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À Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
 
 
Assunto : Contribuições e Esclarecimentos 
Referência : Termo de Referência  
 
Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações, necessários à operação, manutenção e 
gerenciamento de rede IP multisserviços abrangendo o estado de minas gerais e pontos nas 
cidades de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, de serviços de valor adicionado e de serviço de 
trânsito e acesso à internet, além de fornecimento de informações para a administração integrada 
do contrato 
 
 

A Oi marca que representa as seguintes empresas: Telemar Norte Leste S/A, CNPJ nº 

33.000.118/0001-79, em recuperação judicial, Oi Móvel S.A., CNPJ nº 05.423.963/0001-11, em 

recuperação judicial, Oi S.A., CNPJ nº 76.535.764/0001-43, em recuperação judicial e Brasil 

Telecom Comunicação Multimídia LTDA., CNPJ nº 02.041.460/0001-93, indicando como 
endereço para efeito de correspondência Praça Milton Campos, 16/8ª andar – Serra – Belo 

Horizonte - MG, e-mail naurath@oi.net.br, telefone: 031 31 98834-5149,vem apresentar as 
seguintes solicitações de esclarecimentos ao edital referenciado:    
 
                      
                                                                                                                                                           

Pagamento 
 

1. O item 14.1.2 do Edital cita:  “A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da 

validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o 

destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita 

eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. ” 

 
Solicitamos a exclusão deste item uma vez que o objeto deste contrato não refere-se a venda de 
equipamentos, que exige NF-e. 
 

Nossa solicitação será atendida?  

Será utilizada a NFS-e. Desta forma, o edital será revisado, de forma a retificar a informação 

supracitada. 

 

 

Especificação do Objeto 

 

2. O item 2.5.1.1 do Anexo I cita “O Acordo Operacional poderá ter algumas de suas 

regras vigentes revisadas através de reuniões entre a UGS, a UGO e as Prestadoras 

vencedoras, no prazo máximo estabelecido no item 3.1.4.4. A critério da UGO, novas 

revisões poderão ocorrer ao longo do contrato.” 

 

 
Entendemos que o Acordo Operacional é um “documento vivo” o qual reflete as melhores práticas 
para a operação da Rede IP Multisserviços. O mesmo deverá ser revisto e reeditado sempre que 
necessário, inserindo ou retirando as regras/procedimentos acordados entre a UGO e as 
Prestadoras.  
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Solicitamos que seja incluído neste item que as reuniões para revisão do Acordo Operacional 
ocorram obrigatoriamente a cada 06 meses ou em caráter excepcional a ser definido, em comum 
acordo, pela UGO e Operadoras. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não será atendida. Não entendemos que essa periodicidade seja necessária. Ficam mantidos os 
termos da Minuta do TR. 
 

3. O item 2.6.2 do Anexo I cita “Os acessos terão capacidade de transmissão desde 512 

Kbps até 10 Gbps (com ou sem redundância). 

Exemplo.: 

Na transmissão de dados de 1 Gbps, serão consumidos 16 Mbps desta transmissão 

para o controle da comunicação. Neste caso, 984 Mbps da transmissão são os 

dados, 16 Mbps são referentes ao controle (overhead) e a banda útil total será 

1Gbps.” 

 

 
Entendemos que a capacidade total de transmissão é composta pela banda útil e overhead. 
 

Solicitamos que seja alterado o Exemplo para a seguinte forma: “Na transmissão de dados 

de capacidade de 1 Gbps, serão consumidos 16 Mbps desta transmissão para o controle da 

comunicação. Neste caso, 984 Mbps da transmissão são os dados, ou seja, a banda útil e 16 

Mbps são referentes ao controle (overhead).” 
 

Nossa solicitação será atendida? 
O entendimento está correto. 

 

 

Implantação dos Serviços 

 

 

4. O item 3.1.2 do Anexo I cita: “O ponto de concentração de cada Lote para os acessos 

dos Órgãos/Entidades que integram ou venham a integrar a Rede IP Multisserviços 

será instalado na Rua da Bahia, 2277 Bairro Lourdes Belo Horizonte MG..” 

 
Solicitamos que seja incluído no item que a infraestrutura de responsabilidade da operadora é 
sem ônus para o cliente.  
 

Nossa solicitação será atendida? 
Conforme transcrito abaixo a partir do TR há dois pontos de concentração: 
 
3.1.2. O ponto de concentração de cada Lote para os acessos dos Órgãos/Entidades que 
integram ou venham a integrar a Rede IP Multisserviços será instalado na Rua da Bahia, 2277 
Bairro Lourdes Belo Horizonte MG.  
3.1.2.1. O ponto de concentração de cada Lote para os acessos pertencentes à Secretaria de 
Estado de Fazenda de MG será instalado Rua da Bahia, nº 1816 Bairro Lourdes, Belo Horizonte 
MG. 
  

Entretanto será acrescentado o seguinte item no TR:  
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3.1.2.3 A infraestrutura de responsabilidade da operadora deverá ser sem ônus para o 
cliente” 

 

5. O item 3.1.3.1 do Edital I cita: “O Plano de Transição será elaborado pela UGO, em 

conjunto com as Prestadoras, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de 

assinatura dos contratos. ” 

 
Entendemos que o Plano de Transição a ser elaborado pela UGO em conjunto com as 
operadoras depende das definições do Acordo Operacional e podendo a complexidade se 
aumentada em função do volume contratado. 
 
Desta forma, solicitamos que a elaboração do Plano de Transição tenha a duração de 90 
(noventa) dias, sendo simultâneo com o Acordo Operacional.   
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não será atendida. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR 

 

 

6. O item 3.1.3.2 do Anexo Icita: “As ordens de serviço referentes a acessos a serem 

migrados de contrato serão inseridas no Portal da Rede IP Multisserviços pela 

Unidade Gestora de Serviços - UGS e terão o seu início de contagem de prazos para 

ativação a partir do primeiro dia útil subsequente ao término desta fase, respeitando 

os limites de capacidade de migração de cada Prestadora estabelecidos no item 

3.1.3.1;” 

 
Para início da contagem dos prazos de migrações dos acessos, será necessário a conclusão da 
topologia dos concentradores (item 3.1.1) , plano de transição (item 3.1.3.1) e da etapa de Acordo 
Operacional (item 3.1.4.4) para validação das diretrizes técnicas da rede (como por ex: scripts, 
QoS e etc). 
 
Sendo assim, solicitamos que as ordens de serviço referentes a acessos a serem migrados de 
contrato serão inseridas no Portal da Rede IP Multisserviços pela Unidade Gestora de Serviços - 
UGS e terão o seu início de contagem de prazos para ativação a partir do primeiro dia útil 
subsequente ao término da instalação de toda a infraestrutura necessária para a ativação de 
novos acessos na UGO e ao termino da fase de Acordo Operacional , respeitando os limites de 
capacidade de migração de cada Prestadora estabelecidos no item 3.1.3.1; 
 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não será atendida. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR.  

 
A construção da infraestrutura para se ativar um novo acesso independe da concentradora estar 
em operação. Sua construção/instalação pode ser executada em paralelo ou ao mesmo tempo 
que a instalação da concentradora. O item 3.1.1.3.1 define o prazo de 5 dias úteis para ativação 
após a conclusão da Fase Pré-Operacional, quando a infraestrutura da concentradora já deverá 
estar em operação e disponível. Entende-se que o prazo dado é suficiente para ativação de um 
novo circuito. 
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7. O item 3.1.3.3.1 do Anexo I cita: “Durante a Fase Pré-Operacional novas ordens de 

serviço referentes a acessos que não estão em operação na Rede IP poderão ser 

emitidas, entretanto, os vencimentos dos prazos para ativação de acessos ficarão 

dilatados, quando for o caso, até o quinto dia útil subsequente ao término do Acordo 

Operacional” 

 
O item determina que na fase pré-operacional, caso haja alguma OS no Portal de instalação, 

alteração de velocidade e modalidade de acesso, conforme SLA específico, tanto 
concentradora (implantação da infraestrutura) quanto ponto remoto, deverão ser instalados na 
mesma semana de conclusão (até o quinto dia útil). Isso não é possível uma vez que a etapa de 
configuração de acessos só se inicia após ativação das concentradoras. Portanto, os SLA´s das 
OS´s devem ser contados a partir da entrega dos pontos concentradores e conclusão da etapa de 
acordo operacional. 
 
Solicitamos a seguinte alteração no texto: Durante a Fase Pré-Operacional, as ordens de serviço 
poderão ser emitidas, entretanto, o início da contagem dos prazos para ativação de acessos e 
reconfigurações de acessos, iniciará a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da 
conclusão da topologia dos concentradores (item 3.1.1), plano de transição (item 3.1.3.1) e da 
etapa de Acordo Operacional (item 3.1.4.4) 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Importante esclarecer que o item 3.1.3.3.1 trata-se tão somente e especificamente de novas OS´s 
referentes a acessos que ainda não estão em operação e não de alteração de velocidade e 
modalidade de acesso como afirma esta Prestadora.  

 

O item terá sua redação alterada para:  
3.1.3.2. As ordens de serviço referentes a acessos a serem migrados de contrato serão inseridas 
no Portal da Rede IP Multisserviços pela Unidade Gestora de Serviços - UGS e terão o seu início 

de contagem de prazos para ativação a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da 

fase pré-operacional, respeitando os limites de capacidade de migração de cada 

Prestadora estabelecidos no item 3.1.3.1; 
 

8. Os subitens 3.1.3.3, 3.1.3.3.1 e 3.1.3.4 citam respectivamente: “ O prazo de ativação das 

ordens de serviços referentes a acessos a serem migrados entre lotes diferentes ou 

novas solicitações, que representem grandes volumes, poderá ser objeto de 

negociação entre as Prestadoras e a UGS e UGO. 

Durante a Fase Pré-Operacional novas ordens de serviço referentes a acessos que 

não estão em operação na Rede IP poderão ser emitidas, entretanto, os 

vencimentos dos prazos para ativação de acessos ficarão dilatados, quando for o 

caso, até o quinto dia útil subsequente ao término do Acordo Operacional. 

Todas as migrações deverão ocorrer em 120 dias após a assinatura do contrato.” 
 
Baseando-se no histórico já vivido nos contratos e processos de migrações anteriores, visando 
colocar o projeto dentro de uma realidade já sabida, ponderando possíveis mudanças drásticas 
nas alterações contratuais de prestadoras, novas soluções a serem implementadas, up grade de 
velocidades, é de conhecimento que um prazo de 120 dias é inexequível para concluir toda 
migração. 
Dessa forma ponderando a razoabilidade de prazos e da magnitude do projeto, faz-se necessário 
um prazo mínimo de 120 dias após ao termino do prazo da conclusão da topologia dos 
concentradores (item 3.1.1), plano de transição (item 3.1.3.1) e da etapa de Acordo Operacional 
(item 3.1.4.4) 
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Nossa solicitação será atendida? 
Não será atendida. O item 3.1.3.3 já versa sobre a possibilidade de negociação de prazos junto à 
UGO e UGS quando se tratar de migrações de acessos ou de solicitação de novos acessos em 
grandes volumes. O item 3.1.3.3.1 trata de novos acessos que seguem o seu fluxo normal. 
Nestes casos, entendemos que a construção da infraestrutura para se ativar um novo acesso 
independe de a concentradora estar em operação. Sua construção/instalação pode ser executada 
em paralelo ou ao mesmo tempo que a instalação da concentradora. O item 3.1.1.3.1 define o 
prazo de 5 dias úteis para ativação após a conclusão da Fase Pré-Operacional (alteração a ser 
feita no TR), quando a infraestrutura da concentradora já deverá estar em operação e disponível. 
Entende-se que o prazo dado é suficiente para ativação de um novo circuito. 

 
 
 

9. O item 3.1.3.5 do Anexo Icita: “Será admitido um período máximo de 4 (quatro) horas 

de interrupção no acesso de cada Unidade de Governo quando de sua migração na 

Rede IP Multisserviços.” 
 
Entendemos que este período deverá ser estendido em comum acordo com o responsável 
pelo Órgão e para Projetos Especiais. 
 
Solicitamos que este processo seja detalhado no Acordo Operacional. 
 

Nosso entendimento está correto? 
O entendimento não está correto.  

 

Nossa solicitação será atendida? 
Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 
 

Acordo Operacional 

 

10. O item 3.1.5.4 do Edital, alínea “c” cita: “Disponibilizar pelo menos 3 (três) pontos de 

energia elétrica padrão brasileiro por meio de quadros de distribuição de força, bem 

como o aterramento da rede elétrica;” 

 
 Solicitamos que seja incluído neste item que a infraestrutura elétrica fornecidas pelas UNIDADE 
DE GOVERNO terá energia estabilizada, com módulos de estabilizadores de energia suficiente 
para atender todas as tomadas dos equipamentos da operadora instalados no local  ou 
opcionalmente através de Nobreak,  para evitar  danos aos equipamentos da operadora em caso 
de ocorrência de surto elétrico na região. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

11. O item 3.1.5.4 do Edital, alínea “d” cita: “Adequar o ambiente onde será instalado o CPE 

quanto à iluminação, acomodação e área útil;” 

 
 Solicitamos que seja incluído neste item climatização do ambiente, sendo obrigatória estar a 
menos de 25º c. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
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Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

12. O item 3.1.5.4 do Edital, alínea “f” cita: “Responsabilizar-se integralmente pela guarda e 

integridade dos equipamentos recebidos, obrigando-se a ressarcir a Prestadora em 

casos de perda, dano ou destruição, não oriundos da normal utilização destes;” 

 
No contrato atual não foi previsto a forma de ressarcimento no caso de danos ou perdas de 
equipamentos. As operadoras não recebem nenhum reembolso de equipamentos que foram 
danificados ou perdidos por responsabilidade do usuário final.  
 
Reforçando, que além dos equipamentos de dados (modens e roteadores), a prestadora também 
faz investimentos na implantação de racks nas unidades que fazem parte dos Lotes I a V. 
 
Sendo assim, solicitamos que na alínea “f” seja complementada com o seguinte texto:  
 
“Responsabilizar-se integralmente pela guarda e integridade dos equipamentos recebidos, 
obrigando-se a ressarcir a Prestadora em casos de perda, dano ou destruição, não oriundos da 
normal utilização destes. Em caso de ressarcimento, o valor será integral e correspondente a um 
equipamento novo, similar do mesmo fabricante. O ressarcimento deverá ser feito no faturamento 
do mês seguinte à comprovação da perda, dano ou substituição do equipamento. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

 

13. O item 3.1.5.4 do Edital, alínea “g” cita: “Ao término do prazo determinado no SLA para 

desativação de um acesso, a Prestadora deverá retirar seus equipamentos, no prazo 

máximo de 15 (cquinze) dias úteis. Após esse período, os órgãos não se 

responsabilizarão pelos mesmos, em caso de perda, extravio, dano ou destruição.” 

 
Em muitos casos o usuário final desconhece a solicitação de retirada feita pelo gestor do órgão 
no portal. Desta forma, não é autorizada a retirada no local e/ou não é permitido acesso ao 
técnico da operadora para efetivar a retirada. Ainda em outras situações foi verificado que o 
próprio usuário final retirou o equipamento e o levou para local desconhecido. Todos os casos 
foram reportados à UGC ao longo do contrato de 2014. 
 
Sendo assim, solicitamos que na alínea “g” seja complementada com o seguinte texto:  
 
“Quando o usuário no local não autorizar retirar o equipamento ou não der acesso ao local, quer 
seja postergando sequencialmente o agendamento da retirada, quer seja retirando o equipamento 
do local por conta própria antes do período total de 19 dias úteis, que o equipamento continue sob 
a responsabilidade do usuário local. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 
 
 

Fase de Operação e Manutenção 

 

14. O item 3.2.2.2 do Anexo I cita:  “Para os Lotes I, I.1, I, I, IV.1, IV.2, IV.3 e V, a Prestadora 

vencedora de cada lote deverá manter, no local onde funcionará a UGO, técnicos 

com conhecimento em configuração de ativos de rede e monitoramento e solução de 
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falhas de rede convergente, em regime 24x7.  A seu critério, a Prestadora poderá, no 

período das 19:00hs às 7:00hs do dia seguinte, finais de semana e feriados 

nacionais, manter seus técnicos fora das dependências da UGO, sendo que deverão 

dar suporte à rede por meio do uso de acesso remoto, utilizando infraestrutura de 

Virtual Private Network (VPN) da UGO” 

 
Solicitamos que seja informado o endereço físico onde será instalado o NOC das operadoras, e 
espaço físico disponível.  
Solicitamos ainda, que seja autorizado o uso de mobiliário e estações de trabalho próprias da 
operadora. 
 

Nossas solicitações serão atendidas? 
O NOC será instalado no mesmo local onde está previsto o ponto de concentração para os 
acessos dos Órgãos/Entidades que integram a Rede IP Multisserviços, previsto no TR. 
 
Não poderão ser usados mobiliários das operadoras. Somente poderão utilizar estações de 
trabalho de propriedade da prestadora quando os equipamentos forem configurados no domínio 
da Prodemge 

 

15. O item 3.2.5 do Anexo I cita:  “Com o objetivo de promover testes, determinação de 

problemas e aferição de qualidade da rede, as Prestadoras vencedoras dos Lotes I, 

I.1, I, I, IV.1, IV.2, IV.3, V e VI deverão disponibilizar sem ônus, sempre que solicitado 

pela UGO, acesso temporário com velocidade mínima de 2Mbps, a ser instalado por 

tempo determinado, no NOC da PRODEMGE ” 

 
O fornecimento de um acesso, mesmo que seja temporário, gera custo para as prestadoras. 
Neste caso, solicitamos que inclua no item o texto “ ....sempre que solicitado pela UGO e em 
comum acordo com a operadora....” 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

Modalidade de Acesso 

 
16. A figura 1 do item 4.2 é apresentada da seguinte forma: 
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Solicitamos que seja corrigida a informação gráfica da existência de “Prestadora B”, pois 
conforme os itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 os enlaces são providos pela mesma operadora. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
A solicitação será atendida. A figura será alterada 
 
 

 
 

Organização Funcional 
 

17. O item 5.1.4 do Anexo I cita:  “São atribuições da Unidade Gestora do Serviços (UGS) 

a.Gerir o processo de faturamento. 

b.Realizar glosas de faturas. 

c.Gerir os Instrumentos de Medição de Resultados (IMR), bem como o 

controle das deduções dos valores referentes níveis de serviços quebrados e 

dos créditos por interrupção dos serviços prestados nas faturas. 

d.Gerir as Informações Gerenciais em todos os contratos firmados no âmbito 

da Rede. 

e.Subsidiar o Comitê Gestor com as avaliações e providências necessárias 

para a adesão junto à Rede IP Multisserviços e assuntos por ele indicados; 

f.Acompanhar as solicitações dos Órgãos, desde o pedido até o aceite; 

g.Subsidiar os Órgãos com informações acerca da utilização da Rede IP 

Multisserviços, bem como acerca do atendimento aos Índices de Medição de 

Resultados. ” 

 
Entendemos que são atribuições também da UGS garantir a confiabilidade e atualização no 
cadastro de informações dos responsáveis por cada site dos órgãos/entidades participantes da 
Rede IP Multisserviços, por exemplo nome responsável, número dos telefones fixo e celular, 
endereço completo, horário de expediente 
 

Nosso entendimento está correto? 
Não. A responsabilidade pela confiabilidade da informação é do cliente, que insere os dados no 
Portal, conforme descrito no item 3.4.1.6 – Atribuições dos órgãos / Entidades Participantes, 
Anexo I do Termo de Referência.  
A UGS se limita a cobrar atualização, quando acionada pela Prestadora. 
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18. O item 5.1.6 do Anexo I  cita:  “São atribuições dos Órgãos / Entidades Participantes 

a.Formalizar a adesão à Rede IP Multisserviços. 

b.Fazer as solicitações por meio do Portal da Rede IP Multisserviços. 

c.Utilizar os serviços e efetuar o pagamento. 

d.Manter atualizadas as informações dos responsáveis por cada site nas 

localidades dos órgão/entidades participantes da Rede IP Multisserviços 

(nome responsável, número dos telefones fixo e celular, endereço completo, 

horário de expediente) a fim de evitar atrasos no atendimento por falha 

durante tentativa de contato com a ponta remota pela Prestadoras de 

serviços ” 

 
Entendemos que são atribuições também dos Órgãos / Entidades Participantes garantir 
continuamente as condições de infraestrutura interna, como rede elétrica estabilizada com o 
devido aterramento, ambiente climatizado, Local seguro e fechado para acomodar os 
equipamentos das prestadoras de serviços de Telecom. 
 

Nosso entendimento está correto? 
Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 
 

Adesão e Contratação de Serviços 
 

19. O item 5.2.1.3 do Anexo I cita:  “O responsável pela Rede IP Multisserviços no 

Órgão/Entidade terá como atribuições: 

a.Avaliar as demandas feitas pelas unidades administrativas integrantes da 

estrutura organizacional do Órgão/Entidade; 

b.Centralizar as solicitações aprovadas; 

c.Coordenar a emissão dos atestados dos serviços prestados; 

d.Realizar interlocução com a SEPLAG para denunciar qualquer 

irregularidade referente aos serviços contratados, para tratar das demandas, 

problemas, qualidade, desempenho e outros aspectos inerentes aos serviços 

solicitados/contratados; 

e.Realizar o pagamento das faturas do Órgão/Entidade. ” 

 
Entendemos que o responsável pela Rede IP Multisserviços no Órgão/Entidade terá como 
atribuição também manter atualizadas as informações dos responsáveis por cada site nas 
localidades dos órgão/entidades participantes da Rede IP Multisserviços (nome responsável, 
número dos telefones fixo e celular, endereço completo, horário de expediente) a fim de evitar 
atrasos no atendimento por falha durante tentativa de contato com a ponta remota pelas 
prestadoras de serviços. 
 

Nosso entendimento está correto? 
Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR  

 

20. Os itens 5.2.3 e 5.2.3.1 do Anexo Icitam respectivamente:  “Será facultado a Prestadora o 

cancelamento das Ordens de Serviço após 30 dias com pendência do cliente, 

devidamente notificadas aos órgãos de sua pendência, mediante comunicado no 

Portal. 

No futuro, caso o órgão tenha sanado a pendência e ainda necessitar do acesso, 

deverá fazer nova solicitação no Portal. ” 
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Solicitamos que seja informado o processo de cancelamento da OS no Portal.  
 

Nossa solicitação será atendida? 
Esta solicitação deverá ser objeto de discussão no Acordo Operacional. 
 

 

Centro de Operação da Rede  

 

21. O item 5.3.1.1 do Anexo I, alínea “e” cita:  “São componentes da Estrutura Funcional do 

Centro de Operações da Rede IP Multisserviços: 

e. Service Desk – Web e telefônico (PRESTADORA): Plataforma mantida 

por cada Prestadora responsável pelo atendimento de sua central de serviços 

em suas dependências; ” 

 
Solicitamos que seja alterado o item de tal forma onde está escrito Prestadora seja trocado para 
Posto de Gerenciamento da UGO por Prestadora no NOC localizado na Prodemge. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não entendemos seu questionamento. De qualquer forma toda a infraestrutura de operação e 
funcionamento do NOC deverá ser localizado na UGO. Portanto, fica mantida a minuta do TR.  
 

22. O item 5.3.1.2 do Anexo I cita:  “Sistemas informatizados que compõem a Central de 

Monitoramento da Rede (NOC) da UGO: 

a) Portal da Rede IP Multisserviços; 

b) Ferramenta de Gestão de TIC da PRODEMGE; 

c) Sistema de Gerenciamento de Falhas; 

d) Sistema de Gerenciamento de Desempenho.” 

 
Solicitamos que seja incluído neste item a alínea “e” sistema de gerenciamento de mudanças e 
janela de manutenção. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não. Cada Prestadora deve controlar suas mudanças e seguir o que está disposto no Termo de 
Referência com relação aos prazos /processos de janelas de mudança. 

 

23. O item 5.3.1.3 do Anexo I cita:  “As Prestadoras se comprometem a utilizar todas as 

funcionalidades disponibilizadas no Portal da Rede IP Multisserviços e na 

Ferramenta de Gestão de TIC” 

 
Solicitamos que seja incluído neste item que as prestadoras terão acesso ao login/senha da 
ferramenta de monitoramento de falhas, por cada lote vencido. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
A solicitação não será atendida. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR 
 

Premissas para a Administração Integrada do Contrato 
 

24. O item 6.1.2.3.1 do Anexo I cita:  “Para o atendimento de suas atribuições definidas no 

item 5.1.3, caberá às Unidades Contratantes: 

Conduzir o processo de sanção administrativa, inclusive com aplicação de multas 

contratuais, quando couber” 
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Entendemos que a UGC é a responsável pela aplicação de multas contratuais e não diretamente 
a Unidade Contratante; 
 

Nosso entendimento está correto? 
Em parte. A sanção administrativa será responsabilidade das Unidades Contratantes. SLA’s e 
multas previstas em contrato serão tratadas pela UGS. 
 
 

Relatórios de Acompanhamento 
 

25. O item 6.2.4 do Anexo I cita:  “As Prestadoras vencedoras dos lotes I, I.1, I, I, IV.1, IV.2, 

IV.3, V e VI se obrigam a disponibilizar todos os relatórios definidos nos vários 

modelos, formatos e prazos” 

 
Por ser um lote com perfil diferenciado solicitamos que para o lote VI não seja obrigatória a 
apresentação de relatórios. 
Solicitamos ainda que para os demais, seja incluído o texto abaixo no item. 
 
“Prestadoras vencedoras dos lotes I, I.1, I, I, IV.1, IV.2, IV.3e V se obrigam a disponibilizar todos 
os relatórios definidos nos vários modelos, formatos e prazos, das seguintes formas: 

a) De forma on-line,  
b) Através de ferramenta de acesso WEB via computadores, tablets ou smartphones  
c) Com acesso seguro e protegido por login e senhas pessoais via protocolo HTTPS.  
d) As visualizações destes Relatórios e Gráficos deverão ser on-line, com histórico disponível 

em base de dados de consulta por até 6 meses também acesso WEB.   
e) Deverá ser disponibilizado “Dashboards” com Visões Gerenciais sobre o SLA, para a UGO 

e demais órgãos.   
f) A ferrramenta de consulta via WEB deverá permitir a utilização de filtros seletivos: tipos de 

Relatórios, Períodos, Órgãos, Circuito/Acesso, Localidades, Perfil, Lotes e números de 
tickets de incidentes. “ 
 

Nossas solicitações serão atendidas? 
Ficam mantidos os termos da Minuta do TR, quanto a obrigatoriedade de apresentação dos 
relatórios. É importante salientar que os relatórios são disponibilizados esporadicamente, sob 
demanda da UGO 
 

26. O item 6.2.5 do Anexo I cita:  “Os relatórios deverão permitir filtros e classificação com 

base em campos selecionados, bem como permitir sua exportação em formato CSV.” 

 
Entendemos que os relatórios deverão permitir filtros e classificação com base em campos 
selecionados, bem como permitir sua exportação em formato CSV e/ou formato PDF. 
 

Nosso entendimento está correto? 
O entendimento não está correto. O relatório deve ser apresentado em formato CSV, permitindo 
buscas e filtros. 

 

27. O item 6.2.14 do Anexo I cita:  “Cada Prestadora deverá disponibilizar à UGO, 

diariamente, relatório de acompanhamento de incidentes constando o 

posicionamento dos tickets em andamento, com no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

a. Data inicial do evento; 
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b. Tempo de responsabilidade Prestadora; 

c. Tempo de responsabilidade cliente; 

d. Tempo de responsabilidade PRODEMGE; 

e. Tempo total de paralisação; 

f. Causa raiz do incidente; 

g. Responsável pela paralisação no instante; 

h. Previsão de Normalização; 

i. Defeito identificado; 

j. Descrição da Pendência; 

k. Maior ofensor. ” 

 
Entendemos que a ferramenta de gestão de ticket já fornece este relatório, uma vez que as 
operadoras têm a obrigatoriedade de mantê-la atualizada. 
 
Solicitamos que este item seja excluído do edital. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
A solicitação não será atendida. Fica mantido os termos da Minuta do TR. 

 

28. O item 6.4.4.2 do Anexo I cita:  “Durante o processo de tratamento dos incidentes ou 

problemas, as Prestadoras deverão disponibilizar, a critério da UGO e de imediato, 

acesso direto aos seus técnicos de nível 3 responsáveis pela gestão do backbone de 

rede.” 

 
Solicitamos que seja alterado este item da seguinte forma: 
 
Durante o processo de tratamento dos incidentes ou problemas, as Prestadoras deverão 
disponibilizar, a critério da UGO e de imediato, acesso direto aos seus técnicos de nível 3 
responsáveis pela gestão do backbone de rede, cujo gestor técnico deve ser residente no NOC 
da prestadora na Prodenge. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
A solicitação não será atendida. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 
 

Índices de medição de resultados (IMR) e penalidades 

 

29. O item 7.6 do Anexo I cita:  “Para fins de realizar medições na forma ativa, através da 

geração de tráfego e verificação de variáveis do SLA de interesse fim-a-fim, cada 

Prestadora deverá disponibilizar a sua infraestrutura de geração, coleta e 

monitoramento, baseada no desenvolvimento de um conjunto próprio de 

ferramentas que serão utilizadas para a realização destas medidas.” 

 
Entendemos que a utilização de técnicas de SNMP, via community R/W, poderão ser utilizadas 
desde que sejam asseguradas as devidas regras de segurança de acesso aos CPE´s  através da 
configuração de ACL (Access-list), devendo estas serem aprovadas pela UGO. 
 

Nosso entendimento está correto? 

Não está correto seu entendimento. Este item diz respeito a obrigações da Prestadora em 
oferecer soluções e ferramentas para medições de forma ativa no acesso por meio de geração de 
tráfego e não a questões de segurança de acesso via ACL´s nos CPE. Fica mantido a minuta do 
TR. 
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30. O item 7.7 e 7.7.1 do Anexo I citam respectivamente:  “O valor correspondente à multa 

será descontado na fatura da Prestadora, preferencialmente no mês subseqüente ao 

da notificação, nos termos definidos no SLA para todos os critérios estabelecidos 

para a prestação dos serviços, que não sejam causadas por: 

Caso fortuito ou força maior (entende-se como caso fortuito como sendo qualquer 

ocorrência que não seja proveniente de qualquer ação humana).” 

 
Entendemos que podemos considerar casos fortuitos tais como incidentes 
climáticos/meteorológicos afetando a localidade de forma generalizada (enchentes, falta de 
energia elétrica na localidade, isolamento de transportes terrestre à localidade e outros casos 
aprovados via Acordo operacional). 
 

Nosso entendimento está correto? 
O entendimento está correto. 
 

31. O item 7.8.3 do Anexo I citam respectivamente:  “Para efeito de dimensionamento dos 

recursos de telecomunicações envolvidos na prestação dos serviços, taxas de 

transmissão demonstradas no quadro 1, deverão ser garantidas.” 

 

 
 
Entendemos que o percentual informado no quadro refere-se a banda útil de transmissão 
(capacidade de transmissão-overhead), conforme exemplo 2.6.2 da Especificação do Objeto. 
 

Nosso entendimento está correto?  
O entendimento não está correto. O percentual exigido será apurado sobre a banda útil total, 
conforme descrito no item 2.6.2 

 
Entendemos que para o Perfil III considerando que a garantia de banda exigida é de 40% , caso a 
operadora opte por fornecer um link dedicado solicitamos que exista a possibilidade de ser 
entregue o link com a banda correspondente aos 40% da banda total solicitada, já que no caso de 
link dedicado a operadora estará ofertando 100% da  garantia. 
 

Nosso entendimento está correto?  
O entendimento não está correto. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

 

32. O item 7.10.6.1 do Anexo I cita:  “O quadro 4, entendido como mês calendário, 

apresenta a quantidade máxima de incidentes mensais admissíveis por acesso, 
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considerando também o Padrão de Acesso da Unidade, sem que ocorra a aplicação 

de qualquer penalidade à Prestadora..” 

 
 
Entendemos que em caso de ocorrência de “Incidente filhos”, gerados pela oscilação do mesmo 
link enquanto o “incidente Pai” ainda esteja em fase de “apuração e diagnostico”, este deverá ser 
vinculado ao “Incidente Pai” e receber o mesmo registro, diagnostico e responsabilidade do 
mesmo. Os tempos de cada evento de “Incidentes filhos” serão considerados para fins de cálculo 
do tempo total de indisponibilidade mensal e para fins de geração de novos créditos por tempo 
indisponibilidade. Porém, estes não deverão ser considerados   acumulativamente como 
incidentes penalizáveis para fins de “Quantidade máxima de incidentes mensais admissíveis” por 
acesso.  
Qualquer “Incidente filho” gerado após 24 horas de normalização continuada do incidente Pai, 
deverá ser desvinculado pela Operadora Prestada de serviços do “incidente Pai” tratado como 
“Novo Incidente Normal” (vide Quadro 4 – Quantidade de incidentes mensais admissíveis por 
acesso no item 7.10.6) 
 

Nosso entendimento está correto? 
O entendimento não está correto. A quantidade de incidentes gerados, mesmo durante a fase de 
apuração e diagnóstico, interfere na rotina diária da unidade, por este motivo devem ser 
considerados na contagem de incidentes mensais admissíveis. 

 
Solicitamos que seja retirado do quadro 4 a exigência de quantidade mínima de incidentes do 
perfil III, por trata-se de um lote diferenciado. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Sim.  

 

Gerenciamento de Configuração 

 

33. O item 7.11. do Anexo I cita:  “O prazo para atendimento a uma Solicitação de Ativação 

e de Mudança de Endereços será calculado a partir do momento do recebimento da 

solicitação pela Prestadora por meio do Portal da Rede IP ou outro instrumento 

definido pela UGO e terminará quando houver seu Aceite pela UGO e pela Unidade 

de Governo” 

 
Devido a histórico de cancelamento de pedidos próximo a data final de entrega ou solicitações de 
desligamento logo após a ativação, solicitamos que seja incluído no TR um prazo máximo de 
cancelamento de OS após a inserção do pedido no Portal e um prazo mínimo para permanecer 
um circuito ativo.  
 
Dependendo da evolução de uma instalação, voltar o circuito para o status anterior acarreta 
reparo e perda de investimento.  
 



 
 
   

 

 
Telemar Norte Leste S.A, em recuperação judicial. 
Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ.  
CNPJ/MF: No. 33.000.118/0001-79 
Inscrição Estadual: 81680469 
Telefone: 0800 31 80 31 - Fax: (31) 3229-2715 

15 

Desta forma solicitamos que seja incluído o prazo máximo de cancelamento de uma OS após 10 
dias da solicitação do pedido no Portal, com exceção de pendência de infraestrutura, e o prazo 
mínimo de um mês de uso do serviço para solicitar o desligamento. 
 
 
 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Em parte. Nova redação para o item 7.11.1.1 

 
O prazo para atendimento a uma Solicitação de Ativação e de Mudança de Endereços 
será calculado a partir do momento do recebimento da solicitação pela Prestadora por 
meio do Portal da Rede IP ou outro instrumento definido pela UGO e terminará quando 
houver seu Aceite pela UGO e pela Unidade de Governo.  
Parágrafo único: deverá ser respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de uso do 
serviço após seu Aceite para solicitar o desligamento” 

 

34. O item 7.11.1.1 do Anexo I cita:  “O prazo para atendimento a uma Solicitação de 

Ativação e de Mudança de Endereços será calculado a partir do momento do 

recebimento da solicitação pela Prestadora por meio do Portal da Rede IP ou outro 

instrumento definido pela UGO e terminará quando houver seu Aceite pela UGO e 

pela Unidade de Governo” 

 
Solicitamos que seja retirado do texto “ou outro instrumento definido pela UGO” em comum 
acordo com a Operadora”. Uma vez que o portal é a ferramenta oficial de solicitações e seus 
processos detalhados no Acordo Operacional. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 
 

35. O item 7.11.1 e 7.11.2 do Anexo I citam respectivamente:  “O atendimento, pela 

Prestadora, às Solicitações de Ativação e de mudança de endereços nas Unidades 

de Governo, para todos os Perfis, deverá ser realizado nos prazos máximos 

descritos no quadro abaixo:” 

 

 

Região de Atendimento Prazo Máximo (dias corridos) 

Área Local de Belo Horizonte 45 

Demais Municípios 60 

 

O atendimento às Solicitações de Alteração da Configuração, no que se refere à mudança 

na Capacidade de Acesso e no Padrão de Acesso das Unidades de Governo, para todos os 

Perfis, deverá ser realizado nos prazos máximos descritos no quadro 7. 

 

Região de Atendimento Prazo (dias corridos) 

Área Local de Belo Horizonte 20 

Demais Municípios 30 
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Grande parte das unidades Governo não possuem expediente aos finais de semana e feriados, 
isto inviabiliza qualquer atividade para estas datas. Sendo que conforme itens 3.1.6.2 e 3.1.6.3 a 
UGO e a Unidade Governo operam com prazos estabelecidos em dias úteis. 
 Outro ponto é que durante o contrato de 2014, foram tratados vários projetos especiais de vários 
órgãos que fazem parte da Rede Governo MG. Estes projetos e SLAs devem ser previamente 
alinhados com a Prestadora, uma vez que os mesmos possuem escopo definido, particularidades 
técnicas, e até mesmo impactos nas estruturas concentradoras.  
Esta forma de tratativa se mostrou eficiente na antecipação das ações, bem como na 
comunicação e no alinhamento do cronograma de cada projeto com o órgão solicitante. 
 
Desta forma, solicitamos: 
 
1 - Alterar o prazo de dais corridos, para dias úteis. 
2 -Criar um item para projetos especiais, demandas que representem grandes volumes (demanda 
igual ou maior a 50 pontos por exemplo), deverá ser objeto de negociação entre as Prestadoras e 
a UGC e a UGO. 
 

Nossas solicitações serão atendidas? 
Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. Entretanto será acrescido ao TR nos itens 7.1.1 e 
7.1.2 cláusula especificando que quando os prazos finais “caírem” em sábados, domingos, 
feriados ou ponto facultativo, os mesmos ficarão automaticamente postergados para o primeiro 
dia útil subsequente. 
 
 

36. O item 7.11.2.1.1 do Anexo I cita:  “Quando a Alteração de Configuração de acessos 

com velocidade acima de 4 Mbps incorrer em mudança de tecnologia de meios de 

acesso ou de capacidade dos equipamentos CPE, ou ainda alterações de Fator de 

Redundância de Acesso (FRA) que incorram em instalação de circuito adicional, 

poderão ser admitidos, mediante solicitação da Prestadora, os mesmos prazos 

estabelecidos para uma Solicitação de Ativação e de Mudança de Endereços. ” 

 
Solicitamos que quando a Alteração de Configuração de acessos com velocidade maior ou igual a 
4 Mbps, incorrer em mudança de tecnologia de meios de acesso ou capacidade dos 
equipamentos CPE, poderão ser admitidos, mediante solicitação da Prestadora, os mesmos 
prazos estabelecidos para uma Solicitação de Ativação e de Mudança de Endereços. Isso porque 
a partir desta velocidade existe a possibilidade de troca de topologia, troca de tecnologia do meio 
de acesso e troca de equipamento para o devido atendimento. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 
 

37. O item 7.11.2.6 do Anexo I cita:  “A Prestadora deverá proceder ao bloqueio ou ao 

desbloqueio de segurança nos roteadores centrais instalados na UGO em, no 

máximo, 15 (quinze) minutos a partir de sua solicitação no Portal da Rede IP ou na 

ferramenta de gestão de TIC da PRODEMGE ou por email enviado pela UGO à 

Prestadora. ” 

 
Solicitamos que seja retirado o texto “ou por e-mail enviado pela UGO à Prestadora” devido a 
criticidade e urgência da solicitação. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
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Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

 

38. O item 7.11.2.2.2 do Anexo I cita:  “Após o vencimento dos prazos estabelecidos no 

quadro 7, especificamente para solicitações de redução de capacidade do acesso, o 

valor a ser faturado pela CONTRATANTE para tal acesso deverá ser o 

correspondente ao valor do acesso correspondente à nova capacidade solicitada ” 

 
Solicitamos que este item seja excluído visto que o contrato contempla penalidade para perdas de 
SLA de mudança de velocidade. Além disso, é premissa que qualquer solicitação para ser 
concluída seja necessária a validação da UGO através de aceite técnico inserido no Portal. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 
 

39. O item 7.11.2.8 do Anexo I cita:  “A Prestadora deverá proceder às demais Solicitações 

de Alteração da Configuração de Acessos em, no máximo, 1 (um) dia útil a partir de 

sua solicitação no portal da Rede IP ou por e-mail enviado pela UGO à Prestadora. A 

capacidade operacional de atendimento da Prestadora será tratada no Acordo 

Operacional. ” 

 
Durante a execução do contrato de 2014, várias OS´s não foram executadas no prazo, por erro 
ou falta de informação do próprio órgão (em relação a configuração solicitada pelo cliente). A 
alteração do prazo viabiliza o atendimento da solicitação de forma assertiva. 
 
Desta forma, solicitamos que altere o prazo para 2 (dois) dias úteis. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 
 

40. O item 7.12.2 do Anexo I cita:  “Após o cruzamento das bases de faturamento da UGS e 

das Prestadoras, será admitida, no máximo, uma fatura com erro por mês. ” 

 
Entendemos por erro o valor diferente do atestado pela UGC na fatura. 
  

Nosso entendimento está correto? 
Não está correto o seu entendimento. Não se trata apenas de erro no valor e sim de todos os 
dados validados na fatura como por exemplo: número de nota fiscal, data de vencimento, valor, 
nome do órgão. A Nota Fiscal deverá ser o espelho do que foi validado com a UGS 

 
Visto que o objeto do certame será divido em 9 lotes, solicitamos a alteração do item supracitado 
para: “Após o cruzamento das bases de faturamento da UGS e das Prestadoras, será admitida, 
no máximo, uma fatura com erro por mês, para cada lote. ”  
 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

41. O item 8.2.2.4 do Anexo I cita:  “Caso alguma Prestadora seja vencedora de dois ou 

mais lotes do conjunto I, I.1, I, I, IV.1, IV.2, IV.3 e V poderá prover apenas um ponto de 

interconexão. Esta prerrogativa se estende também ao lote VI, caso seja usada a 

tecnologia MPLS para o referido lote. ” 
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Entendemos que cabe á operadora a definição se irá manter ou segregar os pontos 
concentradores. 
 

Nosso entendimento está correto? 
O entendimento está correto, desde que observada a ressalva referente ao Lote VI.  

 

 

42. O item 8.2.2.7 do Anexo I cita:  “Caso os equipamentos roteadores centrais instalados 

na UGO excedam a 60% (sessenta por cento) de ocupação no consumo de CPU ou 

de memória, o equipamento deverá ser imediatamente substituído por outro de maior 

capacidade. ” 

 
Por ser de praxe no mercado tecnológico adotar o valor de 70% a troca de roteador, no caso de 
ocupação no consumo de CPU ou de memória, solicitamos a alteração de 60% para 70% 
 

Nossa solicitação será atendida? 
A solicitação não será atendida. Fica mantido os termos da Minuta do TR. 

 
 

Do Pagamento 

 

43. O item 14.3.1 do Anexo I cita:  “As Notas Fiscais/Faturas, mencionadas no caput, 

deverão ficar disponíveis para serem acessadas remotamente” 

 
No contrato de 2014 as NF´s são enviadas por e-mail após o ateste da UGC e a Prodemge é 
copiada em todos os e-mails de envio de contas.  
No item supracitado, entendemos que a UGC irá disponibilizar as faturas atestadas no portal 
Rede Gov MG. 
 

Nosso entendimento está correto? 
O item será revisto. 

 

Do Contrato 

f 

44. O item 15.3 do Anexo I cita:  “A prestação dos serviços poderá ser reajustada, 

anualmente, após o período de 12 (doze) meses de vigência deste contrato, desde 

que seja acordado entre as partes, pleiteado pela CONTRATADA e aprovado pela 

CONTRATANTE, e condicionado à variação dos preços de mercado. O reajuste será 

limitado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (IBGE), ou outro 

índice que venha a substituí Conjunta SEF/SEPLAG n.º 8.898, de 14 de junho de 

2013.” 

 
Solicitamos a alteração desta clausula de reajuste para IST, uma vez que é o índice de serviço de 
telecom homologado pela ANATEL. 
 
Sugerimos a seguinte alteração no texto: 
 
A prestação dos serviços poderá ser reajustada, anualmente, após o período de 12 (doze) meses 
de vigência deste contrato, desde que seja acordado entre as partes, pleiteado pela 
CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, e condicionado à variação dos preços de 
mercado. A Contratada deverá reajustar os preços de cobrança dos serviços a cada 12 meses, a 
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contar da data de assinatura do presente instrumento, considerando seu valor básico o atualizado 
até esta data, devendo ser utilizado como índice de reajuste o IST 
 

Nossa solicitação será atendida? 
A solicitação será atendida. Será adotado índice de reajuste instituído pela agência reguladora 
responsável pela fiscalização do setor de telecomunicação 

 

Das Garantias 

 

45. O item 18.1 do Anexo I cita:  “Para garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações 

assumidas e a liquidação das multas compensatórias e moratórias referentes a não 

instalação de acessos contratados e não instalados até o final do contrato, a 

CONTRATADA/CONSÓRCIO, deverá fornecer, na assinatura do instrumento 

contratual, garantia de execução equivalente a 2% (dois por cento) do valor anual 

estimado do contrato, de forma progressiva e cumulativa, até o atingimento dos 5 

(cinco) anos, conforme Minuta de Contrato.” 

 
Entendemos que a ser utilizado para o cálculo de garantia será o valor total dos circuitos instalado 
atualmente em cada lote no contrato atual, com os novos preços fechados para o novo contrato 
replicados. 
 

Nosso entendimento está correto? 
Não está correto o seu entendimento. Conforme descrito no item o valor da garantia será 
equivalente ao percentual a ser definido em edital, calculado em relação ao valor anual estimado 
do contrato. 
 

 

Anexo I – Perfil III – Lote VI – SD-WAN 
 

46. O item 1.5 do Anexo I-Perfil III cita:  “Caso a Prestadora opte por adotar a tecnologia 

SD-WAN, os serviços de conectividade IP deverão estar completamente isolados e 

protegidos, tanto de redes públicas, como de outras VPN´s e deverá seguir os 

padrões de segurança especificados no item 7.13 do Termo de Referência. As redes 

locais das Unidades de Governo não poderão acessar nem serem acessadas 

diretamente a partir da Internet. Toda comunicação deverá ter como origem e destino 

o ponto central instalado na UGO, onde os pacotes de dados serão tratados.” 

 
Solicitamos esclarecimento que define que os serviços de conectividade IP deverão estar 
completamente isolados e protegidos, tanto de redes públicas.  
Além disso, que sejam detalhados os padrões de segurança.  
 

Nossa solicitação será atendida? 
O fornecimento de acessos usando tecnologia SD-WAN admite o uso de linhas de comunicação 
de dados privados, acessos à internet a exemplo de tecnologia Xdsl, cable modem dentre outras. 
Caso a Prestadora opte por associar links de comunicação de dados privados, a rede deverá ser 
privada não sendo compartilhado com outros possíveis clientes da operadora. Caso a Prestadora 
opte por usar a solução SD-WAN com acessos à Internet, quaisquer que sejam as tecnologias, a 
Solução SD-WAN deverá garantir a criptografia fim-a-fim do acesso, desde o CPE na Unidade de 
Governo até o concentrador SD-WAN a ser instalado na UGO. Neste caso, a conexão com a 
internet a ser usada com tecnologia SD-WAN, usando as tecnologias acima citadas, não podem 
permitir que as estações de trabalho da rede local acessassem trafeguem dados diretamente 
para a Internet. Todo o tráfego da rede local deverá passar necessária e obrigatoriamente pelo 
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VPN criada entre o CPE e o concentrador SD-WAN na UGO. Desta maneira, todo e qualquer 
tráfego da rede local deverá obrigatoriamente passar pela backbone da UGO e, a partir de lá, ser 
roteado para Internet ou outros pontos da Rede IP.   
 
Os padrões ou requisitos de segurança do item 7.13 estão descritos abaixo:  
 
“7.13. Gerenciamento e Requisitos de Segurança de Rede  
7.13.1. Implementar a devida proteção na Rede IP Multisserviços, garantindo a privacidade das 
informações, quando trafegadas em qualquer ponto dessa rede, visando evitar o acesso a essas 
informações por pessoas não autorizadas; 7.13.2. Manter sempre atualizadas as versões de 
todos os softwares e hardwares que comporão a solução de segurança da rede ofertada e 
configurados da melhor forma, atuando proativamente” 

 

 

47. O item 1.12 do Anexo I-Perfil III cita:  “Para as taxas de transmissão a partir de 6 Mbps, 

com o uso de tecnologia SD- WAN, deverá ser disponibilizada uma solução de 

conexão que garanta  pelo menos  os seguintes requisitos:.” 

 
Entendemos que para taxas de transmissão inferior a 6Mbps não existe a obrigatoriedade de 
seguir os requisitos do item 1.12. 
 

Nosso entendimento está correto?  
Para os acessos até 4Mbps a prestadora poderá oferecer os acessos usando tecnologia MPLS. 
Neste caso, ela deverá prover todos os recursos tecnológicos de redes e segurança previstos no 
TR para este tipo de solução. Importante ressaltar que neste mesmo lote há previsão de 
velocidades acima de 4Mbps e, nestes casos, a Prestadora vencedora deste lote deverá 
obrigatoriamente adotar a tecnologia SD-WAN para tais velocidades.  
 
Caso a Prestadora opte poderá também atender da seguinte forma:  
 

a) Oferecer todos os links do lote, independente da velocidade, somente com solução SD-
WAN, ou; 

b) Compor duas tecnologias (MPLS e SD-WAN) atendendo acessos até 4Mbps com primeira 
e acima de 4Mbps com a segunda.  

 

 

48. O item 1.12.7 do Anexo I-Perfil III cita:  “Deverá analisar o tráfego em tempo real e 

realizar o balanceamento dos pacotes de um mesmo fluxo entre múltiplos links 

simultaneamente em uma extremidade e realizar a reordenação dos pacotes desse 

mesmo fluxo no outro extremo;.” 

 
Visando uma amplitude maior de concorrência que trará benefícios para a administração 
solicitamos a que o requisito de reordenação de pacotes seja um item complementar a solução e 
não obrigatório. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não será atendida. Ficam mantidos os requisitos da minuta do TR. 

 

 

49. O item 1.12.10 do Anexo I-Perfil III cita:  “A solução deverá implementar otimização de 

fluxos TCP em conjunto com mecanismo para evitar retransmissão” 
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No item supracitado entende-se que está mencionando a técnica para correção de erros.  
 
Desta forma, sugerimos a alteração do item para: 
 
A solução deve implementar técnicas para correção de erro, permitindo à outra ponta remediar 
perdas de pacote durante a transmissão 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não será atendida. Ficam mantidos os requisitos da minuta do TR. 

 

 

50. O item 1.12.11 do Anexo I-Perfil III cita:  “A solução deverá implementar mecanismo de 

proteção contra degradação total de todos os links por motivo de variação de 

latência” 

 
Os resultados de mercado feitos até o momento não apresentaram benefícios aos usuários.  
Desta forma solicitamos a retirada deste item no edital. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não será atendida. Ficam mantidos os requisitos da minuta do TR. 

 

 

51. O item 1.12.13 do Anexo I-Perfil III cita:  “A Solução deverá executar medições de 

“Latência”/”Jitter”/”Descarte de Pacotes” para cada Classe de COS configurada” 

 
Entendemos que a solução deverá executar medições de.latência/jitter/descarte de pacotes para 
cada aplicação, desde que seja configurado a probe correspondente. 
 

Nosso entendimento está correto? 
Ficam mantidos os requisitos da minuta do TR. 

 

 

52. O item 1.12.16 do Anexo I-Perfil III cita:  “Deverá ser ministrado treinamento oficial do 

fabricante de no mínimo 40 horas para até 06 (seis) técnicos da UGO habilitando-os à 

operação e configuração dos equipamentos. O treinamento deverá ser ministrado em 

Belo horizonte. Os  detalhes  do treinamento deverão ser acordados com a UGO.” 

 
Entendemos que um treinamento customizado atende com mais eficiência e aproveitamento a 
demanda da UGO.  
 

Nosso entendimento está correto? 
Ficam mantidos os requisitos da minuta do TR. 

 

53. O item 1.12.21 do Anexo I-Perfil III cita:  “A solução deverá ser capaz de realizar NAT 

(Network Address Translation)..” 

 
Sugerimos a seguinte alteração de texto: 
 
A solução deve ser capaz de realizar NAT de origem, destino, por pool de endereços e PAT. Deve 
possibilitar o uso de outros IPs que não sejam apenas das interfaces de saída do tráfego".  
 

Nossa solicitação será atendida?  
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Não será atendida. Ficam mantidos os requisitos da minuta do TR. 

 

 

54. O item 1.12.22.1 do Anexo I-Perfil III cita:  “O reconhecimento das aplicações deve ser 

baseado em DPI (Deep Packet Inspection), com assinaturas de aplicação sempre 

atualizadas com a última versão disponível  no fabricante.” 

 
Visando uma maior efetividade no reconhecimento das aplicações, sugerimos a seguinte 
alteração no item.  
 
“O reconhecimento das aplicações deve ser baseado em DPI (Deep Packet Inspection), com 
assinaturas de aplicação sempre atualizadas com a última versão disponível no fabricante.e a 
solução deve ainda ser capaz de inspecionar tráfego SSL, realizando a decriptografia do mesmo 
para maior efetividade no reconhecimento de aplicações" 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não será atendida. Ficam mantidos os requisitos da minuta do TR. 

 

 

55. O item 1.12.32.8 do Anexo I-Perfil III cita: “Deverá possuir pelo menos 3 

conexões/interfaces de rede, sendo uma utilizada pela Prestadora, um acesso banda 

larga adicional e uma conexão de chip de comunicação de dados 3G ou superior;” 

 
Visando uma preparação para evoluções de soluções e possíveis demandas futuras de 
crescimento, sugerimos que o CPE possua no mínimo 4 conexões/interfaces de rede. 
 

Nossa sugestão será acatada? 
Não será atendida. Ficam mantidos os requisitos da minuta do TR. 

 

 

56. O item 1.12.32.8.1 do Anexo I – Perfil III cita. “O acesso banda larga que poderá ser 

conectado adicionalmente ao CPE não será contratado pela Rede IP Multisserviços, 

sendo de livre escolha da Unidade de Governo o Provedor de acesso a ser 

contratado.” 

 
Solicitamos maiores esclarecimentos sobre esse item, no que diz respeito a gerenciamento do 
link, sla, reparo, segurança, acesso de terceiro a equipamento da prestadora. 
O CPE deverá ser capaz de agregar links de tecnologias distintas caso seja necessário, a 
exemplo de 3G, MPLS e/ou outras. Neste lote específico não serão aceitos acessos baseados em 
outras tecnologias de forma direta sem a uso/aplicação obrigatório da tecnologia SDWAN. Neste 
sentido a prestadora deverá cumprir todos os requisitos técnicos explicitados para este lote.  
 

 

 

 

57. O item 1.12.32.8.5 do Anexo I-Perfil III cita: “A Prestadora deverá garantir que a banda 

de transmissão utilizada pela soma dos acessos conectados ao CPE, seja de no 

máximo o dobro da taxa de transmissão contratada para o acesso, sem ônus 

adicional à Unidade de Governo;” 
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Solicitamos maiores esclarecimento de como a Prestadora deverá proceder para garantir que a 
taxa de transmissão seja no máximo o dobro, considerando que a contratação de um possível 
segundo link ocorrera sem conhecimento e gestão da prestadora. 
Umas das opções é a operadora manter um limitador de velocidade a exemplo do “traffic 
shapping” na interface de WAN do equipamento SDWAN.  
 
 

Anexo II – Solução de Videoconferência 

 

 

58. O item 1.3 do Anexo II cita: “Cada Prestadora deverá prover para a UGO um terminal de 

telepresença para salas de conferência de porte pequeno do mesmo fabricante e 

compatível com a solução proposta. Caso uma mesma Prestadora vença os dois 

lotes, ela deverá fornecer dois terminais de videoconferência.;” 

 
Entendemos que um único equipamento da solução de videoconferência atenderá tanto as 
demandas da SEPLAG e da Prodemge. Além disso, que o fornecimento de dois terminais de 
videoconferência, um destes trata-se de redundância. 
 

Nosso entendimento está correto?  
Está correto o seu entendimento no que diz respeito ao mesmo equipamento de videoconferência 
atender às demandas da Seplag e Prodemge.  
 
Quanto aos terminais, importante esclarecer que o fornecimento de dois terminais será exigido de 
uma mesma Prestadora, somente se a mesma vencer os dois lotes, cujo fornecimento da solução 
de videoconferência seja exigido.  Não há que se falar em redundância de terminais.  

 

 

59. No item 1.2.1 do Anexo II . “Os terminais de videoconferência não são objeto desta 

licitação”. Item 1.3 “Cada Prestadora deverá prover para a UGO um terminal de 

telepresença para salas de conferência de porte pequeno do mesmo fabricante e 

compatível com a solução proposta. Caso uma mesma Prestadora vença os dois 

lotes, ela deverá fornecer dois terminais de videoconferência. ” 
 
Gostaríamos de maiores esclarecimentos pois os itens são contraditórios. Caso realmente seja 
necessário o fornecimento de tais terminais de tele presença faz se necessário maiores 
explicações e especificações de tais equipamentos. 
Não há contradição entre os itens especificados. O item 1.2.1 visa somente ao esclarecimento de 
que os terminas de videoconferência que, eventualmente, as Unidades de Governo venham 
utilizar para fazer as vídeos não fazem parte da licitação.  
 
1.2. As soluções fornecidas pelas Prestadoras vencedoras de cada um dos lotes deverão ser 
compatíveis com terminais de videoconferência que apresentam as seguintes especificações 
técnicas: a. Terminal de videoconferência em Alta Definição HD720p30; b. Deve iniciar e 
responder às chamadas de videoconferência através de uma rede IP; c. Deve suportar 
comunicação H.323 e SIP com chamadas nas taxas mínima de 64 Kbps, sendo capaz de chegar 
até 6 Mbps; d. Deve gerar, transmitir, receber e apresentar fluxos de vídeo de alta definição (HD), 
na resolução de 1280x720 (720p) a 30 quadros por segundo; e. Deve operar também em 
definição convencional (SD), suportando os padrões SIF, CIF, 4CIF e 4SIF a 30 quadros por 
segundo, desde que essas resoluções sejam suportadas em H.264; f. Deve suportar criptografia 
AES; g. Deve possuir o protocolo H.350/LDAP; h. Deve suportar os padrões de áudio G.711, 
G.722, G.722.1 e um padrão de áudio de alta fidelidade a, no mínimo, 20kHz; i. Deve possuir 
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supressão automática de ruído, cancelamento de eco e controle automático de volume/ganho; j. 
Deve suportar os padrões H.261, H.263 e H.264; k. Deve suportar os protocolos HTTP, DNS, 
DHCP e NTP/SNTP; l. Deve possuir suporte a DiffServ; m. Deve suportar controle de câmera 
remota; Anexo Termo de Referência (5629307) SEI 1500.01.0017843/2019-90 / pg. 48 n. Deve 
suportar firewall traversal, através do padrão H.460.18 e H.460.19; o. Deve suportar o padrão 
H.239 e BFCP para transmissão simultânea de dois fluxos de vídeo (pessoas e conteúdo), onde 
ambos poderão conter imagens em movimento, podendo ser visualizados em duas telas de 
projeção independentes; p. Deve ajustar a banda utilizada pelo fluxo de conteúdo e pelo fluxo de 
vídeo, no caso de transmissão simultânea, de modo a priorizar a qualidade dos dois fluxos mais 
importantes num dado momento da conferência; q. No mínimo 01 (uma) interface de rede 
Ethernet 10/100/1000baseT com suporte para IPv4 e IPv6. 

 

60.  O item 1.2, alínea “j” do Anexo II cita: “Deve suportar os padrões H.261, H.263 e H.264;” 

 
O protocolo H.261 foi normatizado pela ITU-T em 1990, ou seja, a mais de 20 anos atrás, e é um 
protocolo já ultrapassado, não sendo mais utilizado pelos terminais de videoconferência. 
O protocolo H.263 remete ao ano de 1995, cinco anos mais novo, porem todos os terminais que 
possuíam o protocolo H.261 puderam ser atualizados para o H.263, ou seja, a compatibilidade 
com terminais antigos é mantida e com maior qualidade usando o protocolo H.263 além de exigir 
em torno de metade da banda quando comparado ao H.261. 
 
Desta forma, com o intuito de aumentar a concorrência entendemos que equipamentos com 
suporte aos protocolos H.261/ H.263, H.264, H.264 High Profile/ H.264 SVC também atendem 
aos requisitos técnicos do edital. 
 

Nosso entendimento está correto? 
Em parte. Os codecs H.263 e H.264 devem ser mantidos por questão de compatibilidade com 
outros terminais de videoconferência em produção no Governo.  
 
O codec H.261 pode ser opcional desde que os codecs H.263 e H.264 sejam mantidos. 

 

61. O item 2.1.3, alínea “a” do Anexo II cita: “Suporte aos padrões H.263, H.264/MPEG 4 

AVC, H.264/SVC;” 

 
A solução grava qualquer fluxo da MCU independente do protocolo de vídeo codificado. 
Solicitamos que o requisito deste item possa ser discutido no Acordo Operacional já que o mesmo 
não impacta na entrega fim do serviço especificado. 
 

Nossa solicitação será atendida? 
Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

 

62. O item 2.1.3, alínea “f” do Anexo II cita: “Suporte aos CODECS de áudio G.711a/u, G722, 

G.729A” 

 
A solução grava qualquer fluxo da MCU independente do codec de áudio utilizado. 
Solicitamos que o requisito deste item possa ser discutido no Acordo Operacional já que o mesmo 
não impacta na entrega fim do serviço especificado. A solução grava qualquer fluxo da MCU 
independente do protocolo de vídeo codificado. 
. 

Nossa solicitação será atendida? 
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Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 

O Anexo II – Videoconferência será alterado conforme descrito abaixo: 

 

De: 

2.1.2. Suporte à gravação automática do conteúdo de qualquer videoconferência diretamente das 
MCU´s, dispensando o uso de terminais de videoconferência até o limite de 10 (dez) salas 
simultâneas. 

Para: 

2.1.2. Suporte à gravação automática do conteúdo de qualquer videoconferência, 

ininterruptamente, independentemente da duração da reunião, diretamente das MCU´s, 

dispensando o uso de terminais de videoconferência até o limite de 20 (vinte) salas simultâneas. 

De: 

i. Capacidade - Suporte até 160 conexões de vídeo, no padrão 702P (HD), possibilitando a 
alocação destas conexões em pelo menos 32 salas isoladas, por solução de cada lote; 

Para: 

i. Capacidade - Suporte até 320 conexões de vídeo, no padrão 720P (HD), em modo de 

presença contínua, possibilitando a alocação destas conexões em pelo menos 64 salas isoladas, 
por solução de cada lote; 

 

 

Anexo III – Solução de Voz sobre IP 

 

63.  O item 1 do Anexo III cita: “A solução de Voz sobre IP (VoIP), instalada e operacional 

na UGO/PRODEMGE (backbone – núcleo – da Rede IP Multisserviços), opera na 

configuração multiponto-ponto (Hub-Spoke) para a comunicação de sinalizações SIP 

e full-mesh para comunicação entre os elementos VoIP, de modo a permitir que as 

Unidades de Governo integrantes da rede possam se comunicar utilizando o serviço 

de telefonia IP sem limitações, conforme topologia descrita na figura 5;” 

 
Solicitamos que o requisito deste item possa ser discutido no Acordo Operacional já que o mesmo 
não impacta na entrega fim do serviço especificado. 
 

Nossa solicitação será atendida?  

Não. Ficam mantidos os termos da Minuta do TR   
 
 

Minuta do Acordo 
 

64. O item 1.1 da Minuta do Acordo apresenta uma tabela com as Unidades de Governo que 
fizeram adesão à Rede IP Multisserviços por meio do Decreto Estadual 45.006/2009 e 
atualmente participam da rede.  
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Para evitar erros de solução técnica, precificação e contratação solicitamos que seja 
identificada na tabela 2 a lei a ser aplicada para cada um dos Unidades do Governo. A lei 
8666 ou 13.303. 

 

Nossa solicitação será atendida? 
Em parte. A tabela será alterada destacando apenas os órgãos/entidades que fazem parte deste 
Edital.   

 

 

Especificação de Quantitativo 
 

65. Para uma análise técnica, de viabilidade e econômica solicitamos que para cada lote seja 
informado a estimativa de contratação de acessos x velocidade.  
Conforme tabela abaixo. 

 
  

urbano

rural

urbano

rural

urbano

rural

urbano

rural

urbano

rural

urbano

rural

urbano

rural

urbano

rural

urbano

rural

urbano

rural

60 Mbps 

100 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

34 Mbps 

2 Mbps

4 Mbps

6 Mbps

Velocidade Qtde Total
Quantidade  estimada

 (A)

512 Kbps

1 Mbps

 
 

Nossa solicitação será atendida? 
A solicitação será atendida.  

 

 

Especificação de Migração de lotes atuais para lote novo 
 

66. Para uma análise técnica, de viabilidade e econômica solicitamos que seja informado para 
qual lote, velocidade, tipo do acesso e tipo de redundância os endereços atuais serão 
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migrados. Pois nas planilhas disponibilizadas não informa o lote novo e há divergência 
entre velocidade atual, velocidade migrada e tipo de redundância. 

 
Como exemplo temos o caso de águas Formosa, que na planilha de Planta Atual 
informa velocidade de 4 e 2 Mbps e na planilha de upgrade informa que atualmente os 
acessos são atendidos na velocidade de 1 e 2Mbps e terão upgrade para 4 e 2Mbps.  

 
 

LOTE CONEXÃO ENDEREÇO BAIRRO CEP MUNICÍPIO CONEXÃO ATUAL CONEXÃO ALTERADA

5A Urbano 4 Mbps Sem Redundância Rua José Quaresma da Costa, 147 Centro 39880-000 Águas Formosas Urbano 1 Mbps Sem Redundância Urbano 4 Mbps Sem Redundância

5A Urbano 4 Mbps Sem Redundância avenida Belo Horizonte, 233 Centro 39880-000 Águas Formosas Urbano 2 Mbps Sem Redundância Urbano 4 Mbps Sem Redundância

6A Urbano 2 Mbps Sem Redundância Rua Alvim Couto, nº 117 Centro 39880-000 Águas Formosas Urbano 1 Mbps Sem Redundância Urbano 2 Mbps Sem Redundância

BASE PLANILHA UPGRADE

 
 

Nossa solicitação será atendida? 
As planilhas contendo as migrações com a definição dos novos lotes e demandas dos órgãos 
serão parte integrante do edital de licitação 
 

Designações Atuais 
 

67. Para agilizar as análises, solicitamos o envio da planta atual da SEPLAG com os 
respectivos lotes, endereços, velocidade, clusters, designação Oi, tipo acesso e tipo de 
redundância 

 

Nossa solicitação será atendida? 
Em parte. Dados internos não serão divulgados. Cada Prestadora já tem acesso a tais 
informações (planta atual), pois já prestam, controlam e gerenciam o serviço.  

 
 


