
  

   
LISTA DE QUESTIONAMENTOS  

TELEMAR NORTE LESTE S/A, em recuperação judicial 

Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro  

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20230-070 

CNPJ/MF: No. 33.000.118/0001-79 

Inscrição Estadual: 81680469 

Telefone: 0800 31 80 31 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E QUESTÃO 
  

 

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Assunto: Contribuições e Esclarecimentos – Lista de Questionamentos 01082019 
 
A Oi marca que representa as seguintes empresas: Telemar Norte Leste S/A (em recuperação 
judicial), CNPJ nº 33.000.118/0001-79, Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial), CNPJ nº 
05.423.963/0001-11, Oi S.A. (em recuperação judicial), CNPJ nº 76.535.764/0001-43 e Brasil 
Telecom Comunicação Multimídia LTDA., CNPJ nº 02.041.460/0001-93, indicando como 
endereço para efeito de correspondência Praça Milton Campos, nº 16 – 8º andar, bairro Cruzeiro, 
em Belo Horizonte/MG, Contato: Eduardo Camargos Lopes Batista, e-mail elopes@oi.net.br 

telefone: 031 31 98807-6796, vem relacionar os itens que, no nosso entendimento precisam ser 
esclarecidos com intuito de se oferecer maior competitividade entre os prestadores de SOLUÇÃO 
DE TELECOMUNICAÇÕES, garantindo com isto que a licitação terá a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável, sendo processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Estabelecendo as regras 
necessárias para a seleção da proposta mais vantajosa e invalidando todas as cláusulas que, 
ainda indiretamente, prejudiquem o caráter competitivo da licitação. 

 

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. 
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1) DOS LOTES – CIDADES PERTENCENTES 
 
O TERMO DE REFERÊNCIA separa o atendimento em lotes, contendo estes lotes os municípios 
a serem atendidos (abrangência dos lotes). 
 
Observa-se que os lotes I, II, III, IV.1, IV.2 e IV.3 (todos lotes referentes a cidades pertencentes 
ao Estado de Minas Gerais), somam um total de 300 cidades. 
 
Observa-se também que o lote V é específico para: “Demais municípios de Minas Gerais não 
incluídos nos lotes I, II, III, IV.1, IV.2 e IV.3” (texto do TR), e que é definida uma quantidade de 
610 municípios para este lote. 
 
O Estado de Minas Gerais possui em sua totalidade 853 municípios. Assim, a somando-se 610 
municípios do lote V com 300 dos lotes I, II, III, IV.1, IV.2 e IV.3, temos um total de 910 
municípios. Esta soma resulta em 57 municípios acima da quantidade real de Minas Gerais. 
 
Desta forma, solicitamos a SEPLAG reavaliar a informação sobre 610 municípios para o lote V 
e/ou a distribuição das cidades. 
 

Nossa solicitação será atendida?  

 
Sim, a solicitação será atendida. Os quantitativos dos lotes/distribuição das cidades serão 
revistos. 
 

Importante ressaltar o Lote IV.3 (grandes velocidades no Perfil I) contempla o atendimento 

às velocidades ≥ 20 Mbps. Os municípios constantes desse lote estarão mencionados em outros 
lotes, cujo atendimento será para velocidade ≤ 15 Mbps.   

 

2) DA PREVISÃO DAS VELOCIDADES 
 
O TERMO DE REFERÊNCIA, em seu quadro 4.4.2, nos mostra um quadro de previsão de 
velocidades por lotes. 
 
Para uma análise mais assertiva é necessária a definição das quantidades de acessos por lotes e 
os respectivos endereços de instalação dos mesmos. Somente assim, as proponentes licitantes 
conseguirão oferecer oferta vantajosa para a SEPLAG. 
 
Desta forma, solicitamos a SEPLAG a definição das quantidades de acessos por lotes e os 
respectivos endereços de instalação dos mesmos. 
 

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. 
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3) DA GARANTIA DAS TAXAS DE TRANSMISSÃO 
 

O TERMO DE REFERÊNCIA, em seu item 7.8.3 as taxas de transmissão (upload e download) 
por tipo de acesso (satélite/terrestre) e por perfil. 
 
As taxas de transmissão garantidas para o perfil III (perfil V da Rede Governo atual) é muito 
elevadas se comparada ao tipo de lote que este perfil se aplica (sem QoS, com previsão de 
baixíssimo custo, etc).  
 
Além do exposto acima, as taxas de transmissão solicitadas irão impactar no custo das 
proponentes licitantes e consequentemente no preço a ser oferecido para a Administração 
Pública. 
 
Destaca-se que as taxas de transmissão atuais estão atendendo o comportamento das 
aplicações e necessidades dos usuários finais. 
 
Desta forma, solicitamos manterem as taxas garantidas atuais, conforme tabela abaixo: 
 
 

Meio de Transmissão 
 

Perfil 
 

Taxa de “Download” 
 

Taxa de “Upload” 

Satélite I 100% 30% 

Terrestre I 100% 100% 

Satélite III 10% 10% 

Terrestre III 10% 10% 

 

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

4) DA LATENCIA E JITTER 
 
O TERMO DE REFERÊNCIA, em seu item 7.9.3 e subitens 7.9.3.1, 7.9.3.2 e 7.9.3.3, define uma 
planilha de latência e jitter máximos admitidos. 
 
Destacamos que a latência de o jitter, para redes multisserviços, são definidas por aplicações e 
que o ITU-T e os fabricantes recomendam, para o bom funcionamento das aplicações, a latência 
máxima admissível por classes de serviços.  
 
Desta forma, seguindo os padrões e boas práticas do mercado, solicitamos que a definição de 
latência e jitter, para os acessos terrestres, sejam alterados para análise por aplicação (classe de 
serviços), conforme abaixo: 
 
Latencia Máxima Admissível: 

 Para Voz: 100ms 

 Para Vídeo: 110 ms 

 Para Dados Críticos: 150ms 

 Para Dados Prioritários: 200ms 
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 Para Dados Convencionais (best-effort): NA 
 

Nossa solicitação será atendida?  

 
Não. Ficam mantidos os termos do TR 
 
 

5) DA LATENCIA E JITTER - SATÉLITE 
 
Ainda com relação a latência e ao jitter,  o TERMO DE REFERÊNCIA, em seu item 7.9.3 e 
subitens 7.9.3.1, 7.9.3.2 e 7.9.3.3, não possui a informação de latência máxima para atendimento 
com solução satelital para velocidades acima de 2Mbps. 
 
Destaca-se que a banda Ka, utilizada em soluções satelitais (por possuir maior potência), tem 
chegado até 25Mbps em alguns casos. 
 
Assim, entendemos que o atendimento dos acessos VSAT poderão ocorrer até a velocidade de 
25Mbps e solicitamos a alteração do quadro 2 do item 7.9.3. 
 

Nossa solicitação será atendida?   

 
Não será atendida.  

 
Acredita-se que esta Prestadora esteja se referindo ao item 4.9.4 e não 4.9.3. Veja conforme o 
quadro abaixo, transcrito do TR apresenta sim latência para velocidade de 2Mbps a ser atendida 
por solução satelital.  
 
Com relação ao atendimento por meio de satélite ser de velocidades até 2Mbps, ficam mantidos 
os termos do TR. 
 

6) DA PERDA DE PACOTES 
 
O TERMO DE REFERÊNCIA, em seu item 7.9.5 e subitem, 7.9.5.1, define uma planilha de perda 
de pacotes admitida. 
 
Destacamos que a perda de pacotes, para redes multisserviços, são definidas por aplicações e 
que o ITU-T e os fabricantes recomendam, para o bom funcionamento das aplicações, a perda 
máxima admissível por classes 
 
Desta forma, seguindo os padrões e boas práticas do mercado, solicitamos que as definições da 
perda de pacotes, para os acessos terrestres, sejam alteradas para análise por aplicação (classe 
de serviços), conforme abaixo: 
 
Perda de Pacotes Máxima Admissível: 

 Para Voz: < 0,1% 

 Para Vídeo: < 1% 

 Para Dados Críticos: < 1% 

 Para Dados Prioritários: < 2% 
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 Para Dados Convencionais (best-effort): NA 
 

Nossa solicitação será atendida?  

 
Não. Ficam mantidos os termos do TR 
 
 

7) DA INTEROPERABILIDADE 
 
O TERMO DE REFERÊNCIA, em seu item 8.2.4, define que: 
 

“8.2.2.4. 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.” 

 
Estamos entendendo que a proponente licitante vencedora poderá atender ao lote VI com solução 
mista, parte dos acessos em solução MPLS e parte dos acessos em solução SD-WAN. 
 

Está correto nosso entendimento?  
 
Sim.  
 

8) DA INTEROPERABILIDADE 
 
O TERMO DE REFERÊNCIA, em seu item 8.2.6 e 8.2.3.3, definem que: 
 

“Caso a capacidade de tráfego do ponto de conexão atinja média de 
utilização 70% (setenta por cento) de uso diário da capacidade total, 
considerando somente horário comercial, a Prestadora deverá ampliá-la 
para 10Gbps conforme padrão definido pela UGO, sem nenhum ônus para 
a contratante.” 
 

Uma vez que a UGO SEF não possui quantidade de conexões remotas suficientes para um 
tráfego de 10Gbps, estamos entendendo que este item é pertinente à UGO PRODEMGE. 
 

Está correto nosso entendimento?  

 
Está correto o entendimento. 
 
Atualmente o tráfego medido nos concentradores da UGO/SEF está abaixo de 400Mbps e não há 
previsão de crescimentos que superem 700Mbps nos próximos anos. 
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9) DA INTEROPERABILIDADE – SD-WAN  
 
O TERMO DE REFERÊNCIA, em seus itens 8.2.3.1 , 8.2.3.3 e 8.2.3.2.1 definem que: 
 

“8.2.3.1. Caso a Prestadora forneça uma solução concentradora baseada 
em tecnologia SD-WAN, esta deverá ser composta por um cluster com no 
mínimo dois equipamentos/servidores ou appliances funcionando em alta 
disponibilidade, em modo de cluster fail over.” 
 
“8.2.3.1.1. A solução deverá se interconectar aos dois roteadores 
centrais da UGO. Para tanto, deverá oferecer, no mínimo, 02 interfaces 
1000Base-T, conector RJ-45 e 02 interfaces 1000Base-SX LC-PC. 
Alternativamente a solução poderá oferecer 02 interfaces 1000BaseT, 
conector RJ45 e 02 interfaces 10GBase-LR/SR LC-PC, caso requerido 
pela UGO.” 
 
“8.2.3.2.1. Não será admitida o uso de tecnologia LACP (link 
agregation control protocol) ou similares para aumentar a capacidade 
desta conexão em nenhum dos pontos de interconexão na UGO.” 
 

Destacamos que para a solução SD-WAN, a qual é uma solução nova para a Rede Multisserviços 
do Estado de Minas Gerais, o crescimento e a utilização desta solução é uma incógnita. Esta 
solução pode despontar como solução viável para os acessos da Rede Governo e também pode 
não ser muito viável, uma vez que existe a obrigatoriedade de o tráfego ser direcionado para a 
UGO, não podendo a unidade remota acessar ou ser acessada diretamente pelo acesso Internet 
local. 
 
Destacamos que para a solução SD-WAN, a qual é uma solução nova para a Rede Multisserviços 
do Estado de Minas Gerais, o crescimento e a utilização desta solução é uma incógnita. Assim, a 
solução de LAG terá um crescimento gradual a medida que os stakeholders forem aos poucos, se 
familiarizado com a solução.  
 
Destacamos também que o impacto financeiro de instalar uma solução SD-WAN com 03 (três) 
portas 10Gbps para atender o desenho da topologia - FIGURA 5 – Arquitetura atual VPN-
L3/MPLS e SD-WAN – irá onerar o custo dos acessos deste lote. 
 
Além do exposto acima para a solução SD-WAN, a mesma ideia se aplica ao lote VI com solução 
MPLS. 
 
Perceba que o item 1.12.6 do ANEXO I está em conformidade com nossa análise no parágrafo 
anterior, quando informa que: 
 

“1.12.6. Oferecer capacidade de processamento e throughput da 
concentradora capaz de suportar pelo menos o dobro do throughput 
previsto para atendimento a todos os acessos deste lote. A Prestadora 
deverá se responsabilizar pelo dimensionamento e upgrades necessários 
na solução de forma a garantir o perfeito funcionamento até o final da 
vigência do contrato, sem ônus para a UGO.” 
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Assim, solicitamos a autorização de utilização de tecnologia LACP (link agregation control 
protocol) ou similares para aumentar a capacidade desta conexão em nenhum dos pontos de 
interconexão na UGO. 
 

Nossa solicitação será atendida?  

 
Não. Ficam mantidos os termos do TR 
 

 

10) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seu item 1.2 que: 
 

“1.2. Não serão admitidas soluções concentradoras baseadas 
somente em tecnologia VPN (Virtual Private Network);” 

 
A solução SD-WAN se dará através de um fechamento de túnel entre a unidade remota (órgão) e 
a UGO (ponto central). Esta solução é uma VPN. Assim, solicitamos maiores esclarecimentos 
sobre a informação de que “Não serão admitidas soluções concentradoras baseadas somente em 
tecnologia VPN (Virtual Private Network).”. 
 

Nossa solicitação será atendida?  

 
Não serão aceitas soluções de VPN pura, ou seja, só serão aceitas soluções de SD-WAN que 
trabalhem com o conceito de VPN embarcado.  

 

 

11) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seu item 1.5.2 que: 
 

“1.5.2. Na situação em que a Prestadora compuser quaisquer 
tecnologias para a agregação na solução de SD-WAN e quaisquer dos 
componentes desta agregação apresente indisponibilidade, o acesso será 
considerado degradado e incorrerá em quebra de níveis de serviços 
previstos no item 7.10.6.1 do Termo de Referência.” 

 
A solução SD-WAN é para atender o lote VI e este contempla solução sem redundância. Uma vez 
que o item 1.5.2 menciona agregação de link por parte da prestadora, estamos entendendo que a 
prestadora poderá atender a velocidade do acesso através de 2 links. 
 

Está correto nosso entendimento? 

 
A Prestadora está correta em seu entendimento. Para atendimento do acesso por meio de um 
CPE SD-WAN, na Unidade de Governo, a Prestadora terá a prerrogativa de ofertar dois ou mais 
links, com tecnologias distintas ou não, e tais links deverão ser agregados pelo CPE SD-WAN e 
tunelados até a solução concentradora instalada na UGO como um único acesso. 
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12) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seus itens 1.12  e 1.12.1 que: 
 

“1.12. 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:” 
 
“1.12.1. Prover ponto de conexão primária ou seja, uma solução 
(hardware e software e licenciamento) concentradora das conexões 
remotas que deverá ser instalada na UGO, conforme item 8.2 – 
Interoperabilidade do Termo de Referência.” 

 
A solução SD-WAN atenderá velocidades de 512 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 4Mbps, 6 Mbps, 10 
Mbps, 15Mbps, 25 Mbps, 34Mbps, 60 Mbps, 100 Mbps.  
 
Como é visto pela Seplag o atendimento para velocidades inferiores a 6Mbps? 
Solicitamos esclarecimentos sobre o limite de velocidade inicial que o item 1.12 define “a partir de 
6 Mbps”. 
 

Nossa solicitação será atendida?  
 
Não entendemos seu questionamento.  
 

13) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seu item 1.12.2  que a solução SD-WAN deverá: 
 

“1.12.2. Ser composta por uma Console Central na UGO (on-premises), 
que será responsável por fazer toda a configuração dos appliances SD-
WAN, incluindo priorização de tráfego, configurações de QoS, que deverão 
ocorrer de forma centralizada via software de gerência.” 

 
Estamos entendendo que as configurações podem ser realizadas através de solução em nuvem, 
no entanto a aplicação destas poderá ser armazenada no appliances locais. 
 

Está correto nosso entendimento?  
 
Não. Toda a infraestrutura da solução de SW-WAN deverá ser instalada e gerenciada dentro da 
UGO. Não poderá ser usada solução em nuvem.  
 

14) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seu item 1.12.9  que a solução SD-WAN deverá: 
 

“1.12.9. Deverá realizar a redistribuição do balanceamento do tráfego 
entre os links de comunicação utilizados pelos CPEs, em caso de falhas 
nesses links, ou de acordo com as políticas de qualidade pré-definidas.” 
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Destaca-se que a solução SD-WAN é para atender o lote VI e este contempla solução sem 
redundância.  
 
Desta forma, solicitamos esclarecimentos sobre a obrigatoriedade de realizar balanceamento em 
um link. 
 

Nossa solicitação será atendida?  
 
Não se trata de redundância do link, mas do balanceamento do tráfego entre os links agregados 
pelo CPE SD-WAN instalado na Unidade de Governo.  
 
 

15) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seu item 1.12.10  que a solução SD-WAN deverá: 
 

“1.12.10. A solução deverá implementar otimização de fluxos TCP em 
conjunto com mecanismo para evitar retransmissão.” 

 
Estamos entendendo que a prestadora estará atendendo este item através de solução que utilize 
de técnicas de compressão de dados. Isto porque o recurso de compressão de dados é um dos 
mecanismos utilizados no processo de otimização do tráfego.  

 

Está correto nosso entendimento?  
 
Não. A técnica de compressão de dados é uma das formas de otimizar a transmissão e o uso do 
acesso. Entretanto, a otimização de fluxos TCP está ligada à questão de reaproveitamento de 
fluxos TCP estabelecidos entre o CPE e a solução centralizadora, o que também promove 
otimização do tráfego.  

 

16) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seus itens 1.12.32.8.1, 1.12.32.8.2 e 1.12.32.8.3,     que para 
a solução SD-WAN a Unidade do Governo poderá contratar um link banda larga o qual deverá ser 
conectado a solução SD-WAN. Também define que a necessidade de deslocamento de um 
técnico à localidade para conexão do link banda larga ao appliance da prestadora será definido 
entre a UGO e a prestadora. 
 
Destaca-se aqui que a prestadora, para o envio deste técnico e acompanhamento e conclusão da 
atividade terá um custo (financeiro e operacional).  

1. O técnico da prestadora não pode se responsabilizar pelo funcionamento do link que não 
faz parte da solução da prestadora.  

2. O não funcionamento irá gerar ruídos entre a Unidade do Governo, Operadora vencedora 
do lote VI, UGO e fornecedora do link banda larga. 

3. O troubleshooting para detectar porque não funcionou, aonde está a falha, qual a solução 
será feito porque (UGO, Unidade de Governo)? 

4. O custo homem/hora do técnico da Operadora vencedora do lote VI será pago por quem 
(UGO, Unidade do Governo)? 
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Desta forma, solicitamos esclarecimentos sobre como será o processo de conexão deste link no 
appliance da solução SD-WAN e do trobleshooting. Também solicitamos a definição de campo de 
informação do valor do homem/hora para a ativação do link de terceiros. 

 

Nossa solicitação será atendida?  

 
Não. Ficam mantidos os termos do TR. Definições adicionais sobre a prestação do serviço serão 
tratadas no acordo operacional.  

 

17) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seu item 1.12.32.8.5 que: 
 

“1.12.32.8.5. 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;.” 

 
Solicitamos esclarecimentos de como a prestadora dos serviços do lote VI irá garantir a banda de 
transmissão da solução banda larga contratada pela Unidade Governo se são contratos 
totalmente distintos e fornecedores distintos? 

 

Nossa solicitação será atendida?  

 
A Prestadora terá somente que garantir a banda de transmissão referente a velocidade do link 
contratado por meio Rede IP Multisserviços. Quanto ao link que, eventualmente, a Unidade de 
Governo já tenha disponibilizado para ela (via Prefeitura, MEC ou outras entidades/instituições) a 
Prestadora não terá nenhuma responsabilidade.  
 

 

18) DO ANEXO – PERFIL III – LOTE VI –SD-WAN 
 
O ANEXO I – PERFIL III define em seu item 1.12.33.4 que: 
 

“1.12.33.4. 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. 

 
O Termo de Referência define que a prestadora poderá atender a acesso com tecnologia satelital. 
Assim, este item contradiz o TR. 
 
A prestadora somente irá atender com solução VSAT caso não possua facilidade de última milha  
e transmissão no endereço.  
 

 

 

Como será o procedimento se a UGO não autorizar a instalação da solução VSAT? 



                                                                                                                                          
LISTA DE QUESTIONAMENTOS  

 

TELEMAR NORTE LESTE S/A, em recuperação judicial 

Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro  

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20230-070 

CNPJ/MF: No. 33.000.118/0001-79 

Inscrição Estadual: 81680469 

Telefone: 0800 31 80 31 

11 

 
Não há contradição no TR.  Ademais a todas as especificações sobre o possível uso de rede 
satelital, este estará condicionado à aprovação da UGO em função das necessidades e 
especificidades da demanda da Unidade de Governo de cada lote do edital. O TR explicitará 
melhor o fluxo de aprovação.  

 

 

 

 

 

 


