
Questionamentos Pré-Edital PRODEMGE: 

 

Da Minuta do Termo de Referência 

 

1) Item 1.4. Solicitamos a junção dos lotes 1 A e 10 A, de forma a aumentar a diluir o custo de 

implementação da solução; 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 

2) 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”. Os equipamentos de transmissão são parte integrante do “CORE” da rede de dados das 

operadoras e não podem ser acessados pelos clientes, por questões de segurança e sigilo. 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 

3) Item 4.3.2.2. Solicitamos alterar o FRA do circuito Com Redundância Crítica para 2, uma vez que 

seu custo operacional e de implementação é elevado, uma vez que prevê a utilização de outra 

operadora a um custo maior. A redundância crítica, principalmente em circuitos de menor 

velocidade, são muitas vezes implementada com a utilização de circuito de outra operadora, 

que possui um valor “tabelado” do acesso. Esta situação provoca um desequilíbrio no preço 

ofertado pela solução pois a implementação da redundância é sempre mais onerosa que a de 

um circuito sem redundância; 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. O item que aborda o acesso com 

Redundância Crítica foi readequado conforme solicitação e passa a ter a seguinte redação:  

4.2.1 Com Redundância Crítica - Formada por dois enlaces e dois CPE´s providos 
pela mesma  Prestadora, em rotas totalmente independentes entre os CPE´s e 
elementos de rede distintos no lado da Rede IP Multisserviços.  

4.2.2 Redundância Não Crítica - Formada por dois enlaces providos, pela mesma  
Prestadora, em rotas totalmente independentes entre o CPE e elementos de 
rede distintos no lado da Rede IP Multisserviços. 

 

4) Item 4.3.3. Solicitamos que seja retirado do Edital o item Fator de Capacidade de Acesso (FCA). 

A multiplicação direta e simples de um valor base de uma velocidade para se chegar aos valores 

de outras velocidades fere a liberdade de apresentação de proposta pelo participante da 

licitação e aumenta artificialmente os preços praticados. A composição de preços leva em 

conta diversos fatores e equipamentos que não são lineares conforme apresentado neste item. 

Os valores por velocidade devem ser definidos por cada participante, de acordo com seus 

custos para fornecer a solução, pois a apresentação da proposta conforme a minuta levará as 

prestadoras a identificar qual o maior custo entre as diversas velocidades (que certamente não 

será a velocidade de 1 Mbps) e então a realização da conta reversa para definição das demais 

velocidades, resultando em uma proposta de maior valor para a administração pública. 

Resposta:  Não pelos motivos citados, mas por entender que o modelo de preços por 

velocidade pode gerar economia para o Estado, o fator de FCA será retirado 



5) 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? Uma vez que existirá uma proposta 

comercial onde os valores deverão ser definidos por velocidade e onde apenas uma parte do 

todo será contratada, o contrato não refletirá o valor final do resultado da licitação. A solução 

seria prever um quantitativo de utilização por ano e fechar a proposta para um valor final de 5 

anos (período do contrato) como os somatórios individuais por ano.  

 

Resposta: o item foi readequado conforme abaixo.  

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

Velocidades Lotes Perfil 

2Gbps (Internet) 11A, 12A  I 

 

6) Item 6.1.5.1. Solicitamos que o formato a ser definido pela UGO em conjunto com a 

prestadora. Esta é uma medida necessária para evitarmos a definição, pela UGO, de um padrão 

inviável para o atendimento da operadora que possam resultar em um inadimplemento 

contratual. A alteração visa resguardar a operadora de implementações que possam onerar 

demasiadamente e desnecessariamente o contrato. Sugerimos incluir a isenção da aplicação da 

multa em casos que comprovadamente, os níveis de capacidade de CPU e memória dos 

roteadores sejam ultrapassados por variáveis fora do controle da contratada. Os 

comportamentos anormais de rede que eventualmente exigissem recursos dos roteadores 

como incidentes de segurança ou falha de software e hardware que seriam solucionados 

somente com a substituição dos mesmos, isentam a contratada das multas previstas neste 

item; 

 

Resposta: o item 6.1.5.1 passa a ter a seguinte redação:  

Opcionalmente, caso solicitado, as Prestadoras deverão enviar através de transmissão de 

arquivo, informações definidas pela UGO, coletadas na operação da Rede IP Multisserviços. 

 

7) 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. A aplicação de 

multas automáticas não foca na solução do problema e sim  em uma penalização que poderia 

ser evitada. Este procedimento busca como resultado um melhor atendimento ao cliente; 

 

Resposta: Com o objetivo de dar mais clareza ao exigido em edital, foram inseridos os 

subitens 7.9.2.1.1 e 7.9.2.2.1 com a seguinte redação:  

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.  

8) Item 7.10.6. Torna-se necessário especificar o tempo de perda de conexão ou ausência de 

tráfego no circuito devido a interrupção para que seja computado um incidente. 

Resposta: Não entendemos o questionamento.  

9) 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. A alteração de padrão de acesso é uma alteração 

crítica uma vez que demanda uma solução complexa para sua implementação; 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR 

 

10) Item 7.11.2.6. Alteração para 30 minutos e notificação através de telefone. Nesta situação, em 

que fica caracterizada uma emergência, a melhor forma de acionamento da operadora é 

através de telefone e contato pessoal, de forma a priorizar o atendimento. O acionamento 

através de e-mail ou do Portal não resultará na solução imediata do problema; 

 

Resposta: Com relação ao prazo, fica mantido o texto da minuta do TR. Com relação ao 

acionamento da Prestadora, segue novo texto para o item 7.11.2.6  

A Prestadora deverá proceder ao bloqueio ou ao desbloqueio de segurança em, no máximo, 
15 (quinze) minutos a partir de sua solicitação na SDM (Service Desk Mananger), ferramenta 
de gestão de incidentes da PRODEMGE ou por e-mail enviado pela UGO à Prestadora.  

 

11) Item 7.11.2.8. Solicitamos que seja alterada a forma de aplicação de multa, pois se o item trata 

a Alteração de Configuração de Acessos, a multa deveria ser aplicada aos acessos que não 

foram configurados e não ao contrato como um todo.  É necessário estabelecer uma 

quantidade máxima de acessos a serem configurados para que a demanda para execução não 

seja inviável; 

 

Resposta:  O texto do item 7.11.2.8 foi revisado conforme abaixo. Com relação à multa fica 

mantido o texto da minuta do TR. 

A Prestadora deverá proceder às demais Solicitações de Alteração da Configuração de 

Acessos em, no máximo, 1 (um) dia útil a partir de sua solicitação no portal da Rede IP ou por 

e-mail enviado pela UGO à Prestadora. A capacidade operacional de atendimento da 

Prestadora será tratada no Acordo Operacional 

 

12) Item 7.12.3. Como as faturas são consolidadas por órgão e como são aproximadamente 80 

órgãos (item 1.1 do Anexo VII – Acordo Operacional) é necessária a alteração dos percentuais 

da Tabela 6, pois da forma que está apresentada os erros de faturamento deverão ser 0. 

Sugerimos um percentual de 5% e que em caso de multa, a mesma seja aplicada sobre o valor 

da fatura errada.  

Resposta: O itens 7.12.2, 7.12.3 e 7.12.4 passam a ter a seguinte redação:  
7.12.2 Será admitida, no máximo, uma fatura com reclamação por mês.  
7.12.3 Quando for excedido o número máximo de faturas com erros será aplicada a multa de 
0,1 (um décimo por cento sobre o valor mensal do contrato).   
7.12.4 Os erros nas contas/faturas originados por motivo de truncamento e aproximações 
matemáticas, após análise da UGC,  serão desconsiderados. 


