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Diante da solicitação de informações (protocolada através do Portal do ITEC no Serviço 

de Informação ao Cidadão – SIC, em 06 de novembro de 2014) referentes ao pregão da Nova 

Infovia Digital Alagoas feito por pessoa física, o Jornalista Edivaldo Junior, e também pelas 

informações veiculadas em blog da GazetaWeb e em coluna do jornal Gazeta de Alagoas, 

ambos de autoria do solicitante da informação, o ITEC vem por meio deste documento 

esclarecer alguns fatos, além de, principalmente, atender ao requerido. 

Antes de entrar nos detalhes técnicos/administrativos questionados, cabe um 

esclarecimento para a afirmação “ITEC nega acesso a informação sobre licitação de R$ 262 

milhões” (Blog do Edivaldo Júnior - GazetaWeb, em 19 de novembro de 2014, às 14h10 - 

http://blogsdagazetaweb.com.br/edivaldojunior/politica/itec-nega-acesso-a-informacao-

sobre-licitacao-de-r-262-milhoes). 

A Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação – LAI) determina: 

Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos 
órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido 
conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. 
... 

Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à 
informação disponível.  

§ 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o 
órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:  

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou 
obter a certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 
pretendido; ou  

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão 
ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. 

 
Como pode ser observado, o acesso a informação solicitada deve ser autorizado ou 

concedido de imediato, quando possível. Não havendo essa possibilidade, o que de fato ocorre 

por ITEC e AMGESP serem detentores, em conjunto, das informações e que essas precisavam 

ser unidas para responder a todos os questionamentos, o órgão requisitado tem até 20 dias 

para executar as ações previstas nos incisos do parágrafo 1o, artigo 11 da LAI. O fato de não 

haver resposta para as solicitações, até o momento, também não enseja em negativa de 

concessão ou autorização de acesso às informações. 

http://blogsdagazetaweb.com.br/edivaldojunior/politica/itec-nega-acesso-a-informacao-sobre-licitacao-de-r-262-milhoes
http://blogsdagazetaweb.com.br/edivaldojunior/politica/itec-nega-acesso-a-informacao-sobre-licitacao-de-r-262-milhoes


Diante do exposto, é oportuno esclarecer ainda que a resposta à solicitação encontra-

se tempestiva, cumprindo o prazo estabelecido na lesgislação. 

Quanto aos questionamentos, seguem abaixo as respostas por item. 

O ITEC se coloca a disposição para responder quaiquer outros esclarecimentos que 

sejam de natureza técnica de Tecnologia da Informação e Comunicação, especialmente 

relacionados a Nova Infovia Digital Alagoas. 

 

 

1 - se o contrato do serviço relativo ao PREGÃO PRESENCIAL N.º AMGESP-  

001/2014 - em questão já foi assinado? 

O contrato foi assinado pelo ITEC esta semana e aguarda a publicação oficial pela 

AMGESP. 

2 - Se sim, quando começam os serviços? 

De acordo com o estipulado em edital licitatório, os serviços terão início a após a 

emissão das Ordens de Serviços, as quais só poderão ser emitidas após a publicação oficial do 

contrato. 

3 - Quais os valores contratados por cada serviço, especificamente dos itens relacionados no 

ADENDO IV ? MODELO DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS do Lote 1, com preços 

para acessos na capital e interior. 

Os valores de cada item de serviço estão apresentados na tabela a abaixo. Cada 

serviço, com excessão do último serviço da tabela, o serviço do Sistema Integrado de 

Telecominucação IP (um dos diferenciais tecnológicos do projeto contratado), tem um serviço 

equivalente no contrato atual (tabela apresentada como resposta ao questionamento 6). 

Os PACs Capital e Interior, ou seja, os circutios de dados, são responsáveis por 

conectar cada ponto de acesso (escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias, postos fiscais, 

pontos administrativos de órgãos e secretarias, etc.) ao ITEC. A estimativa de aquisição é de 

1500 circutos, para o total do contrato de 48 meses, contra uma estimativa de 1000 circuitos 

do contrato atual. 

O serviço PAP é a estrutura responsável pela concentração dos circuitos no ITEC e o 

serviço INTERNET é o responsável pelo acesso, de fato, à Internet por todos os pontos de 

acesso. Por meio do PAP todas os pontos de acesso podem consumir os serviços, sistemas e 

aplicações disponibilizados no Datacenter do Governo do Estado de Alagoas, além de poderem 

trocar informações entre si. Já por meio do serviço INTERNET os órgão e secretarias 

gorvernamentais têm acesso a todos os serviços disponibilizados na grande rede mundial de 

computadores. 

O serviço do Sistema Integrado de Telecomunicação IP traz uma novidade para o 

sistema de telecomunicação do Governo de Alagoas. Por meio da mesma infraestrutura de 

tráfego de dados será possível que órgãos e secretarias consumam serviços de telefonia de 

forma similar ao que já pode ser visto nas ofertas para o cidadão por meio dos provedores 



privados de multisserviços (serviços de televisão, telefonia e Internet). É estimado o uso de 

5000 ramais VoIP para o total de 4 anos de contrato. 

Todos os outros serviços agregam valor ao serviços principais de dados e voz. É através 

deles que atingimos objetivos de segurança da informação trafegada, alta disponibilidade para 

os PACs, PAP e INTERNET, gerenciamento e monitoramento 24 x 7 x 365 ( 24 horas por dia, 7 

dias por semana e 365 dias no ano) de toda a infraestrutura, atendimento de chamados para 

resolução de problemas em horário comercial e desenvolvimento de soluções específicas para 

aprimoramento da infraestrutura e de todos os projetos que podem ser adequados, 

instalados, configurados e trafegados por meio da infraestrutura disponibilizada na Infovia 

Digital. 

Um detalhe importante é que todos os serviços listados podem ou não ser 

consumidos, ficando a critério da Administração Pública a decisão e com ciência e anuência 

das empresas participantes da licitação e do consórcio vencedor da licitação. O consumo 

durante a vigência contratutal é estimado, nos mesmos moldes do contrato atual (contrato 

desde abril de 2010). 

  
Serviços Descrição  Valor Mensal  

PAC Capital 

ACESSOS 4 Mbps  R$           1.871,00  

ACESSOS 10 Mbps  R$           2.205,11  

ACESSOS 20 Mbps  R$           3.474,73  

ACESSOS 50 Mbps  R$           7.350,39  

ACESSOS 100 Mbps  R$         10.691,48  

ACESSOS 1 Gbps  R$         80.186,08  

PAC Interior 

ACESSOS 4 Mbps  R$           2.229,38  

ACESSOS 10 Mbps  R$           2.627,48  

ACESSOS 20 Mbps  R$           4.140,27  

ACESSOS 50 Mbps  R$           8.758,27  

ACESSOS 100 Mbps  R$         12.739,30  

ACESSOS 1 Gbps  R$         95.544,78  

PAP 

2 Gbps  R$         88.789,09  

4 Gbps  R$       165.997,00  

10 Gbps  R$       266.367,27  

INTERNET 

2 Gbps  R$       127.393,04  

4 Gbps  R$       212.321,74  

10 Gbps  R$       406.306,60  

Serviços de Segurança e TI 

AntiSpam   R$         35.883,98  

Firewall + VPN + IPS + IDS + Anti-vírus de 
rede + Controle de acesso a Conteúdo  R$         17.186,00  

Anti-Virus  R$         21.956,00  

Gerenciamento Servidores, 
Switches, Ativos e Estações 

Gerenciamento de Servidores  R$                60,75  

Gerenciamento de Switches  R$                60,75  

Gerenciamento de Ativos  R$                60,75  

Gerenciamento de inventário de 
hardware  R$                60,75  

Anti-vírus corporativo  R$                  5,45  

Serviços Especializados 

Serviço de Gerenciamento e 
Monitoramento (falhas, desempenho e 
configuração)  R$       117.114,74  

Serviço de Desenvolvimento de Soluções 
e suporte técnico  R$       565.608,97  



Serviços de Help Desk 

Nível 1 - 1.000 chamados mês  R$         34.936,82  

Nível 2 - 2.000 chamados mês  R$         34.936,82  

Nível 3 - 3.000 chamados mês  R$         43.429,45  

Nível 4 - 4.000 chamados mês  R$         47.450,69  

Sistema Integrado de 
Telecomunicação IP Pontos VoIP (DDR e Fixos)  R$                54,69  

 
 
4 - Quais os valores contratado para cada link de acesso a internet, de acordo com a 

velocidade e localidade (capital e interior). 

Vide tabela do item 3. 

5 - Se existe prazo para realização de licitação do lote em que não houve vencedor. 

Apesar dos esforços despendidos, não foi possível declarar um vencedor para um dos 

três lotes da licitação. 

Em reunião conjunta, ITEC e AMGESP decidiram, após avaliações dos fatores que 

levaram ao fracasso do Lote II, que os serviços precisavam ser ainda licitados, mas de forma a 

gerar uma nova tentativa sem a criação de prejuízos à integração do projeto (dos serviços dos 

outros lotes) e que também não levasse ao mesmo resultado da licitação fracassada. 

Devido as alterações necessárias no Termo de Referência e novos trâmites e 

procedimentos administrativos em ambos os órgãos, ainda não é possível precisar uma prazo 

para realização de licitação. 

6 - Quais os valores praticados atualmente pelo órgão para o pagamento do serviço de 

acesso a internet, especificado valor de cada link de acordo com sua velocidade e localidade, 

se capital e interior. 

Além da informações solicitadas, estão disponibilizadas as informações de todos os 

outros serviços consumidos atualmente contrato vigente, para que a comparação possa ser 

feita de maneira mais precisa e equivalente. 

 

Serviços Descrição  Valor Mensal  

PAC Capital 

ACESSOS 256Kbps  R$              959,25  

ACESSOS 512Kbps  R$           1.210,42  

ACESSOS 1 Mbps  R$           2.032,41  

ACESSOS 2 Mbps  R$           2.435,32  

ACESSOS 4 Mbps  R$           4.690,99  

ACESSOS 10  Mbps  R$           9.324,06  

PAC Interior 

ACESSOS 256Kbps  R$           1.103,13  

ACESSOS 512Kbps  R$           1.391,99  

ACESSOS 1 Mbps  R$           2.337,27  

ACESSOS 2 Mbps  R$           2.800,62  

ACESSOS 4 Mbps  R$           5.394,64  

ACESSOS 10  Mbps  R$         10.722,67  



PAP 

34 Mbps  R$         26.310,48  

50 Mbps  R$         44.323,50  

100 Mbps  R$         48.610,70  

155 Mbps  R$         54.288,57  

622 Mbps  R$       185.547,22  

1000 Mbps (1 Gbps)  R$       318.484,56  

INTERNET 

34 Mbps  R$         26.572,44  

50 Mbps  R$         51.263,33  

100 Mbps  R$         56.378,89  

155 Mbps  R$         62.217,97  

Serviços de Segurança e TI 

AntiSpam   R$         45.598,37  

Firewall + VPN + IPS + IDS + Anti-vírus de 
rede + Controle de acesso a Conteúdo  R$         18.667,28  

Anti-Virus  R$                      -    

Gerenciamento Servidores, 
Switches, Ativos e Estações 

Gerenciamento de Servidores  R$                      -    

Gerenciamento de Switches  R$                      -    

Gerenciamento de Ativos  R$                      -    

Gerenciamento de inventário de 
hardware  R$                      -    

Anti-vírus corporativo  R$                      -    

Serviços Especializados 

Serviço de Gerenciamento e 
Monitoramento (falhas, desempenho e 
configuração)  R$       261.808,29  

Serviço de Desenvolvimento de Soluções 
e suporte técnico  R$       422.510,62  

Serviços de Help Desk 

Nível 1 - 1.000 chamados mês  R$                      -    

Nível 2 - 2.000 chamados mês  R$         49.877,12  

Nível 3 - 3.000 chamados mês  R$                      -    

Nível 4 - 4.000 chamados mês  R$                      -    

 

 

   
 

Gabinete da Presidência, 19 de novembro de 2014. 
  

Alyson Leandro Costa Oliveira  
Diretor Presidente do ITEC 

 


