
 
 
 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS Nº 1: 
 
 
Processo Licitatório n.º 05/2014 – Modalidade Pregão Presencial n.º 05/2014. 
 
A empresa CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A – CEMIGTelecom, apresentou 
questionamentos sobre o processo em referência e após apreciação da Pregoeira, 
resultaram: 
 
 
Questionamento nº 01: 
 
No ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA, consta na descrição do LOTE II: 
"Conexão adsl à Internet, na velocidade 2 Mbps, para as seccionais do CRA-MG 
no interior do estado de Minas Gerais, nas cidades e endereços listados neste 
termo de referência." 
 
 A CEMIGTelecom tem interesse de participar do processo licitatório do LOTE 2, 
porém, ao invés de oferecer conexão com a tecnologia ADSL, a CEMIGTelecom 
pretende oferecer a tecnologia de conexão dedicada à Internet, utilizando a 
tecnologia Metro Ethernet, na velocidade 2 Mbps, full-duplex, com atendimento em 
fibra ótica dedicada na última milha. 
 
A CEMIGTelecom entende que a tecnologia Metro Ethernet de conexão dedicada 
oferece uma solução superior à descrita no LOTE 2, permitindo sua participação no 
certame. O entendimento da CEMIGTelecom está correto? 
 

Resposta:  

Entendemos que não, uma vez que as seccionais do CRA-MG no interior do estado 
de Minas Gerais não necessitam de tecnologia superior à descrita no objeto, tendo 
em vista a natureza das suas atividades na internet, como por exemplo: navegação 
web e Leitura de e-mails, atentando assim ao principio da economicidade.  
 
Aceitaremos a tecnologia METRO ETHERNET, desde que o preço ofertado seja 
compatível com o preço referente ao da tecnologia solicitada no Termo de 
Referência. 
 
 
Questionamento nº 02: 
 
No ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA, item 6, letra f, consta que: "O CRA-MG 
deverá ter autonomia para configuração do sistema de nomes de domínio reverso 
(DNS, Domain Name System), sobre os IP fornecidos; roteador para conexão 
especificada; range de no mínimo 6(seis) endereços IPs;" 
 
A CEMIGTelecom entende que o CRA-MG poderá solicitar a qualquer momento a 
configuração de endereços reversos de sistema de nomes de domínio reverso 
(DNS, Domain Name System), através da abertura de chamado técnico. O 
entendimento da CEMIGTelecom está correto? 
 
 
 
 



 
 
Resposta:  

Entendemos que o questionamento é válido, e respondemos que sim, desde que o 
atendimento do suporte técnico seja 24/7, dado que a correta configuração de 
endereços reversos de sistema de nomes de domínio reverso (DNS, Domain Name 
System) é imprescindível, pois confere autenticidade e identidade aos nossos 
servidores. 
 
 
Belo Horizonte, 04 de julho de 2014. 
 
 

Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes. 
Pregoeira - Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 
 


