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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 
 

ERRATA 01 
 
 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS E À IMPUGNAÇÃO – CLARO SA 
 
Item 4.1  

 

Onde se lê: 
 

Objetivando esclarecer melhor a definição dos itens passíveis de serem contratados, reformamos os itens 
7.1, 8.3, 8.4, 15.5.1 do Termo de Referência, Anexo 01-D – Modelo de Proposta de Preços, Item 6.2 da 
minuta de contrato, conforme a seguir:   

 

“7.1 Lote Único – Link de dados para acesso dedicado à internet:  

 

 Descrição 

Faixa de 

Banda de 

internet 

Unidade 
Quantidade 

Mínima 

Quantidade 

Máxima 

01 
Acesso à Internet com 

filtro anti-ddos 
10G Gbps 5 10 

02 
Acesso à Internet com 

filtro anti-ddos 
40G Gbps 11 20 

Tabela 01 

 

(...) 

8.3 A CONTRATANTE compromete-se em demandar inicialmente 5 

Gbps, podendo, conforme sua conveniência, solicitar alteração de 

banda até o limite máximo da hierarquia contratada, conforme descrito 

neste Termo de Referência, a qualquer tempo; 
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8.4 A CONTRATANTE também poderá demandar redução do 

quantitativo de Gbps até o limite mínimo das hierarquias contratadas; 

 

“15.5.1 Lote único – Link de acesso à internet: 

 

ITEM Descrição 

Faixa de 

Largura de 

Banda 

Velocidade 

(quantidade) 

Valor 

Unitário por 

Gbps (R$) 

Valor Total 

MENSAL 

(R$) 

Valor Total 

ANUAL 

(R$) 

01 
Link de acesso à internet 

com filtro anti-DDoS  
10G 5 Gbps    

02 
Link de acesso à internet 

com filtro anti-DDoS 
40G 20 Gbps    

 VALOR TOTAL GLOBAL (R$)  

 

 

 

 

 

Leia-se:  
 

Objetivando esclarecer melhor a definição dos itens passíveis de serem contratados, reformamos os itens 
1, 7.1, 7.2, 7.3, 9.3, 9.4, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3 do Termo de Referência, Anexo 01-D – Modelo de Proposta 
de Preços, Item 6.2 da minuta de contrato, edital item 1, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, conforme a seguir:   

 

No termo de referência: 
 

1. OBJETO 

Contratação de 02 (duas) pessoas jurídicas distintas para fornecimento de solução de acesso 
à Internet de forma síncrona, dedicada, com velocidade de até 10Gbps, disponibilidade 24 (vinte 
e quatro) horas por dia nos 7 (sete) dias da semana, com instalação, manutenção, suporte, 
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proteção Anti-DDoS na nuvem e local, fornecimento de materiais e equipamentos, conforme 
especificações do termo de referência. 
 

 

7. COMPOSIÇÃO DOS LOTES 

7.1. Lote 1 – Link de dados para acesso dedicado à internet: 

Item Descrição Unidade 
Quantidade 

Mínima 

Quantidade 

Máxima 

01 

Acesso à Internet 

com filtro anti-

ddos 

Gbps 3 10 

 

7.2. Lote 2 – Link de dados para acesso dedicado à internet: 

Item Descrição Unidade 
Quantidade 

Mínima 

Quantidade 

Máxima 

01 

Acesso à Internet 

com filtro anti-

ddos 

Gbps 3 10 

 

7.3. Critérios 

7.3.1. Para o Lote 1, o serviço deve ser provido por backbone próprio da CONTRATADA, 

não sendo permitida a utilização de backbones de terceiros; 

7.3.2. Para o Lote 2, o serviço pode ser provido por backbone próprio da CONTRATADA 

ou de terceiros, desde que tal estrutura de conectividade não pertença ao vencedor 

do lote 2 (neste cenário, a CONTRATADA deve apresentar a devida documentação 

para aferir o atendimento deste requisito contratual); 
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9.3. A CONTRATANTE compromete-se em demandar inicialmente 3Gbps de cada lote, 

podendo, conforme sua conveniência, solicitar alteração de banda até o limite máximo 

descrito neste Termo de Referência, a qualquer tempo; 

9.4. A CONTRATANTE também poderá demandar redução de banda até o limite mínimo 

descrito neste Termo de Referência, a qualquer tempo; 

 

15.5. O preço deverá ser composto de acordo com a tabela abaixo: 

15.5.1. Lote 1 – Link de acesso à internet: 

ITEM Descrição Velocidade 
Valor Unitário 

por Gbps (R$) 

01 
Link de acesso à internet com filtro 

anti-DDoS  
1 Gbps  

 

15.5.2. Lote 2 – Link de acesso à internet: 

ITEM Descrição Velocidade 
Valor Unitário 

por Gbps (R$) 

01 
Link de acesso à internet com filtro 

anti-DDoS  
1 Gbps  

 

15.5.3. Será declarado vencedor o que apresentar menor valor unitário por (Gbps) 

 

No edital 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1 Contratação de 02 (duas) pessoas jurídicas distintas para fornecimento de solução 

de acesso à Internet de forma síncrona, dedicada, com velocidade de até 10Gbps, 

disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia nos 7 (sete) dias da semana, com 
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instalação, manutenção, suporte, proteção Anti-DDoS na nuvem e local, 

fornecimento de materiais e equipamentos, conforme especificações detalhadas no 

Termo de Referência, constante do Anexo I, deste Instrumento convocatório. 

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO 

UNITÁRIO, podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação, observados prazos para 
fornecimento, especificações técnicas e demais condições definidas neste 
Instrumento convocatório. O próprio sistema acusará quando houver empate técnico 
em se tratando de ME/EPP. 
11.1.1 Os julgamentos dos lotes serão executados sequencialmente, ou seja, 

após a conclusão do julgamento do lote 1 (adjudicado), será executado o 
julgamento do lote 2. 

11.1.2 Embora os fornecedores possam participar de ambos os lotes, o 
vencedor adjudicado do primeiro lote (Lote 1), será desclassificado do 
segundo lote (Lote 2), a fim de que o certame possua dois vencedores 
distintos (premissa basilar da contratação em questão). 

 
 

 

 

Manaus, 01 de outubro de 2021 
 

 
Josenei Campelo Gomes 

Pregoeiro 
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