
Questionamentos e sugestões:  

Anexo I, perfil III 

Ítem 1.12 – Definir melhor de insumos (sugestão) 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

Conceito de insumos: São todos os bens e serviços necessários para produção de 
outro bem ou serviço.  

Item 1.5 (Lote 6A) – O concentrador da UGO da proponente, pode ser o mesmo dos 
outros lotes de VPN? (questionamento)  

Resposta: Os itens abaixo esclarecem os requisitos dos pontos de inteconexão:  

8.2.1.1.4 Caso alguma Prestadora seja vencedora de dois ou mais lotes do conjunto 
1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C e 5A  poderá prover apenas um ponto de 
interconexão; 

8.2.1.1.5 De acordo com o anexo IX, no caso específico da UGO/SEF,  a prerrogativa 
do item 8.2.1.1.4 se estende também aos lotes 6A, 9A e 10A. 

 

Lote 9A – Devido as limitações tecnológicas dos CPEs para a solução a ser adotada no 
Lote 9A, pode ser que algumas funcionalidades de monitoramento não sejam 
cumpridas. Definir melhor as funcionalidades de monitoramento e suas exigências.  

( Sugestão)  

Resposta: Não entendemos o questionamento 

 

ANEXO VI –  Solução de Trânsito Internet Internacional 
 
Quem irá realizar a negociação com a TIER1? Prestadora ou Prodemge? (questionamento) 

Resposta: A Prestadora 

MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

7.8.3 – A garantia de taxa de transmissão para os lotes 11A, 12A e 13A deverá ser 
de 100% tanto para download quanto para upload, não sendo admitida a solução 
de satélite.  

A  garantia de taxa de transmissão será de 100% da camada 1? (considerando as 
outras camadas, temos 96% de banda IP útil somente) (questionamento) 

 Resposta: Não entendemos o questionamento 

7.13.2 – Realizar, quando necessário, respostas automáticas através de 
bloqueios, para quem está gerando os ataques;  

Este item está solicitando Clean Pipe?  (questionamento) 



  Resposta: O item foi suprimido da minuta do TR. Entretanto, o item 2.9 e 2.9.1 do 
anexo V descrevem a demanda.  

 
ANEXO VII - Acordo operacional 

 

Documento Rede IP Multiserviços 
 
Resposta: O item 3 do anexo V passa a ter a seguinte redação:  
3 As Prestadoras deverão fornecer, antes da abertura dos envelopes de propostas, 
junto ao envelope da proposta comercial, 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);  
 

Apresentar na fase de homologação informações dos cabos marítimos que são 
utilizados para o trafego deste lote. (informação geralmente confidencial) buscando 
com isto garantir que os fornecedores vencedores tenham rotas de saída internacional 
por caminhos e meios diferentes. ( Sugestão )  

Resposta: Sugestão aceita. 

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 ISP); 
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