
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 – A TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

 

Questionamento 1: 

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.  

Tendo em vista a necessidade de infraestrutura para a realização da dupla abordagem e 

necessidade de aprovações dos órgãos fiscalizadores da prefeitura para liberação das obras o 

prazo de 60 (sessenta) dias se torna inexequível para conclusão do projeto. Solicitamos a 

dilação do prazo de entrega para até 120 dias após a emissão da ordem de empenho. Nossa 

solicitação poderá ser atendida? 

 R – Não poderá ser atendida. 

 

 



Questionamento 2: 

LOTE 2 

1.10 Prazo para ativação dos serviços  

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. 

Tendo em vista a necessidade de infraestrutura para a realização da dupla abordagem e 

necessidade de aprovações dos órgãos fiscalizadores da prefeitura para liberação das obras o 

prazo de 30 (trinta) dias se torna inexequível para conclusão do projeto. Solicitamos a dilação 

do prazo de entrega para até 120 dias após a emissão da ordem de empenho. Nossa solicitação 

poderá ser atendida? 

  R – Não poderá ser atendida. 

 

Questionamento 3: 

7.1 Informações: 

As licitantes deverão fornecer, informações sobre o seu backbone nacional e suas conexões 

internacionais, indicando:  

7.1.1 POPs nacionais 

7.1.2 Locais de destino e backbones externos alcançados; 

7.1.3 Velocidades de conexão; 

7.1.4 Ocupação atual dos circuitos; 

7.1.5 Tecnologias empregadas; 

7.2 Formato 

Estas informações deverão estar contidas em documento impresso, que deverá ser entregue em 

conjunto com a proposta comercial 

As informações solicitadas no item 7.1 são sensíveis e não informadas pela área de operação 

das operadoras de telecomunicações. Solicitamos que a exigência de apresentação destas 

Informações sejam retiradas do edital. Nossa solicitação poderá ser atendida?  

  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. 

 

 



Questionamento 4: 

A partir de sua entrada em operação, os roteadores fornecidos deverão ficar sob total controle e 

gerenciamento da CONTRATANTE, mantendo-se a CONTRATADA responsável por sua 

manutenção e garantia. Para isso, a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE o 

acesso total e irrestrito, físico e lógico, inclusive a senha de acesso aos equipamentos (roteadores) 

disponibilizados como parte da solução.  

Entendemos que quando é mencionado que a partir da entrada em operação os roteadores 

ficam sob controle da CONTRATADA entendemos que a responsabilidade pela atualização da 

tabela e administração da mesma, também ficará sobre responsabilidade do CONTRATANTE. 

Está correto nosso entendimento?  

  R – A atualização da tabela se dará pelo próprio protocolo BGP com os Peers da operadora. 

Após a configuração inicial em conjunto, a Administração será a CONTRATANTE. 

 

Questionamento 5: 

1.8 Conexões e Interfaces de comunicação redundantes 

As conexões especificadas por este edital deverão ser fornecidas através de links de fibras ópticas 

independentes, conectados a um elemento de roteamento da CONTRATADA e gerenciado pela 

CONTRATANTE. 

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. 

No edital é solicitado acessos 15Gbps, porem o equipamento roteador solicitado possui apenas 

portas de 10Gbps. Entendemos que neste caso o equipamento será um limitador para o acesso. 

Está correto nosso entendimento? 

  R – O entendimento está correto. 

 

Questionamento 6: 

Será necessário fornecimento de certificado SSL para decrypt dos pacotes? 

   R – Não está sendo exigida inspeção SSL. 

 

Questionamento 7: 

Qual throughput máximo a ser mitigado (tráfego limpo)? 

   R – O serviço Anti DDoS deve tratar todo o tráfego entregue através dos links de internet 

fornecidos. 



Questionamento 8: 

Qual a quantidade de IP´ a ser inspecionado?  

     R – O serviço Anti DDoS deve tratar todo o tráfego entregue através dos links de internet 

fornecidos. 

 

Questionamento 9: 

Quais os ASN válidos? 

    R – Apenas 01 ASN com um prefixo IPv4/20 e outro IPv6/32. 

 

Questionamento 10: 

Gostaríamos que fosse informado uma referência de mitigações histórica nos últimos 12 meses. 

    R – A solicitação não está atendida. 

 

Questionamento 11: 

Será necessário fornecimento de certificado SSL para decrypt dos pacotes? 

    R – Não está sendo exigida inspeção SSl. 

 

Belo horizonte, 06 de janeiro de 2022. 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 

 


