, digne-se a recebê-las como impugnação aos termos 

do edital, com efeito suspensivo, de acordo com o disposto na legislação vigente. 

 

R – O edital será alterado e republicado oportunamente. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2022. 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 


