
 
1 - Entendemos que o link de 550Mbps (Transito IP) que esta incluso no lote 1A 
deveria ser apartado do mesmo é um único lote como o outro link já 
separado, uma vez que este link  não tem relação direta de serviço do lote 1. 
Essa separação irá promover uma maior competitividade entre os 
participantes de forma igualitária. 
 
Resposta: o item foi readequado conforme abaixo.  

6. As velocidades definidas para o serviço de Trânsito Internet estão 
descritas na tabela abaixo. 

Velocidades Lotes Perfil 

2Gbps (Internet) 11A, 12A  I 

 
 

2 - Entendemos que o FCA para velocidades a partir de 10 Mbps 

poderá ser mais agressivo, se forem criados dois fatores de base, de 
forma a gerar mais competitividade e igualdade de condições entre os 

participantes. Como existe uma concentração muito grande de links 
até 9Mbps, a criação de dois fatores nos parece pertinente até para 

se garantir o atendimento com tecnologias de acesso de melhor 
qualidade como fibra. Nossa proposta é a criação dos fatores de base 

para o FCA conforme abaixo: 
 

FCA 1  - Fator para links até 9Mbps  
FCA 2  - Fator para links acima de 10Mbps  

 

####### Propostas de novas tabelas FCA ######### 

 

 
 



 
 
 
Resposta: O FCA será retirado da minuta do TR. 
 
3 - Referente ao Lote 1A, sugerimos que a velocidade mínima para a 
contratação seja a partir de 1Mbps, pois se tratando de circuitos dentro de 
uma capital, onde a tecnologia já se encontra mais avançada e a exigência de 
banda é maior, manter algum fator abaixo de 1Mbps gera um custo maior no 
preço do mesmo, pois o atendimento para circuitos de 512Kbps será tomado 
como referência de preço, já que o custo é o mesmo dos circuitos de 1Mbps. 
 
 

Resposta: Há órgão do Estado que ainda demandam acessos com essa 

velocidade. Nesse sentido, fica mantido o texto da minuta do TR.  

 
4 - Referente ao Lote 10A, sugerimos quebrar o mesmo em dois lotes, Lote 
10A e 10B, para que o atendimento de cada rota seja ofertado ou viabilizado 
por operadoras distintas, tal como se fez nos Lotes 11A e 12A. 
 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 
 
 
 
 
 
 



 
5 - Referente aos Lotes 11A e 12A; a exigência sobre a proponente possuir a 
somatória de trânsitos Internet seja maior que 10Gbps, minimiza a 
concorrência e exige uma banda em que a visibilidade ao longo do contrato 
não seja solicitado de imediato circuitos de 10Gbps pela Prodemge.  
O que sugerimos é que: "A proponente possua 200% de capacidade na 
somatória de trânsito IP  referente ao circuito contratado pela Prodemge para 
circuitos até 2Gbps e 150% para circuitos de 10Gbps". 

Resposta: O texto do item 7.8 do anexo V foi readequado conforme 

abaixo:  

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. 


