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À Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
 
 
Assunto : Contribuições e Esclarecimentos 2 
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:    
                     
 

Premissas para a Administração Integrada do Contrato 
 

1. Os subitens 5.1.4, alínea “g”, 6.1.3.1.1, 6.1.3.1.2 e 6.1.3.2.3 do Anexo I citam 

respectivamente:  “Subsidiar os Órgãos com informações acerca da utilização da 

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

de Resultados. 

Avaliação o desempenho dos serviços prestados pelas Prestadoras no que diz 

respeito ao processo de faturamento, através de informações gerenciais fornecidas 

pelo Portal da Rede IP Multisserviços e, se necessário, por informações 

encaminhadas pelas Prestadoras; 

Gestão do IMR (Indice de Medição dos Resultados), com base nas informações 

contidas no Portal Rede IP Multisserviços e, se necessário, por informações 

encaminhadas pelas Prestadoras. 

Dedução dos valores referentes às penalidades aplicadas no valor apurado da 

fatura das Unidades de Governo.” 

 
Entendemos pelos itens 5.1.4.g, 6.1.3.1.1, 6.1.3.1.2 e 6.1.3.2.3 que cabe à UGS avaliar e 
informar aos Órgãos que aderirem a esta Ata quanto a quebra dos IMRs pelas Operadoras. 
Também é de responsabilidade da UGS atestar o faturamento com as penalidades incluídas. 
Entendemos pelo item 6.1.2.3.1 que as Notificações serão encaminhadas às Operadoras pelos 
Órgãos contratantes separadamente e não pela UGS. 
 

Nosso entendimento está correto? 
O entendimento não está correto. Importante ressaltar que não houve mudança no modelo de 

contratação. Não se trata de Ata de Registro de Preços. No que diz respeito aos itens 
mencionados o processo continuará sendo executado pela UGS em sua totalidade, ou seja, a 
UGS atesta os faturamentos, notifica as quebras de SLA para as Operadoras e aplica as 
penalidades devidas. Os órgãos/entidades e empresas são responsáveis apenas pelo pagamento 
das faturas. 

 

 
 
Solicitamos que seja esclarecido o processo de notificação de quebra de IMR à Operadora.  
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Como os valores referentes à aplicação de penalidades por quebra de IMR serão deduzidos e 
apurados nas faturas e como o processo de recebimento de Notificações para as Operadoras 
depende da assinatura do preposto e é preciso cumprir corretamente com o prazo regulamentar 
de defesa para que não haja atrasos no faturamento é prudente não depender dos Correios para 
o envio da correspondência para o endereço da Operadora.  
 

Nossa solicitação será atendida? 
O processo continuará sendo executado pela UGS em sua totalidade, ou seja, a UGS atesta os 
faturamentos, notifica as quebras de SLA para as Operadoras e aplica as penalidades devidas. 
As notificações continuarão sendo entregues pela UGS ao representante da Operadora locado na 
Prodemge, em mãos, ou via correio conforme acordado entre as partes. 
Os órgãos/entidades e empresas são responsáveis apenas pelo pagamento das faturas. 

DA NOÇÃO DE PENALIDADE (TCU): 

2 - O item 4.6.3 da Minuta de Edital prevê que estão impedidos de participar, as licitantes que 

estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Administração, conforme abaixo: 

4.6.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou 

impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no 

art. 87, III, da Lei 8666, de 1993; 

Porém, entendemos tal impedimento acima mencionado, não tem cunho com o artigo 87, III da 

Lei 8.666/93, no que tange a toda Administração Pública. 

Com efeito, o art. 87, inciso III, da Lei n. º 8.666/1993 prevê, dentre as modalidades de 

penalidades em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração. 

A abrangência e a aplicabilidade das sanções concernentes a licitações e contratos 

administrativos são temas há muito causadores de dúvidas no âmbito doutrinário e 

jurisprudencial. É fato que as discussões sobre o alcance têm obtido respostas uniformes pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) nos últimos tempos. Do mesmo modo, não havia clara 

manifestação deste órgão de controle sobre a possibilidade de aplicação das sanções previstas 

na Lei nº 8.666, de 1993, à modalidade pregão, uma vez que sua lei de regência – Lei nº 10.520, 

de 2002 – possui regime de sanções próprio.  

O tema foi discutido no Acórdão TCU nº 2.530/15 - Plenário, sendo a decisão mencionada no 

Informativo de Licitações e Contratos nº 263 (a íntegra pode ser consultada no endereço 

eletrônico https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-

e-contratos.htm):  
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“Quanto à abrangência da sanção, o impedimento de contratar e licitar com o 

ente federativo que promove o pregão e fiscaliza o contrato (art. 7º da Lei 

10.520/02) é pena mais rígida do que a suspensão temporária de participação 

em licitação e o impedimento de contratar com um órgão da Administração (art. 

87, inciso III, da Lei 8.666/93), e mais branda do que a declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública (art. 87, 

inciso IV, da Lei 8.666/93). ” 

Resta claro, neste Acórdão, que o TCU indicou que as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002 e no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, possuem graus de aplicação 

distintos e podem ser utilizados de acordo com a sua rigidez. 

Por sua vez, o Acórdão TCU nº 1.003/2015 – Plenário, versa que "A sanção de impedimento 

para licitar e contratar prevista art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93 produz efeitos apenas em relação 

ao órgão ou entidade sancionador, enquanto que aquela prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 

produz efeitos apenas no âmbito interno do ente federativo que a aplicar." 

Mais recentemente, o Acórdão TCU nº 266/2019 – Plenário, reafirmou que "A suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração (art. 87, 

inciso III, da Lei 8.666/1993) possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a 

penalidade." 

E, por fim, o Acórdão TCU nº 269/2019 - Plenário, atesta que "Os efeitos da sanção de 

impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 restringem-se ao âmbito 

do ente federativo sancionador (União ou estado ou município ou Distrito Federal)."3.17.2. Para a 

declaração de inidoneidade, a abrangência é para toda a Administração Pública, na forma do art. 

6º, XI, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Diante disso, entendemos que o item 4.6.3 veda a participação apenas das empresas suspensas 

de licitar e impedidas de contratar com este órgão licitante, ou seja, somente com o Governo de 

Minas Gerais. 

Nosso entendimento está correto? 

Sim. O entendimento da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais é que a suspensão vincula 
para o ente federativo que aplicou a sanção. Assim, se um órgão ou entidade estadual suspender 
a empresa, a decisão valerá para os demais órgãos e entidades de Minas Gerais. Já a declaração 
de inidoneidade vincula para todos os demais entes federativos, ou seja, toda a Administração 
Pública. 
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Atendimento Zona Rural 
 

3. O item 1.12.33  do Anexo I – Perfil III cita:  “Em caso de provimento do serviço por 

meio de uma solução do tipo VSAT, que irá agregar ou não a solução por meio da 

tecnologia SD-WAN deverão ser observados os seguintes: 

A(s) HUB(s) do sistema deverá(ão) estar instalada(s) em território brasileiro. 

O(s) satélite(s) utilizado(s) deve(m) apresentar (individualmente ou em conjunto) 

cobertura para toda a área do respectivo lote. 

A utilização de solução via Satélite deverá ser autorizada pela UGO e pelo gestor do 

órgão. A operadora deverá enviar pedido de autorização da solução para 

ugc.solicitacao.redeip@prodemge.gov.br, informando o identificador do acesso.” 

 
Entendemos que independente do lote, no caso de atendimento em zona rural, a velocidade 
máxima a ser solicitada será de 2Mbps, com exceção de hospitais/presídios e o atendimento será 
com a solução de VSAT, banda Ku, em função da dificuldade de acesso, solução e custos 
envolvidos. Caso necessário velocidades acima, sugerir na especificação técnica outras 
alternativas técnicas e de preço a serem alinhadas com as prestadoras. 
 

Nosso entendimento está correto? 
O entendimento não está correto. O texto publicado só diz respeito ao uso de tecnologia VSAT 
para qualquer velocidade exigida nas especificações para este lote. 

 

Gerenciamento e Requisitos de Segurança de Rede 
 

4. Conforme acordado na Audiência Pública de 05/07/2019, segue sugestão de 
características mínimas, para o gerenciamento do serviço de segurança do lote VI, SD-
WAN.  

7.13.2. A CONTRATADA deverá realizar a operação e gerenciamento da segurança de 

modo contínuo, com monitoração 24 X 7 X 365; 

7.13.3. A CONTRATADA deverá ser responsável em executar configurações nos 

equipamentos da Solução de Segurança abrangendo: 

7.13.3.1. Administração e configuração de regras de funcionalidades de Firewalls e 

Prevenção de Ameaças da Solução de Gestão de Segurança; 

7.13.3.2. Administração e configuração de regras de funcionalidades de Filtro de 

Conteúdo e Controle de aplicações da Solução de Gestão de Segurança; 

7.13.3.3. Administração e configuração de ambiente VPN da Solução de Gestão de 

Segurança com soluções de tecnologias multivendor; 

7.13.3.4.  Administração e configuração de Autenticação Centralizada da Solução de 

Gestão de Segurança integrando com Active Directory; 

7.13.3.5. Administração e configuração de múltiplas instâncias virtuais da Solução de 

Gestão de Segurança. 

7.13.3.6. Monitoramento de alarmes e incidentes;  

7.13.3.7. Tratamento e resolução de alarmes e incidentes, com acompanhamento e 
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reporte até a sua conclusão; 

7.13.3.8. Registrar resolução de problemas e incidentes e, caso sejam solicitados, 

com apresentação de relatórios detalhando o problema identificado, as ações 

tomadas e a solução adotada para resolução; 

7.13.3.9. Emissão de relatórios mensais de nível de serviço, capacidade e 

desempenho; 

7.13.3.10. Avaliar os logs gerados pela Solução de Gestão de Segurança, analisando 

possíveis vulnerabilidades e falhas no gerenciamento e administração; 

7.13.3.11. Implementar topologia lógica da Solução de Gestão de Segurança, incluindo 

elaboração do ambiente de NAT, DNAT, NAT dinâmico e estático, elaboração e 

segregação de rede e filtro de pacotes entre as redes e configuração e 

administração de failover; 

7.13.4. O Serviço de Gestão de Segurança deve disponibilizar todos os recursos da 

solução adotada para garantir as seguintes funcionalidades detalhadas neste termo 

de referência: 

7.13.4.1. Solução de Rede e Firewall; 

7.13.4.2. Solução de Filtro de Conteúdo; 

7.13.4.3. Solução de Controle de Aplicações; 

7.13.4.4. Solução de Prevenção de Ameaças; 

7.13.4.5. Solução de Autenticação Centralizada (identificação do usuário e técnicos); 

7.13.4.6. Solução de Qualidade de Serviço (QoS) e Modelagem de Tráfego; 

7.13.4.7. Solução de Filtro de Dados; 

7.13.4.8. Solução de Redes Virtuais Privadas (VPNs); 

7.13.5. A contratada deverá ser capaz de realizar: 

7.13.5.1. Monitoramento e Detecção de eventos de rede e segurança; 

7.13.5.2. Tratamento de Alarmes com proatividade na abertura de chamados; 

7.13.5.3. Acompanhar a abertura, o registro e o fechamento de incidentes; 

7.13.5.4. Com objetivo de otimizar o processo de gerenciamento de incidentes, a 

Equipe poderá determinar, a seu critério, regras de apuração e tratativa 

desses incidentes; 

7.13.5.5. Adicionar a Resposta automática nos equipamentos de segurança, a partir 

de incidentes,  

7.13.5.6. A Solução deve contemplar a monitoração proativa do(s) dispositivo(s) de 

Segurança mencionado(s). 

7.13.5.7. Deve possuir solução de gerenciamento da Segurança centralizado, 
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possibilitando o gerenciamento de diversos equipamentos. 

7.13.5.8. A CONTRATADA deve possuir 2 (dois) centros de operação de Segurança, 

separados por, pelo menos, 200KM de distância. 

7.13.5.9. A monitoração deve ocorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os 

365 dias do ano. 

7.13.5.10. O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de 

todo o tráfego que passar pelos equipamentos da plataforma de segurança.  

7.13.6. Disponibilizar relatórios, sendo desejado: 

7.13.6.1. Relatórios mensais: 35 (trinta e cinco) dias após a data de ativação do 

serviço, sendo 30 (trinta) dias para fechar o ciclo mensal e 5 (cinco) dias para 

preparar o relatório. 

7.13.6.2. Tipos de Relatórios: 

SERVIÇO DESCRIÇÃO 

Relatórios Mensais 

IDS: Volume ataques identificados, ataques identificados por tipo de 

ataque, TOP N ataques, TOP N origens, TOP N destinos. 

Firewall: Total pacotes analisados, pacotes bloqueados, pacotes 

bloqueados por regra, pacotes bloqueados por protocolo, não 

inclui detalhamento: IP, origem, IP destino, portas / aplicações; 

IPS: Volume ataques mitigados, ataques mitigados por tipo de 

ataque, TOP N ataques, TOP N origens, TOP N destinos. 

 Relatório Filtro de conteúdo Web; 

 Relatório Controle de acesso à Aplicações; 

 Relatório Antivírus de Gateway e AntiSpam. 

7.13.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de Gerência de Segurança: 

7.13.7.1. O Portal de Segurança deverá disponibilizar a visualização de informações 

on-line (de forma gráfica) para o acompanhamento e monitoração do 

ambiente; 

7.13.7.2. O Portal de Segurança deve permitir acesso a todos os recursos e módulos 

através de única autenticação, sem a necessidade de realizar outros logins 

para acessar qualquer outro recurso de gerenciamento; 

7.13.7.3. O Portal de Segurança deverá ser operado e administrado através de uma 

console única, portanto não serão aceitas soluções que possuem acessos 

segmentados aos módulos; 

7.13.7.4. O Portal de Segurança deverá ser escalável, mas transparente para a 

CONTRATANTE em termos de console única; 
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7.13.7.5. Deverá permitir acessos de usuários com perfis diferenciados com limitação 

de acesso a consoles, dispositivos, menus, alarmes, indicadores, etc; 

7.13.7.6. Deverá permitir acesso de até 5 (cinco) usuários logados simultaneamente. 

7.13.7.7. O Portal de Segurança deverá ser 100% web sem necessidade de 

instalação de clients específicos, portanto não serão aceitas soluções que 

não sejam nativas em WEB ou que requeiram a instalação de agentes ou 

plugins nos desktops dos colaboradores da CONTRATANTE; 

7.13.7.8. O acesso deverá ser via web padrão HTTP e suportar a HTTPS, e em 

português, portanto não serão aceitas soluções que não possuam toda a 

sua estrutura em português; 

7.13.7.9. O Portal de Segurança deverá ser compatível para acesso através de 

smartphones e tablets, portanto não serão aceitas soluções que não 

possuam essa compatibilidade; 

7.13.7.10. O Portal de Segurança deverá ser acessível através dos principais browsers 

do mercado, tais como, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e Safari; 

7.13.7.11. Deverá permitir a exportação das informações para relatórios em formatos 

comerciais; 

Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. Entendemos que o detalhamento proposto está além 
dos serviços solicitados.  

 

Banda Larga 
 

5. Os itens 1.12.32.8 e 1.12.32.8.1  do Anexo I – Perfil III citam respectivamente:  “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; 

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.” 

 
Os itens supracitados mencionam sobre a tentativa de contratação de BANDA LARGA, contudo, 
entendemos que este item deve ser excluído tendo em visto que o mesmo encontra-se viciado, 
uma vez que fere o Governo através do Decreto 45006/2009, conforme abaixo: 
 
Art. 2º As Secretarias de Estado, os órgãos autônomos, as empresas dependentes de recursos 
do Tesouro Estadual, as autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual, 
integram, obrigatoriamente, a Rede IP Multisserviços. 
 
Diante disso, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, Secretaria de Estado 
de Fazenda - SEF e Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas  Gerais  -  
PRODEMGE veda a possibilidade de contratação de serviços de comunicação de dados, fora da 
Rede IP Multisserviços, requer a exclusão do mesmo, sob pena de afronta legal ao Decreto 
45006/2009. 
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Nossa solicitação será acatada? 
O entendimento não está correto.  
Em nenhum ponto do TR está sendo autorizado as unidades de governo contratarem acesso 
BANDA LARGA fora do edital. 
Conforme informado na audiência pública, o acesso banda larga adicional, mencionado nestes 
itens, são fornecidos por projetos em parceria com o Governo Federal, Prefeituras e Entidades 
locais. 
Importante ressaltar que continua valendo o determinado em decreto. 

 
 

Garantia de Contratação 
 

5- Ressaltamos que o não atingimento de 75% de execução do contrato fere o disposto no § 2º 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93.Os quantitativos a serem informados têm que ser reais de forma a 
não ferir o artigo mencionado, sob penalidade e reparo financeiros ao fornecedor, assim como 
eventuais ações judiciais.  
Não houve questionamento 


