
Questionamentos 

Item 2.6: É citado que os acessos terão capacidade de transmissão de 512 
Kbps até 10 Gbps, porém na previsão de novos acessos existem diversos 
pontos com velocidade de 256 Kbps;   
 
Resposta: A Velocidade inicial é 512K. Os links abaixo serão 
automaticamente migrados. 
 
Item 2.8.3: solicitamos maiores esclarecimentos sobre o serviço intitulado IPTV 
(configurações , banda, etc.) 
 
Resposta: O acesso contrato pelo cliente deverá prever a banda 
necessária ao adequado funcionamento do serviço de IPTV, conforme a 
resolução escolhida pelo usuário.  As configurações são padrão SD, HD e 
Full HD.  
 
Item 2.9.2: entendemos que o que deverá ser suportado pela Rede IP 
Multisserviços será o tráfego VoIP. Todos os demais equipamentos e 
configurações ficarão a cargo da Prodemge/clientes; 
 
Resposta: Correto.  
 
Itens 3.1.1, 3.1.5.1 e 3.1.6.4: Entendemos que em 90 dias as operadoras 
deverão entregar o ponto central totalmente configurado e também fechado o 
novo acordo operacional. Neste período o andamento dos pedidos segue o 
Acordo Operacional anterior. Entendemos que a transição em 90 dias só será 
válida para acessos que permanecerem na mesma operadora; 

 

Resposta: 

3.1.4 Plano de Transição e Solicitação de novas Ordens de Serviços 

3.1.4.1 O Plano de Transição será elaborado pela UGO, em conjunto 
com as Prestadoras, em até 90 (noventa) dias,  compreendendo 
a migração de Unidades do Governo já conectadas à rede IP 
Multisserviços.  

3.1.4.1.1 As ordens de serviço referentes a acessos a serem migrados de 
contrato terão o seu início de contagem de prazos para ativação 
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término desta fase. 

3.1.4.1.2 Durante a Fase Pré-Operacional novas ordens de serviço 
referentes a acesso 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.    

3.1.4.2 Todas as migrações deverão ocorrer até o dia 30 de abril de 
2015.  



3.1.4.3 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. 

 
Item 3.1.7.3 i) A aprovação será feita pelo cliente? Existirá algum padrão? 
“Fornecer e instalar recursos (rack) para acomodação dos equipamentos a 
serem instalados nas dependências das Unidades do Governo, com a devida 
aprovação do projeto de layout e da solução a ser instalada.”  
Ainda não há um processo padronizado para tratar este assunto. Deverá ser 
objeto de discussão para integrar o acordo operacional.  
Item 3.1.7.4 g) Solicitamos a alteração para 10 dias úteis; 
 
Resposta: Fica mantido o prazo do Edital.  
 
Item 3.1.8.5 Quais os testes adicionais de aceitação previstos para serem 
realizados pela Unidade do Governo? Os testes de aceitação já não seriam 
feitos pela UGO conforme item 3.1.8.1? 
 
Resposta: Este item será retirado.  
 
Item 3.2.4 Tendo em vista que os lotes 6A e 9A estarão disponíveis 8 x 5 (item 
3.2.2) o monitoramento deverá ser executado em 24 x 7?  
 
Resposta: Inserido o item 3.2.4.1 conforme abaixo.  
 
3.2.4 Para os Lotes 1A a 6A, 9A e 10A, 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  falhas de rede convergente, em regime 24 x 7. 
 
3.2.4.1 Para os lotes 6A e 9A a Prestadora vencedora se obriga a manter 
estrutura de monitoramento na UGO em regime 8 x 5 e em suas 
dependências em regime 24 x 7.  
 
Item 3.2.5. Solicitamos a exclusão da parte que diz: “ e acesso de leitura (read) 
nos equipamentos de transmissão (DWDM, SDH, e MetroEthernet) instalados 
nas dependências da UGO”. 
 
Resposta: Fica mantido o Edital.  
 
Item 3.2.6. Entendemos que em caso de alguma ocorrência prevista neste item 
a operadora não será penalizada em nenhum momento, conforme item 3.2.7; 
 
Resposta: Correto. 
 
Item 4.1.3. Sugestão: expandir a possibilidade de atendimento para áreas 
rurais; 
 
Resposta: Fica mantido o Edital.  
 



Item 4.2.5. A configuração ativo/ativo para os Lotes 10 A, 11 A, 12 A e 13 A  
pressupõe que o cliente terá o dobro da banda contratada para trafegar 
informações. É isto mesmo? 
 
Resposta: Sim. O tráfego de rede deverá estar presente nos dois links 
(load balance). Caso um dos links sofra interrupção a taxa de transmissão 
fica preservada.  
 
Item 4.3.2.2. Solicitamos alterar o FRA do circuito Com Redundância Crítica 
para 2, uma vez que o custo operacional do mesmo é elevado, uma vez que 
prevê a utilização de outra operadora a um custo maior; 
 
Resposta: Fica mantido o Edital.  
 
Item 4.5.1.2. Como será feita a compra do serviço para os lotes 11A e 12 A , 
tendo em vista existirem 4 velocidades diferentes para o serviço? 
 
Resposta: De acordo com os preços ofertados, considerando a 
necessidade do Estado. As velocidades foram previstas para possíveis 
upgrades dos links atuais (1Gbps, 34 Mbps).  
 
Item 6.1.5.1. Solicitamos que o formato a ser definido seja em conjunto com a 
prestadora; 
 
Resposta: Os itens abaixo foram alterados, conforme abaixo:  
 
6.1.5 A Prestadora deverá alimentar o Portal da Rede IP Multisserviços e a 
Plataforma de Gestão de TIC da PRODEMGE, com as informações 
coletadas na Rede IP Multisserviços, bem como outras informações que 
sejam consideradas necessárias à administração integrada do Contrato. 

6.1.5.1 Opcionalmente, caso solicitado, as Prestadoras deverão enviar 
através de transmissão de arquivo, informações definidas pela 
UGO, coletadas na operação da Rede IP Multisserviços. 

 
Item 6.2.6 g e h). Solicitamos a exclusão destes itens uma vez que os mesmos 
são aplicáveis a incidentes, conforme o item 6.2.12; 
 
Resposta: Fica mantido o Edital.  
 
Item 6.2.14. Entendemos que os relatórios previstos neste item poderão ser 
extraídos do SDM-Ticket, estamos corretos?  
 
Resposta: Não. Cada Prestadora deverá produzir seu próprio relatório.  
 
Item 7.9.2.1 e 7.9.2.2. Solicitamos que caso os níveis de capacidade de CPU e 
memória dos roteadores sejam ultrapassados, que a operadora seja notificada 
e que em até 30 dias seja feita a correção do problema, sob pena de aplicação 
das multas previstas neste item; 
 



Resposta: Os itens abaixo foram reescritos:  
 
7.9.2 Sempre que o nível de capacidade de CPU e de memória dos 

roteadores definidos nos itens 7.2.1 (Anexo V – Solução de Transito 
Internet), 3.15 (Anexo VI – Solução de Transito Internet 
Internacional) Erro! Fonte de referência não encontrada.  e Erro! Fonte 
de referência não encontrada. forem ultrapassados será aplicada, 
automaticamente, independente de chamado aberto junto à 
Prestadora, multa de 1% (um), ao mês, do valor total mensal do 
contrato referente aos acessos do lote que o equipamento atende. 
Caso o equipamento atenda a acessos pertencentes a mais de um 
lote, o percentual de multa incidirá sobre valor total mensal desses 
contratos.   

7.9.2.1 A Prestadora estará isenta dessa penalidade quando os 
equipamentos atingirem tais percentuais em momentos de 
tráfego considerados anormais, a exemplo de ataques de rede, 
virus, etc.  

7.9.2.1.1 Sempre os que roteadores CPE´s ultrapassarem o limite de 70% 
(setenta) da sua capacidade de CPU e memória, será aplicada  
uma multa de 20% (vinte) do valor mensal do acesso afetado. 

7.9.2.2 A Prestadora estará isenta dessa penalidade quando os 
equipamentos atingirem tais percentuais em momentos de 
tráfego considerados anormais, a exemplo de ataques de rede, 
virus, etc.  

 
Item 7.10.2. Solicitamos a exclusão da consideração “ em qualquer um dos 
enlaces”. A redundância é utilizada para garantir uma maior disponibilidade e a 
paralisação de um enlace não prejudica o funcionamento do serviço do cliente, 
não justificando a aplicação de sanções do mesmo porte de um cliente 
interrompido; 
 
Resposta: Fica mantido o Edital.  
 
Item 7.10.6. Entendemos que esta multa trata do mesmo teor da multa prevista 
no item 7.10.7. Sendo assim, solicitamos que este item seja excluído; 
 
Resposta: A multa prevista no item 7.10.6 trata do número de incidentes 
que um link pode ter. A multa do item 7.10.7 trata do percentual de  
disponibilidade de cada acesso. 
 
Item 7.11.2. Solicitamos que alteração do Padrão de Acesso siga o mesmo 
prazo de ativação e mudança de endereço pois, para uma mudança de acesso 
Sem Redundância  para acesso com Redundância Crítica, será necessária a 
instalação de outro acesso e fornecimento de novos equipamentos, 
demandando maior prazo; 
 
Resposta: Fica mantido o Edital.  
 
Item 7.11.2.3. Alteração para 5 dias úteis; 



 
Resposta: Fica mantido o Edital.  
 
Item 7.11.2.6. Alteração para 30 minutos e notificação através de telefone; 
 
Resposta: Fica mantido o Edital.  
 
Item 7.11.2.8. Esclarecer os tipos de Solicitações de Alteração da Configuração 
de Acessos podem ser demandadas pois, a multa prevista no item 7.11.2.9 é 
extremamente elevada; 
 
Resposta: Serão consideradas configurações eventuais nos roteadores 
instalados no centro da rede ou nos CPE´s a exemplo de: 

a) Inclusão de novas redes na interface; 
b) Configuração de DHCP; 
c) Alteração do template de QoS; 
d) Configuração de NAT ou PAT;  
e) Inclusão de rotas ou configuração nos algoritmos de roteamento; 

 
Item 7.12.3. Retirar este item pois, avaliando o mesmo conclui-se que nunca 
poderá haver erro no faturamento.  
 
Resposta: Fica mantido o Edital. 
  
Referente ao item 1.2 do ANEXO III – Solução de Vídeo Conferência, a saber: 
1.2 As soluções fornecidas pelas Prestadoras vencedoras de cada um dos 
lotes deverão ser compatíveis com os terminais de vídeoconferência adquiridos 
por meio do edital 191/2013. 
 
Comentário: considerando estar o respectivo edital 191/2013 finalizado e seu 
resultado ser de acesso público, apenas para evitar equívocos por parte das 
PROPONENTES, seria interessante que fosse informado o nome do fabricante 
e o modelo dos referidos terminais. 
 
Resposta: O vencedor o edital foi a Polycom 
  
Referente ao item 2.2 do ANEXO III – Solução de Vídeo Conferência, a saber: 
Onde se lê: 
2.2 Deverá ser ministrado treinamento para 06 (seis) técnicos da UGO 
habilitando-os à operação e configuração dos equipamentos. 
Sugerimos alterar para: 
2.2 Deverá ser ministrado treinamento para 06 (seis) técnicos da UGO 
habilitando-os à operação e configuração dos equipamentos, em instalações de 
treinamento oficiais do fabricante, sendo todos os custos de deslocamento, 
hospedagem e alimentação dos treinandos de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
 
Resposta: A redação será adequada da seguinte forma:  



Deverá ser ministrado treinamento oficial do fabricante para 06 (seis) 
técnicos da UGO habilitando-os à operação e configuração dos 
equipamentos 
  
 
Referente ao item 1.1.1 do ANEXO V – Solução de Trânsito Internet 
Onde se lê: 
1.1.1 O vencedor do lote 11A deverá garantir a total e completa independência 
de todos os meios de comunicação/transmissão, que serão utilizados na 
solução (rede de acesso, backbone nacional e internacional e demais meios de 
comunicação/transmissão) em relação à solução do vencedor do lote 12A. 
Sugerimos alterar para: 
1.1.1 O vencedor do lote 11A deverá garantir a total e completa independência 
de todos os meios de comunicação/transmissão, que serão utilizados na 
solução (rede de acesso, backbone nacional e internacional e demais meios de 
comunicação/transmissão) em relação à solução do vencedor do lote 12A. 
 
Na ocorrência do vencedor do lote 11A e o vencedor do lote 12A possuírem 
coincidentemente 1 (hum) ou mais fornecedores semelhantes para o backbone 
de Internet, para promover a necessária redundância será imprescindível que 
os respectivos vencedores tenham outro fornecedor diferente, com o qual 
exista capacidade para suportar o tráfego da PRODEMGE na ocorrência de 
falha nos fornecedores em comum. 
       
Resposta: O item 3 do anexo V passa a ter a seguinte redação:  
 

3 As Prestadoras deverão fornecer, na fase de homologação e 
implantação da solução, informações sobre o seu "backbone" 
nacional e suas conexões internacionais, indicando:  

  

3.1 PoPs nacionais; 

3.2 Locais de destino e backbones externos alcançados.; 

3.3 Velocidades de conexão; 

3.4 Ocupação atual dos circuitos; 

3.5 Tecnologias empregadas; 

3.6 Internet Service Provider internacionais (TIER 1 e 2); 

 
 Referente ao item 3.6 do ANEXO V – Solução de Trânsito Internet 
3.6 Internet Service Provider internacionais (TIER 1 e 2 ISP); 
Comentário: Esse item determina que a PROPONENTE precisa ter como 
fornecedores 3 operadoras, sendo uma do tipo TIER1 e 2 ISP. 
 
Resposta: O item 3 do anexo V passa a ter a seguinte redação:  
 

3 As Prestadoras deverão fornecer, na fase de homologação e 
implantação da solução, informações sobre o seu "backbone" 



nacional e suas conexões internacionais, indicando PoPs 
nacionais; 

3.1 Locais de destino e backbones externos alcançados.; 

3.2 Velocidades de conexão; 

3.3 Ocupação atual dos circuitos; 

3.4 Tecnologias empregadas; 

3.5 Internet Service Provider internacionais (TIER 1 e 2); 

   
Referente ao item 7.3.1 do ANEXO V – Solução de Trânsito Internet 
7.3.1 Suporte aos protocolos de roteamento BGP-4, OSPF. EIGRP, RIP , RIP2; 
Comentário: O protocolo "EIGRP" é um protocolo proprietário da empresa 
Cisco Systems, limitando o PROPONENTE e esse fornecedor. Exigir esse 
protocolo não adiciona vantagem para os serviços de acesso a Internet, por 
isso, solicitamos que apenas ele seja removido, mantendo os demais: “BGP-4, 
OSPF, RIP e RIP2”. 
 
Resposta: Fica mantido o edital. O protocolo é usado atualmente no 
ambiente de redes da PRODEMGE. 
  
Referente ao item 7.8 do ANEXO V – Solução de Trânsito Internet 
Onde se lê: 
7.8 A Prestadora deverá possuir um backbone Internet redundante, no qual a 
capacidade dos circuitos dos pontos de interconexão com os Internet Service 
Provider (ISP) de camada dois ou um (TIER 1 e 2 ISP) no backbone da Internet 
seja de no mínimo 10 Gbps; 
Sugerimos alterar para: 
7.8 A Prestadora deverá possuir um backbone Internet redundante, no qual a 
capacidade total dos circuitos dos pontos de interconexão com o backbone da 
Internet seja de no mínimo 2 Gbps, sendo obrigatória a expansão dessa 
capacidade para, no mínimo, 20% superior a capacidade a ser contratada pela 
PRODEMGE; 
  
Resposta: segue nova redação do item: 
 

7.8  A Prestadora deverá possuir um backbone Internet redundante, 
no qual a capacidade dos circuitos dos pontos de interconexão 
com os Internet Service Provider (ISP) de camada dois ou um 
(TIER 1 ou TIER 2) no backbone da Internet seja de no mínimo de 
200% da capacidade nominal na somatória de trânsito IP  referente 
ao circuito contratado pela UGO para circuitos até 2Gbps. 

 
Referente ao item 1.1 do ANEXO VII – Acordo Operacional 
No item 1.1, são descritos os “Órgãos” que aderiram à Rede IP Multisserviços 
por meio do Decreto Estadual 45.006/2009 
Comentário: É importante deixar claro que o atendimento de todas esses 
órgãos está condicionado a autorização de acesso dos mesmos para a 



CONTRATADA fornecer os serviços, isso porque existem restrições de acesso 
de operadoras no CEASA e outras localidades. 
 
Resposta: O texto do edital no item 3.1.7.4 foi alterado para:  

 

Para a ativação de cada acesso, as Unidades de Governo deverão permitir 
acesso dos técnicos das Prestadoras em suas dependências, prover 
recursos e executar serviços de infraestrutura complementares àqueles 
fornecidos ou executados pela Prestadora necessários à implantação do 
acesso à Rede IP Multisserviços, dentre os quais se incluem os de:  

 
Referente aos FORMULÁRIO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES 
GERAIS do ANEXO IX – Perfil I, para os CPEs: 
  
CPE para unidades do PERFIL I com acessos até 9Mbps 
CPE para unidades do PERFIL I com acessos entre 10 e 33Mbps 
CPE para unidades do PERFIL I com acessos entre 34 e 99Mbps 
CPE para unidades do PERFIL I com acessos entre 100 e 155Mbps 
  
Item CG13 - Suportar interface XML para o desenvolvimento de scripts que 
tenham acesso à configuração completa do sistema. 
Comentário: Esse item deveria ser suprimido porque restringe o tipo de 
roteador a um fornecedor específico . 
 
Resposta: Será suprimido. 
    
Item CG17 - Implementar o protocolo de voz sobre IP SIP (RFC 3261). 
Item CG18 - Implememtar os CODECs G.711, G723 e G.729 
1º Comentário: esses dois itens só fazem sentido se for especificado que o 
roteador CPE a ser instalado pela PROPONENTE funcione como 
encoder/decoder de telefonia, possuindo obrigatoriamente interfaces de VOZ, 
tipo FXS (Foreign Exchange Subscriber) ou FXO (Foreign Exchange Office). 
2º Comentário: Da mesma forma, deve ser especificado nos sub-itens de 
“Internfaces” um item “IT” específico para a quantidade dessas portas FXS ou 
FXO. 
  
Resposta: Será suprimido. 
 
Item CG19 - O equipamento deverá ter alimentação nominal de 115 a 230VAC 
(+/- 15%), freqüência de 60 Hz auto-ranging. Deverá vir acompanhado de cabo 
de alimentação com no mínimo, 1,80m (6 pés), com plug tripolar 2P+T (em 
conformidade com a norma NEMA 5-15P). 
Comentário: o padrão de tomadas NEMA 5-15P foi substituído pelo novo 
padrão NBR 14136:2002, sendo proibida a comercialização de equipamentos 
novos que estejam fora desse novo padrão. Assim, melhor seria suprimir a 
informação do tipo de plug e atribuir a CONTRATADA o obrigatoriedade do 
fornecimento do cabo  e possíveis adaptadores de tomada, se necessário. 
 
Resposta: Sugestão acatada. 



  
Referente aos FORMULÁRIO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES 
GERAIS do ANEXO IX – Perfil I, para os CPEs: 
  
CPE para unidades do PERFIL I com acessos entre 34 e 99Mbps 
CPE para unidades do PERFIL I com acessos entre 100 e 155Mbps 
  
Onde se lê: 
Item IT2 - 01 (uma) porta Gigabit Ethernet 1000Base-SX, conforme o padrão 
IEEE 802.3z – 1Gbps Ethernet over Fiber-Optic. 
Item IT3 - 01 (um) cartão Mini-GBIC 1000BaseSX SFP (Small Form-Factor 
Pluggable) com Conector tipo LC para fibra ótica multimodo. 
Sugerimos alterar para: 
Item IT2 - 02 portas Gigabit Ethernet 1000Base-SX SFP (Small Form-Factor 
Pluggable), com conector tipo LC para fibra óptica multimodo. 
  
Isso porque a redação original direciona o fornecimento para os equipamentos 
da Cisco Systems, sendo que a nova redação permite outros fornecedores, 
sem prejuízo da solução. 
  
Resposta: Sugestão acatada. 
 
Referente ao item 1.4 da MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA: 
Comentário:  Para nos habilitar a participar deste lote e consequentemente 
trazer mais concorrência na disputa, solicitamos que sejam remanejadas as 
seguintes cidades para outros lotes: Araçuai/MG, Brasília/DF, Rio de 
Janeiro/RJ e São Paulo/RJ.  
  
 Resposta: Será criado um novo lote.  
 
Referente ao item 3.1.1 da MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, 
Onde se lê: 
3.1.1 As Prestadoras terão até 90 (noventa) dias a contar da assinatura do 
contrato para a instalação de toda a infraestrutura necessária para a ativação 
de novos acessos na UGO, incluindo todos os meios de comunicação e 
equipamentos. 
Sugerimos alterar para: 
As Prestadoras terão até 45(quarenta e cinco) dias a contar da assinatura do 
contrato para a instalação dos circuitos dos Lotes 10, 11 e 12, incluindo todos 
os meios de comunicação e equipamentos. 
As Prestadoras terão até 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato 
para a instalação dos circuitos do Lote 1 (Belo Horizonte), incluindo todos os 
meios de comunicação e equipamentos. 
As Prestadoras terão até 180(cento e oitenta) dias a contar da assinatura do 
contrato para a instalação dos circuitos dos Lote 2 a 9, incluindo todos os meios 
de comunicação e equipamentos. 
 
Resposta: Fica mantido o Edital.  


