
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: 

 

OI S.A. (em recuperação judicial) sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 76.535.764/0001-43; simplesmente denominada “Oi”, vem, por seu representante legal, 

com fulcro no art. 24, do Decreto 10.024/2019, apresentar Questionamentos aos termos do Edital 

em referência, pelas razões a seguir expostas: 

 

1. DO ARMAZEMAMENTO DOS LOGS  

O edital define a CONTRATADA deverá reter os LOGs por 12 meses conforme o Marco Cívil, 

quando descreve:  

“ 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. “ Estamos entendendo que a CONTRATADA estará atendendo este item através do 

envio dos arquivos para um servidor de syslog da CONTRATANTE. Está correto nosso 

entendimento? 

 

R – Não. A Contratada ficará responsável por este armazenamento. 

 

 



2. DA ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DO TIPO 

DOS E/OU DDOS  

Estamos entendendo que devido ao Detalhamento Técnico, que deve ser avaliado entre as partes 

CONTRATADA e CONTRATANTE, a ativação do Serviço Anti-DDoS será tratada após a 

ativação dos Links de acesso à Internet e o prazo de ativação deste serviço não está incluso no 

prazo de ativação dos links físicos. Abaixo alguns exemplos do levantamento dos itens técnicos 

a serem tratados entre as partes: Endereços de IPs, Portas TCP/UDP, Serviços (HTTP, HTTPS, 

SIP, VÍDEO, etc) a serem protegidos; Inventário dos Equipamentos a serem protegidos (Marca, 

Modelo, Versão de Software etc). 

 

Responsáveis da PRODABEL que serão acionados durante possíveis ataques, que poderão 

acionar a Equipe de Segurança da CONTRATADA, que poderão alterar os nomes dos 

componentes da lista de responsáveis do PRODABEL. Nosso entendimento está correto? 

 

R – Sim, será habilitado após ativação do link sendo necessário alinhamento para ativação do 

serviço. Este deverá ser ativado inicialmente em modo de aprendizado (learning) e, 

posteriormente, será ativado o modo de mitigação. 

 

 

3. DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DO LOTE 1  

O edital descreve para o lote 1 que:“4.1 - Segurança - A CONTRATADA deverá prover solução 

para a proteção da rede da CONTRATANTE contra ataques e acessos indevidos, em seu próprio 

ambiente. A CONTRATANTE notificará, imediatamente, o fato à CONTRATADA. “ 

Solicitamos esclarecimentos quanto a este item. É necessário um maior detalhamento do que a 

CONTRATANTE entende como “ ... prover solução para a proteção da rede da CONTRATANTE 

contra ataques e acessos indevidos, em seu próprio ambiente. ” A CONTRATANTE deseja que 

a CONTRATADA instale um firewall depois do roteador de acesso à Internet na sua rede? Caso 

seja este o intuito deste item, é necessário que a CONTRATANTE forneça informações 

necessárias para a definição de qual equipamento será instalado. Assim, solicitamos a 

PRODABEL informar os parâmetros básicos para a definição do firewall, como: 

 

Throughput de, no mínimo, XXX Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada 

independentemente do tamanho do pacote. 

Suporte a, no mínimo, XXX conexões simultâneas. 

Suporte a, no mínimo, XXX novas conexões por segundo. 

Throughput de, no mínimo, XXX Gbps de VPN IPSec. 

Possuir ao menos XXX interfaces do tipo XXX 



 

R – Não é uma solução de firewall. Seria uma solução de Anti-DDoS. 

 

4. DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DO LOTE  

O edital descreve para o lote 2 que:“ A CONTRATADA deverá prover solução para a proteção 

da rede da CONTRATANTE contra ataques de negação de serviço e acessos indevidos, em seu 

próprio ambiente. A solução ofertada deverá ser compatível com o throughput do link ofertado. 

 

“10.2.1. A CONTRATADA deverá informar semanalmente à CONTRATANTE os incidentes 

registrados, ações para tratar os incidentes e atividades suspeitas para fornecer visibilidade de 

segurança da informação à CONTRATANTE. ” 

 

“10.2.2. A CONTRATADA deverá formalmente tornar de conhecimento da CONTRATANTE 

quaisquer situações de desconformidade identificadas, sendo elas decorrentes de implementações 

de regras ou serviços solicitados ou não pela CONTRATANTE que, por ventura, possam tornar 

os sistemas e serviços da CONTRATANTE vulneráveis a ataques ou acessos não autorizados.”  

 

“10.2.3. A CONTRATADA deverá responder por danos de qualquer natureza que possam ocorrer 

devido a ataques externos à rede interna da CONTRATANTE, que venham ultrapassar a 

segurança implantada, por dolo ou culpa da CONTRATADA. ” “ 10.2.4. A CONTRATADA 

deverá constantemente realizar a atualização dos bancos de dados de padrões de ataques 

(assinaturas) e, sempre que adequado, realizar a ativação dos mesmos para prevenção e proteção 

da rede.”  

 

“10.2.5. A CONTRATADA deverá ser responsável por avaliar, acompanhar e tratar os alertas 

gerados e, de imediato, tomar as providências cabíveis para sanar os incidentes registrados. 

Solicitamos esclarecimentos quanto a estes itens. É necessário um maior detalhamento do que a 

CONTRATANTE entende como “ ... prover solução para a proteção da rede da CONTRATANTE 

contra ataques e acessos indevidos, em seu próprio ambiente.”  

 

Ou o que a CONTRATANTE entende como “ tratar incidentes , situações de desconformidade, 

ataques e acessos não autorizados” para um serviço de acesso à Internet. A CONTRATANTE 

deseja que a CONTRATADA instale um firewall depois do roteador de acesso à Internet na sua 

rede? 

 



Caso seja este o intuito deste item, é necessário que a CONTRATANTE forneça informações 

necessárias para a definição de qual equipamento será instalado. Assim, solicitamos a 

PRODABEL informar os parâmetros básicos para a definição do firewall, como: 

Throughput de, no mínimo, XXX Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada 

independentemente do tamanho do pacote. 

Suporte a, no mínimo, XXX conexões simultâneas. 

Suporte a, no mínimo, XXX novas conexões por segundo. 

Throughput de, no mínimo, XXX Gbps de VPN IPSec. 

Possuir ao menos XXX interfaces do tipo XXX 

 

Outra observação importante é que esta omissão levará a impugnações, recursos e até mandato de 

segurança para este certame, uma vez que, a falta de especificação das características mínimas, 

quantidades e localidades poderá acarretar subjetividade no julgamento, o que é defeso pela Lei 

de Licitações, nos termos do seu artigo 3º caput. e artigo 40, inciso VII . Por sua vez, o art. 14 da 

Lei n.º 8.666/93 determina, no que interessa a este ponto, que a descrição do objeto pretendido 

seja adequada, ou seja, conforme o art. 40, inciso I, da mesma norma, deve ser clara a sucinta, 

capaz de fomentar a competição de diversos interessados.  

 

Neste caso específico, a descrição do objeto licitado não atendeu aos seus objetivos, pois não 

possibilitou que as licitantes interessadas em participar da competição conhecessem as 

características mínimas, quantidades e localidades e formulassem corretamente suas ofertas de 

preços na etapa competitiva do certame. Portanto, para que não haja obscuridade acerca das 

características mínimas e quantidades, solicitamos a retirada ou o detalhamento deste item. 

 

R - O item 4.1 do Anexo II do Edital, citado no questionamento, trata-se de uma solução de Anti-

DDoS. 

 

Os itens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 e 10.2.5, do Anexo I, tratam das responsabilidades da 

CONTRATADA, que deverá dar ciência e transparência a CONTRATANTE quanto a incidentes 

ou problemas de segurança e infraestrutura, que podem ter transpassado o serviço de segurança 

ofertado ou ainda que possam de alguma forma impactar o serviço ofertado a CONTRATANTE. 

Estes itens também garantem que a CONTRATADA apresente ações para mitigação e/ou 

tratamento dos incidente e problemas que venham a ocorrer, bem como garantir também, que os 

serviços de segurança ofertados passem por manutenções e atualizações constantes, fazendo com 

que o serviço ofertado esteja em conformidade com a melhores práticas de segurança. 

 

R - Não há a necessidade do fornecimento de uma solução de firewall. 



 

5. DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DO LOTE 2 – QUESTIONAMENTO II 

O edital descreve para o lote 2 necessidade de fornecimento de IPS quando escreve: “ 4.3 - IPS e 

controle de ameaças - As funcionalidades de IPS e controle de malwares deverão ser 

implementadas integradas a solução ofertada e a comunicação entre eles deverá ser interna, sem 

a necessidade de uso de qualquer interface externa. “ Solicitamos esclarecimentos quanto a este 

item. É necessário um maior detalhamento para o dimensionamento correto de uma solução IPS 

a ser instalado no ambiente da CONTRATADA. Assim, solicitamos a PRODABEL informar os 

parâmetros básicos para a definição do firewall, como: 

 

Throughput de, no mínimo, XXX Gbps de IPS. 

Throughput de, no mínimo, XXX Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada 

independentemente do tamanho do pacote. 

Suporte a, no mínimo, XXX conexões simultâneas. 

Suporte a, no mínimo, XXX novas conexões por segundo. 

Throughput de, no mínimo, XXX Gbps de VPN IPSec. 

Possuir ao menos XXX interfaces do tipo XXX 

 

Nosso entendimento está correto? 

 

R – Entendemos que o licitante, esteja com uma versão antiga do edital, uma vez que este item 

foi retirado da versão atual do documento, não sendo mais uma exigência. 

 

 

6. ALTERAÇÃO DE LARGURA DE BANDA 

O termo de referência descreve para o lote 1 e 2: 

“ 1.4 - O prazo para alteração da largura de banda contratada, após formalização, é de até 2 (dois) 

dias corridos (aumento ou redução).”  

Considerando que há necessidade de internalizar o serviço, através de abertura de ordem de 

serviço, ajustar valores, solicitamos que o prazo de alteração da largura de banda contratada, seja 

de 20 (vinte) dias corridos (aumento ou redução); 

 

R – O prazo de 20 dias para alteração da banda não atende às necessidades da Administração. O 

edital será alterado, mantendo o prazo para 10 dias. 

 

 

 



7. ALTERAÇÃO DE LARGURA DE BANDA  

O termo de referência descreve para o lote 1 e 2 respectivamente:  

 

“1.10 - A CONTRATADA terá 60 (sessenta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento 

para construir os acessos, terminar dentro da sala da CONTRATANTE, disponibilizar os 

equipamentos e ativar os serviços.” 

 

“1.10 - A CONTRATADA terá 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento 

para construir os acessos, terminar dentro da sala da CONTRATANTE, disponibilizar os 

equipamentos e ativar os serviços. ” 

 

Considerando há necessidade de fornecimento de equipamentos de grande porte, solicitamos que 

o prazo de entrega para ambos os lotes seja de 90 (noventa) dias a emissão da Autorização de 

Fornecimento para construir os acessos, terminar dentro da sala da CONTRATANTE, 

disponibilizar os equipamentos e ativar os serviços após.  

Nossa solicitação será atendida?  Favor esclarecer se há uma diferença no prazo de entrega dos 

lotes 1 e 2. 

 

R – Embora o título seja alteração de largura de banda, o esclarecimento se refere a implantação 

do serviço. 

O prazo será alterado, ambos os lotes terão prazo de 60 (sessenta) dias para implantação. 

 

8. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE MAPA DE ENCAMINHAMENTO DAS ROTAS DOS 

LINKS: 

“4.3.3. Para o link backup, a contratada deverá encaminhar, antes da assinatura contratual, mapa 

de encaminhamento das rotas dos links, demonstrando que não há pontos/trechos em comum com 

a Rota principal até o backbone da operadora.;” Informamos que não é possível apresentarmos, 

antes da assinatura do contrato, um mapa de encaminhamento das rotas dos links, demonstrando 

que não há pontos/trechos em comum com a Rota principal até o backbone da operadora. 

Solicitamos que a contratada possa apresentar, antes da assinatura do contrato, uma declaração 

pata o link backup garantindo que não há pontos/trechos em comum com a Rota principal até o 

backbone da operadora. 

 

 

 

 



R – Poderá, sim, ser apresentada uma declaração, entretanto, trata-se de uma condição de 

assinatura do contrato, portanto, quando da assinatura do contrato será necessária a apresentação 

do mapa de encaminhamento das rotas dos links, ressalvando que, a fase contratual é entre partes, 

podendo ser aplicado, portanto, as previsões do edital referentes ao sigilo e confidencialidade, em 

especial o artigo 55 do código de Código de Conduta e Integridade. 

 

 

9. EQUIPAMENTO SUPORTE AS FUNÇÕES DE NETFLOW  

Entendemos que caso o equipamento suporte as funções de Netflow, especificadas na RFC 3954, 

os itens abaixo serão considerados integralmente atendidos: 

“- Capacidade de enviar flags TCP dos flows;” 

“- Capacidade de manter mais de 512K entradas de flow;” 

“- Capacidade de fazer amostragem determinística de flows;” 

Nosso entendimento está correto? 

 

R – Os itens podem ser comprovados através de datasheet do fabricante. 

 

 

10. INTERFACES PARA O ROTEADOR DO LOTE 2 

Em relação ao item 1.8, ANEXO II, foi previsto que: 

"Além das 2(duas) interfaces de conexões à Internet, o equipamento roteador proposto pela 

contratada deverá também possuir no mínimo 02 (duas) interfaces gigabit-ethernet (10 Gbps, com 

capacidade para operar no modo full-duplex, conector RJ-45), ou Ethernet padrão 

10/100/1000/10000, disponíveis para conexão com a rede interna da CONTRATANTE." 

 

Nosso entendimento é que estas interfaces LAN poderão ser entregues no padrão óptico. Está 

correto nosso entendimento? Se sim, solicitamos informar qual o tipo de fibra e distância que 

serão utilizadas na LAN. 

 

R –  Não está correto. Portas RJ45. 

 

11. DO PRAZO 

“ 6.2.1. O prazo máximo de ativação dos serviços contratados será de até 60 (sessenta) dias 

corridos após o recebimento pela CONTRATADA de Nota de Empenho devidamente assinada 

pela CONTRATANTE, conforme descrito no item 1.10 do Anexo I e II..  

 



“ Este item informa que o prazo de ativação será de até 60 dias, mas o item 1.10 do Anexo II 

informa um prazo diferente deste item “6.2.1”. Entendemos que o prazo correto é o prazo 

informado neste item “6.2.1”. Entendimento correto? 

 

No entanto, é cediço que o prazo supracitado não é suficiente para ativação do serviço, bem como 

não se demonstra adequado a implantação dos serviços, especialmente diante da complexidade 

da construção de rede de telecomunicações para prover o objeto licitado e segurança contratual 

que se pretende obter.  

A fim de se respeitar a razoabilidade e a boa fé objetiva do presente certame - visto que do 

contrário, as licitantes incorrerão em grave e desproporcionado risco de penalidades contratuais, 

faz-se necessária a dilação de tal prazo dentro de parâmetros revestidos de razoabilidade e 

proporcionalidade. 

 

Desta feita, é imperioso que o atual prazo seja revisto, de modo a tornar plenamente exequível o 

futuro Contrato. Portanto, não prever prazo igual ou superior a 90 dias para o ativação serviço 

significa aumentar abrupta e desnecessariamente os riscos de penalidades para o particular quando 

da contratação dos serviços, o que além de acarretar uma maior oneração para a Administração 

Pública sob a forma de repasse financeiro nas propostas a serem apresentadas, configura-se como 

uma regra que foge as inteiras da razoabilidade e da comutatividade contratual que se pretende 

com a licitação. Ademais, há que se cogitarem os sérios riscos de aplicação de outras penalidades 

contratuais, inclusive as decorrentes da hipótese de rescisão do contrato, cujo risco imensurável 

poderá afastar deste Certame os eventuais interessados. 

 

Tal alteração se faz necessária tendo em vista que a estipulação de prazo diverso do que se propõe 

nesta missiva pode ensejar a aplicação de penalidades injustas a Contratada, visto que o serviço a 

ser prestado envolve alta e complexa tecnologia, além da infraestrutura que deverá ser feita para 

atendimento dos links em fibra optica, bem como os equipamentos roteadores que são importados 

e que poderão demorar para serem liberados para uso, não sendo razoável prazo tão ínfimo para 

a instalação definitiva do serviço, conforme determina a regra editalícia. 

 

Diante disso solicitamos a flexibilização do prazo para 90 dias para que seja implantado o serviço 

demandado. Nossa solicitação será atendida? 

 

R – O prazo será alterado, será de 60 dias para ambos os lotes. 

 

 

 



Belo horizonte, 06 de janeiro de 2022. 

 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 


