
   
 

Belo Horizonte, 01 de abril de 2014. 

À 

Prodemge – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais 

 

A/C: Vania Passos 

Comissão Permanente de Licitação  

 

Ref.: Audiência Pública 002-014 -Rede Ip Multisserviços- Realizada em 27/03/2014 

Ass.: Questionamentos e sugestões 

 

Prezados Srs(as), 

 

A TELEMAR NORTE LESTE S/A(Oi), sociedade anônima prestadora de serviços de 

telecomunicações, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 330001180001-79, com sede à Rua 

Lavradio, 71 - 2.andar- Centro – Rio de Janeiro – RJ, conforme solicitado na audiência pública vem 

pela presente enviar nossos questionamentos e sugestões visando a contribuição entre  as partes 

interessadas, tornando-se legítimo assim o presente procedimento. 

 

 

MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1.).Quanto ao ítem 1e subitens 

“1 Introdução 

1.4 A abrangência dos lotes pode ser resumida da seguinte forma:” 

 

 
 

A fim de evitar a necessidade de consórcio e possibilitando a maior competitividade, solicitamos que 

as capitais fora do Estado de Minas Gerais sejam separadas por lotes distintos. Nossa solicitação será 

aceita? 

BRASÍLIA – DF 

RIO DE JANEIRO - RJ 

SÃO PAULO - SP 

 
Resposta: Será criado um lote para atendimento específico destas localidades. 



   

 
 

Considerando que a SEF-MG é também UGO, sugerimos a inclusão de 1(um) acesso terrestre em 

velocidade a ser definida nos Lotes 11A e 12A. 

 
Resposta: A Previsão de acessos Trânsito de Internet para a SEF foi excluída da minuta do TR.  
 

 

2.).Quanto ao ítem 2 e subitens 

 
“2 Objeto 

 
2.5 As Prestadoras deverão seguir as regras já estabelecidas no Acordo Operacional existente entre a 
UGO e as atuais contratadas” 

 

Sugerimos melhoria no texto conforme abaixo. Nossa sugestão será aceita? 

 

2.5 As Prestadoras deverão seguir as regras básicas já estabelecidas no Acordo Operacional 

existente entre a UGO e as atuais contratadas. O mesmo será objeto de acordo conforme item 

3.1.6.4 

 
Resposta: Acatado. 

 

3.).Quanto ao ítem 3 e subitens 

 
3.1  Fase Pré-Operacional  
 
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.  

SUGESTÃO: que o prazo seja alterado dias. 



   
JUSTIFICATIVA: caso haja a necessidade de implantação de outra concentradora ou upgrade das 

atuais, o prazo de 3 meses não é possível uma vez que o processo de compra e prazo de entrega dos 

equipamentos pelos fabricantes e fornecedores ultrapassa normalmente os 90 dias. 

Resposta: Fica mantido o texto atual da minuta do TR. 
 

3.1.2  Durante a Fase Pré-Operacional ordens de serviço poderão ser emitidas, entretanto, os 
vencimentos dos prazos para ativação de acessos ficarão dilatados até o primeiro dia útil subsequente 
ao término desta fase, se for o caso. 

  

SUGESTÃO: Durante a Fase Pré-Operacional, as  ordens de serviço poderão ser emitidas, 

entretanto, o início da contagem dos prazos para ativação de acessos e reconfigurações de acessos, 

iniciará a partir do primeiro dia útil subsequente ao término desta fase. 

 

JUSTIFICATIVA: O item 3.1.2 determina que na fase pré-operacional, caso haja alguma OS no 

Portal com mais de 45 ou 60 dias, conforme SLA específico, tanto concentradora (implantação da 

infra-estrutura) quanto ponto remoto, deverão ser instalados no mesmo dia de finalização. Isso não é 

possível uma vez que a etapa de configuração de acessos só se inicia após ativação das 

concentradoras. Portanto, os SLAs das OSs devem ser contados a partir da entrega dos pontos 

concentradores. 

Resposta: O item 3.1 da minuta do Termo de Referência foi alterado e passa a ter a seguinte redação:  

3.1 Fase Pré-Operacional 

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. 

3.1.2 O ponto de concentração de cada Lote para os acessos pertencentes à Secretaria de Estado de 
Fazenda de MG será instalado Rua da Bahia, nº 1816 Bairro Lourdes, Belo Horizonte MG. 

3.1.3 O ponto de concentração de cada Lote para os acessos dos demais acessos será  instalado na 
Rua da Bahia, 2277 Bairro Lourdes Belo Horizonte MG 

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.  

3.1.4.2 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. 

3.1.4.2.1 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.    

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

3.1.4.4 Será admitido um período máximo de duas horas de interrupção no acesso de cada Unidade de 
Governo quando de sua migração na Rede IP Multisserviços. 

3.1.3 O ponto de concentração de cada Lote para os acessos pertencentes à Secretaria de Estado de 
Fazenda de MG será instalado Rua da Bahia, nº 1816 Bairro Lourdes, Belo Horizonte MG.  

 

SUGESTÃO: Sugerimos detalhar se haverá um único concentrador para a SEF, mesmo havendo 

vários lotes e Perfis ganhos pela mesma Operadora. De igual forma, detalhar se  terá que ser 



   
replicada toda a estrutura (mão de obra, NOC, roteadores concentradores para cada lote, MCU, 

soluções). 

 

JUSTIFICATIVA: Caso seja necessário replicar toda a estrutura, para a viabilidade econômica do 

projeto, as Operadoras terão que aumentar significativamente o valor dos serviços. 

Resposta: 
 

 Os seguintes recursos/serviços não serão necessários na UGO SEF: 

- NOC das Prestadoras com presença de Técnicos;  
- MCU. 
 

 Fica mantida a obrigatoriedade de instalação dos concentradores de rede nas 

dependências da UGO/SEF para os seus acessos em todos os lotes,  conforme nova 

redação do item 8.2.1.1.4 da minuta do Termo de Referência, transcrita abaixo: 

“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;“ 

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

 As especificações detalhadas sobre o ponto de concentração da UGO/SEF estão descritas 
no anexo XXX.  

 De acordo com o Decreto 45006/2009, são facultadas à SEF as mesmas prerrogativas de 

UGO que a PRODEMGE, conforme descrito na minuta do TR, inclusive  de escalamento de 

problemas dentro das Prestadoras, bem como o disposto no item 3.2.5.  

 O modelo funcional da integração entre as UGO/SEF e  UGO/PRODEMGE será tratado no 

acordo operacional. 

 

3.1.5.2  Será admitido um período máximo de duas horas de interrupção nos acessos de cada Unidade 
de Governo quando de sua migração na Rede IP Multisserviços . 

 

Sugestão de novo texto: Será admitido um período máximo de seis horas de interrupção nos acessos 

de cada Unidade de Governo quando de sua migração na Rede IP Multisserviços, período este que 

pode ser agendado fora do horário comercial. 

 

JUSTIFICATIVA: Este prazo mostrou-se insuficiente durante todas as atividades feitas durante o 

contrato em curso. O trabalho final de instalação, bem como alteração de configuração dos circuitos, 

inicia-se na estação de acesso com a presença do técnico de dados. O mesmo, em seguida, desloca-se 

para o endereço do circuito, faz as configurações finais, ativa o circuito com o Centro de Ativação da 

Operadora e interface ia com o NOC da Operadora na Prodemge para submeter o Termo de Aceite. 

Este prazo de 2 horas é inviável, e precisa ser aumentado. 

 
Resposta: O item em questão passa a ter a seguinte redação (observada a correção de numeração):  
 
3.1.4.4 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. 
 
 
 
 



   
3.1.7.3 Para a Ativação de cada Unidade do Governo, a Prestadora deverá prover recursos e executar 
serviços de infraestrutura necessários à implantação do acesso ao Backbone da Rede IP Multisserviços, 
dentre os quais se incluem:  
a) Instalar e configurar equipamentos;  

b) Instalar cabos, fibras ópticas e demais meios de transmissão;  

c) Instalar conectores, amarradores, elementos de fixação e todas as partes e peças necessárias;  

d) Fornecer materiais de encaminhamento, tais como eletrodutos, eletrocalhas, junções, entre outros;  

e) Fornecer acessórios de toda espécie, tais como, protetores, parafusos, torres, entre outros;  

f) Instalar equipamentos de recepção ou transmissão: receptores, transmissores, antenas, adaptadores, 
conversores, modems, etc;  

g) Construir base para instalação de antena de rádio-enlace ou satélite (em concreto, alvenaria ou 
qualquer outro material), caso a solução adotada requeira tal infraestrutura, com a devida aprovação do 
projeto por parte das autoridades responsáveis e das Unidades do Governo, quanto ao layout e local;  
 
h) Instalar para-raios para proteção da antena contra descargas atmosféricas, como também 
aterramento adequado para essas instalações;  

i) 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.  

 

SUGESTÃO: Os itens c, d, e, f, g, h devem ser subitens do item b. 

 

JUSTIFICATIVA: Todo o detalhamento que consta nos itens c, d, e, f, g, h diz respeito ao ambiente da 

Operadora, ou seja, materiais e processos necessários para a construção dos meios de transmissão e 

infra-estrutura das Operadoras. Da forma que está redigido, gera dúbia interpretação, podendo 

concluir-se indevidamente que estas itens são pré-requisitos da infra-estrutura no ambiente do cliente. 

 

SUGESTÃO: redação do item i: Fornecer e instalar recursos (rack) para acomodação dos 

equipamentos a serem instalados nas dependências das Unidades do Governo, com exceção dos Lotes 

6 A e 9 A. 

 

JUSTIFICATIVA:  Os equipamentos modens e/ou roteadores a serem fornecidos para implementação 

das soluções dos Lotes 6 A e 9 A são normalmente em formato “mesa”. 
 

Resposta: Atendido.  Segue nova versão do item: 

3.1.7.3 Para a Ativação de cada Unidade do Governo, a Prestadora deverá prover recursos e executar 
serviços de infraestrutura necessários à implantação do acesso ao Backbone da Rede IP 
Multisserviços, dentre os quais se incluem:  

a) Instalar e configurar equipamentos;  

b) Instalar cabos, fibras ópticas e demais meios de transmissão:  

i) Instalar conectores, amarradores, elementos de fixação e todas as partes e peças 
necessárias;  

ii) Fornecer materiais de encaminhamento, tais como eletrodutos, eletrocalhas, junções, entre 
outros;  

iii) Fornecer acessórios de toda espécie, tais como, protetores, parafusos, torres, entre outros;  

iv) Instalar equipamentos de recepção ou transmissão: receptores, transmissores, antenas, 
adaptadores, conversores, modems, etc;  



   
v) Construir base para instalação de antena de rádio-enlace ou satélite (em concreto, alvenaria 
ou qualquer outro material), caso a solução adotada requeira tal infraestrutura, com a devida 
aprovação do projeto por parte das autoridades responsáveis e das Unidades do Governo, 
quanto ao layout e local;  

vi) Instalar pára-raios para proteção da antena contra descargas atmosféricas, como também 
aterramento adequado para essas instalações;  

c) 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, com exceção dos Lotes 6A e 9A.  

 
3.1.7.4 Para a ativação de cada acesso, as Unidades de Governo deverão 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:  
 
d) Adequar o ambiente onde será instalado o CPE quanto à iluminação, acomodação e área útil;  

 

SUGESTÃO:  Adequar o ambiente onde será instalado o CPE quanto à iluminação, acomodação e 

área útil. O ambiente terá que ser climatizado entre 20 e 23 graus, aterramento testado e 3 pontos de 

energia, conforme padrão ABNT. 

 

JUSTIFICATIVA: O não atendimento pelo usuário final aos requisitos sugeridos, impacta na ativação 

dos circuitos e caso não sejam resolvidos, trarão posteriormente alto índice de reparo, ficando ,em 

algumas circunstâncias, difícil a comprovação do ofensor cliente. 

 
Resposta: Atendido parcialmente. 

 
f) Responsabilizar-se integralmente pela guarda e integridade dos equipamentos recebidos, obrigando-
se a ressarcir a Prestadora em casos de perda, dano ou destruição, não oriundos da normal utilização 
destes;  
 

SUGESTÃO:  Acrescentar: Em caso de ressarcimento, o valor será integral e correspondente a um 

equipamento novo, similar ou superior do mesmo fabricante. O ressarcimento deverá ser feito através 

de abatimento nos valores de créditos de interrupção e multas sucessivamente,  na(s) nota(s) fiscal 

fatura a partir do mês subsequente ao fato gerador. 

 

JUSTIFICATIVA:  Como não foi prevista a forma de ressarcimento no Termo de Referência de 2010, 

a Operadora não recebeu reembolso por nenhum equipamento que foi danificado ou perdido por 

responsabilidade do usuário final. Não foram poucas equipamentos e os valores tiveram que ser 

absorvidos pela Operadora, indevidamente. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 
g) Ao término do prazo determinado no SLA para desativação de um acesso, a Prestadora deverá retirar 
seus equipamentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Após esse período, os órgãos não se 
responsabilizarão pelos mesmos, em caso de perda, extravio, dano ou destruição.  

 

SUGESTÃO:  Ao término do prazo determinado no SLA para desativação de um acesso, a Prestadora 

deverá retirar seus equipamentos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Após esse período, os órgãos 

não se responsabilizarão pelos mesmos, em caso de perda, extravio, dano ou destruição. O processo 

para recolhimento dos racks terá o processo detalhado no Acordo Operacional. 
 



   
JUSTIFICATIVA:  Ao ser solicitada uma desativação, a Operadora tem que emitir uma Ordem de 

Serviço interna para viabilizar a ida de um técnico ao local de retirada e recolhimentos dos 

respectivos equipamentos. Esta OS é tratada nos postos responsáveis pelo andamento e agendamento 

da OS com o usuário final. O prazo de cinco dias é inviável para que todo este processo seja 

finalizado. 

Como o recolhimento de racks implica num processo mais específico, sendo inclusive outro tipo de 

técnico que o retira, ele deverá ser detalhado no Acordo Operacional. Como no Acordo Operacional 

em curso não tem este detalhamento, a Operadora é penalizada constantemente com a retirada dos 

racks pelo usuário final ocasionando danos na estrutura. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 
3.1.7.5  - A UGO e as Unidades do Governo, conforme o caso, deverão permitir o acesso de 
profissionais da Prestadora às suas dependências para a realização dos serviços de testes, instalação, 
manutenção ou retirada de equipamentos. 
 

SUGESTÃO: Acrescentar o seguinte texto: Os horários de funcionamento das unidades deverão ser 

definidos pelos Órgãos e deverá constar no Acordo Operacional. 

 

JUSTIFICATIVA: Localidades com peculiaridades de horário de funcionamento como não são 

previamente informados, acarretam em visitas improdutivas dos técnicos, gerando gastos e retrabalho 

desnecessários. Isso onera os custos e caso não seja previsto estes horários de funcionamento, 

aumentará o risco na determinação do preço dos serviços. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. Entendemos que é de responsabilidade da Prestadora 
o agendamento junto ao órgão do horário para prestação dos serviços. 

 
3.1.8.1  Por meio do uso do Portal da Rede IP Multisserviços, a UGO será responsável pelo ateste do 
Termo de Aceite emitido pelas Prestadoras referente aos serviços contratados pelas Unidades do 
Governo para cada acesso ativado e somente pela UGO para o serviço de trânsito Internet. Para tanto a 
Prestadora deverá anexá-lo ao Portal comprovando a entrega do serviço objeto da contratação.  

 

SUGESTÃO:  Por meio do uso do Portal da Rede IP Multisserviços, a UGO será responsável pelo 

ateste do Termo de Aceite emitido pelas Prestadoras referente aos serviços contratados pelas 

Unidades do Governo para cada acesso ativado e somente pela UGO para o serviço de trânsito 

Internet. Para tanto a Prestadora deverá anexá-lo ao Portal comprovando a entrega do serviço objeto 

da contratação. Exceção para aceite de Mudança Física de CPE (mudança interna de local). O 

processo para aceite será detalhado no Acordo Operacional. 

 

JUSTIFICATIVA: O processo de mudança física de CPE deve ser diferenciado uma vez que o 

processo em curso é ineficiente pois muitas vezes a mudança física está feita mas só conseguimos 

submeter o Termo de Aceite dias depois. A mudança física de CPE deveria ser atestada pelo usuário 

final e seu respectivo gestor pois a apresentação de gráfico de banda, mostrando que o link está 

operacional, não comprova que a mudança física tenha sido feita. No entanto, após ser feita a 

mudança física, caso o link não esteja íntegro deve-se abrir um reparo. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 
3.1.8.3 Depois de emitido e validado o Termo de Aceite, o serviço entrará em operação, ensejando, a 
partir daí, o respectivo faturamento.  

 



   
SUGESTÃO: Acrescentar: A UGO deverá dar o aceite em até 24 horas corridas, caso contrário será 

considerada a data de submissão do termo de aceite. Mesmo que o aceite seja dado neste prazo, para 

efeitos de início de faturamento será válida a data de submissão do termo de aceite pela Operadora. 

Caso no termo de aceite haja erro que não comprometa a funcionalidade do circuito, o termo de 

aceite deverá ser corrigido pela operadora no mesmo momento e não será exigido novo agendamento. 

 

JUSTIFICATIVA: O processo em curso detalhado no Acordo Operacional tem se mostrado eficiente 

quanto a data de início de faturamento. Por isso sugerimos que seja incluído no Termo de Referência. 

No entanto, temos tido recusa de pedido de aceite por erros de preenchimento do documento ao invés 

de haver um nivelamento entre o operador da Prodemge e o operador da Operadora. Nestes casos de 

recusa por problemas que não impactam a funcionalidade do circuito, temos que agendar novamente 

com o usuário final novo horário para submeter o Termo de Aceite. 

 
Resposta: A minuta do TR passa a ter a seguinte redação (observada a correção de numeração). 

 

3.1.7.2 A UGO terá até dois 2 (dois) dias úteis para proceder ao aceite técnico no Portal da Rede IP. 
Após a emissão do Termo de Aceite a UGO o encaminhará, por meio do Portal,  à Unidade 
do Governo para validação.  

3.1.7.3 A Unidade de Governo terá até 4 (quatro) dias úteis para validar o aceite técnico da UGO 
por meio do Portal.  

3.1.7.4 Após término dos prazos citados nos subitens 3.1.7.2 e 3.1.7.3, o aceite será considerado 
aprovado automaticamente para efeitos de faturamento pela Prestadora.  

 
3.1.8.5 A Unidade do Governo poderá efetuar testes de aceitação dos serviços fornecidos pela 
Prestadora com a finalidade de verificar a adequação às exigências estabelecidas para a prestação dos 
serviços. Em função dos resultados obtidos, a Unidade do Governo poderá, a seu critério, recusar os 
serviços em questão, no todo ou em parte.  

 

Ficou acordado na Audiência Pública que este item será suprimido. 

 
Resposta: item suprimido 

 
3.2.5  As Prestadoras se obrigam a fornecer, imediatamente após a emissão do aceite técnico de cada 
Ponto de Acesso, as senhas que permitam a execução de leitura e gravação (Read/Write) de todos os 
CPEs (switches, switches applications, routers, balanceadores de tráfego, controladores de QoS da 
Rede) nas dependências da UGO e das Unidades do Governo e acesso de leitura (Read) nos 
equipamentos de transmissão (DWDM, SDH e MetroEthernet) instalados nas dependências da UGO. A 
recusa ou postergação do cumprimento desta obrigação, além de sujeitar a Prestadora às penalidades 
contratuais dará direito à Contratante de considerar o Ponto de Acesso, cujas senhas não foram 
fornecidas, como inoperante.  

 

RETIRAR: e acesso de leitura (Read) nos equipamentos de transmissão (DWDM, SDH e 

MetroEthernet) instalados nas dependências da UGO. 

 

JUSTIFICATIVA: O objeto deste Edital é fornecimento de serviços de comunicação de dados 

(circuitos MPLS, CPEs e acesso Internet). Os equipamentos de transmissão são de responsabilidade 

da operadora. Os mesmos fazem parte da construção do backbone não sendo passível de se fornecer 

acesso nem mesmo de leitura (Read). 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  



   
 

3.2.10 Todas as manutenções programadas nos acessos e/ou equipamentos por parte da Prestadora, 
deverão ser solicitadas por escrito, com uma antecedência mínima de 15 (dez) dias úteis, sendo que a 
Prestadora somente poderá executar esta intervenção após a devida autorização da UGO.  

3.2.11 A UGO terá até 7 dias úteis para se pronunciar quanto à manutenção solicitada.  
 

SUGESTÃO: No item 3.2.10 deve ser corrigido o prazo para 10 (dez) dias corridos. No item 3.2.11 o 

prazo deverá ser alterado para 3 (três) dias úteis para circuitos acima ou igual a 100 Mbps e para os 

demais terá 02(dois) dias úteis. 

 

JUSTIFICATIVA: O processo para manutenções preventivas previsto no Acordo Operacional em uso 

(item 3.5 do Anexo VII) pode chegar a um total de 33 dias para recebermos a autorização para iniciar 

a intervenção, ficando assim inviável a sua execução. 
 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 

4.).Quanto aos ítens 4 e subitens 

4.1. Perfis 

4.1.1. Perfil I – Aplicável aos Lotes 1A a 5A, exigindo redes com conexões 
dedicadas (meios de transmissão cabeados, satélite ou via rádio digital). Para 
os Lotes 10A a 13A somente serão admitidos meios de transmissão ópticos. 
Este Perfil abrange acessos nas áreas urbanas e rurais dos municípios, 
distribuídos na proporção de 90% e 10% do produto “FCA x FRA x Quantidade” 
respectivamente.  

4.1.1.1. Especificamente para os lotes 11A, 12A e 13A (Trânsito Internet) não 
se aplicam as regras de Fator de Capacidade de Acesso (FCA) na 
composição de preços.  

4.1.2. Perfil III – Aplicável ao Lote 6A, exigindo redes com conexões dedicadas 
(meios de transmissão cabeados, satélite ou via rádio digital), abrangendo 
acessos nas áreas urbanas e rurais dos municípios, distribuídos na proporção 
de 90% e 10% do produto “FCA x FRA x Quantidade” respectivamente; 

4.1.3. Perfil V – Aplicável ao Lote 9A, exigindo redes com conexões dedicadas 
(meios de transmissão cabeados, satélite, radio-enlace terrestre, wireless, Wi-
Fi, WiMax, 3G, 4G, etc.), abrangendo acessos somente nas áreas urbanas dos 
municípios.   

 

Quanto ao item 4.1 e seus respectivos solicitamos a exclusão dos fatores FCA e FRA, pois entendemos 

que eles restringem a livre concorrência e liberdade de preços uma vez que  não possuem correlação 

com a formação de custo das operadoras e tecnologias aplicadas. Além disto, a imposição destes 

fatores aumenta o risco e consequente aumento de valores.  

Sugerimos a simplificação e criação de tabela de preços com as velocidades e perfis, assim como hoje 

é praticado na Rede Ip Multisserviços que desde o seu início foi desqualificado o FCA. Nossa 

solicitação será aceita? 

 

Quanto ao item 4.1.1.1 conforme audiência o 10A fará parte deste ítem? 



   
 
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. O FRA será mantido.  

 
4.2 Modalidades de Acesso  
 
4.2.1 Com Redundância Crítica - Formada por dois enlaces e CPEs, constituindo rotas 
independentes. A Prestadora será responsável pelo SLA do acesso, utilizando elementos 
de rede distintos, pela administração da redundância e pela contratação de um dos 
enlaces junto a outra Prestadora, sempre que houver viabilidade técnica. Caso não haja 
viabilidade técnica a redundância poderá ser oferecida por apenas uma Prestadora, 
desde que sejam obedecidas as regras de enlaces e rotas independentes e aprovada 
pela UGO.  

Sugerimos que o item 4.2.1 Redundância Crítica somente valido para os Lotes 1A e 10A, uma vez que 

no interior haverá grande dificuldade de atendimento e com raras exceções esta opção será válida. 

Nossa solicitação será aceita? 

 
Resposta: Fica mantida a redação da minuta do TR.  

 

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

 

Sugerimos que o item 4.2.2 Redundância Não Crítica não seja válido para lotes 6A e 9A, uma vez que 

a solução prevista para estes lotes são de baixo custo e a inclusão desta exigência irá onerar os 

preços em sobremaneira. Nossa solicitação será aceita? 

 
Resposta: Sugestão aceita. 

4.2.4 Nas modalidades de Redundância Crítica e Redundância Não Crítica os enlaces 
deverão estar configurados para operação no modo Ativo/Ativo na direção Cliente - 
Prestadora e Ativo/Passivo na direção inversa  
 

 

Sugerimos que o item 4.2.4 os enlaces sejam configurados para operação Ativo/Passivo uma vez que a 

redundância Ativo / Ativo é na realidade o fornecimento de 2 Links para balanceamento de carga  

 
Resposta: Entendemos que a configuração dos acessos no modo ativo/ativo e modo ativo/passivo 
permite um constante monitoramento dos dois acessos ao mesmo tempo, uma vez que haverá tráfego 
de dados nos dois links. Portanto, a redação que contempla tal exigência será mantida.   

Com objetivo de adequar os  fatores de redundância, a redação dos subitens foi alterada conforme 
abaixo:  

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. 

4.2.3 Sem Redundância - Provido com um enlace entre o CPE da Unidade do Governo e o backbone da 
Rede IP Multisserviços. 



   
4.2.4 Nas modalidades de Redundância Crítica e Redundância Não Crítica os enlaces deverão estar 

configurados para operação no modo Ativo/Ativo na direção Cliente - Prestadora e Ativo/Passivo na 
direção inversa,  

4.2.5 Para os acessos pertencentes aos Lotes 10A, 11A, 12A e 13A os enlaces deverão estar configurados 
para operação no modo Ativo/Ativo em ambas as direções. 

 

4.3.2 FRA (Fator de Redundância de Acesso)  
4.3.2.1 Utilizado para propiciar a composição final dos preços, representando o nível de 
redundância implementado no acesso. Quanto maior o fator maior será o rigor do SLA 
aplicado.  

4.3.2.2 É composto pela representação do custo dos acessos (enlaces e CPEs) no preço 
final e utiliza como base unitária o acesso sem redundância.  

 
4.3.3 FCA (Fator de Capacidade de Acesso)  
4.3.3.1 Fator que toma como base unitária a capacidade de 1 Mbps e varia com as 
capacidades superiores.  

 

Quanto ao item 4.3.2 e 4.3.3 solicitamos a exclusão dos fatores FRA e FCA  pois entendemos que eles 

restringem a livre concorrência e liberdade de preços uma vez que  não possuem correlação com a 

formação de custo das operadoras e tecnologias aplicadas. Além disto, a imposição destes fatores 

aumenta o risco e consequente aumento de valores.  

Sugerimos a simplificação e criação de tabela de preços com as velocidades e perfis, assim como hoje 

é praticado na Rede Ip Multisserviços que desde o seu início foi desqualificado o FCA. Nossa 

solicitação será aceita? 

 
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. O FRA será mantido.  

 
4.3.2.2. É composto pela representação do custo dos acessos (enlaces e CPEs) no preço final e utiliza 
como base unitária o acesso sem redundância.  

 

Modalidade de Acesso FRA Lotes 

Sem Redundância 1,0 Todos 

Com Redundância Não Crítica 1,5 
Todos, exceto 

6A e 9A 

Com Redundância Crítica 1,8 
Todos, exceto 

6A e 9A 

 

 

 

 
 



   
Conforme audiência pública não foi identificado a necessidade da existência do Lote 10A nas 

velocidades acima, favor esclarecer. 

 
Resposta: as velocidades de 155Mbps e 622Mbps forma suprimidas, conforme quadro abaixo. As 
demais ficam mantidas em função de necessidades da SEF. Atualmente, a SEF possui um acesso de 
34Mbps interligando a CAMG ao seu Data Center.  
 

 

34 Mbps  1A, 3A, 4A e 10A  

60 Mbps 1A, 3A,  4A e 10A 

100 Mbps 1A, 3A, 4A e 10A 

 

 
4.4 Preço dos Acessos  
4.4.1 Para os Lotes 1A a 6A, 9A e 10A, o Preço Unitário Básico Mensal (PB) é o valor 
mensal equivalente a um acesso com capacidade de 1 Mbps, e que será tomado como 
referência para a definição dos preços dos diversos tipos de acesso.  
4.4.1.1 Serão definidos preços básicos de 1 Mbps, de acordo com os perfis de serviço 
estabelecidos para:  
4.4.1.1.1 As Unidades Provedora e Unidade de Governo;  
a) Perfil I e III área urbana;  

b) Perfil I e III área rural;  
4.4.1.1.2 As Unidades de Governo  
a) Perfil V área urbana;  
4.4.2 A partir do Preço Unitário Básico Mensal (PB), dos Fatores de Capacidade de Acesso 
(FCA) e do Fator de Redundância de Acesso (FRA) serão calculados os preços a serem 
praticados para cada tipo de acesso que faça parte dos Lotes de 1A a 6A, 9A e 10A, 
conforme a seguir:  
 
Preço Unitário do Acesso = PB (ref. ao Lote) x FCA x FRA 

 

4.5 Preço do Lote  
4.5.1 Para cada um dos Lotes os valores das parcelas (FCA x FRA x Quantidade) a serem 
utilizadas no cálculo do Preço do Lote associado a cada um deles são as seguintes:  
4.5.1.1 Lote 1 - exemplo  

 

xo representa um exemplo de cálculo de quantitativo de acessos com seus 
respectivos FRA e FCA,”  
 

 

Quanto aos itens 4.4; 4.5 e subitens solicitamos a exclusão Preço Unitário Básico Mensal (PB) e  dos 

fatores FRA e FCA  pois entendemos que eles restringem a livre concorrência e liberdade de preços 

uma vez que  não possuem correlação com a formação de custo das operadoras e tecnologias 

aplicadas. Além disto, a imposição destes fatores aumenta o risco e consequente aumento de valores.  

Sugerimos a simplificação e criação de tabela de preços com as velocidades e perfis, assim como hoje 

é praticado na Rede Ip Multisserviços que desde o seu início foi desqualificado o FCA. Nossa 

solicitação será aceita 

 
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. O FRA será mantido.  



   
 

5.).Quanto ao item 5 e subitens 

 
“5.1.1.3 Unidade Gestora Operacional (UGO):  
Será responsável pela gerência técnica da rede como um todo, gerência da segurança da rede, gestão 

da qualidade da rede, operacionalização dos sistemas de informações previstos”. 

 

A fim de clarificar as atribuições, sugerimos a redação abaixo, nossa sugestão será aceita? 

 

5.1.1.3 Unidade Gestora Operacional (UGO):  

Será responsável pela gerência técnica da rede como um todo, gerência da segurança da rede, gestão 

da qualidade da rede, operacionalização dos sistemas de informações previstos, validação dos 

relatórios de disponibilidade e incidentes mensais conforme processos e prazos a serem definidos no 

acordo operacional. 
 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. As competências da UGO estão prevista no decreto 
45006/2009.  

 

 “ 
5.1.4 São atribuições da Unidade Gestora Operacional (UGO)  
a) Gerenciamento integrado  

i. Monitorar informações a respeito de toda a Rede IP Multisserviços;  

ii. Administrar o plano de endereçamento IP Privado para toda a rede, inclusive para as 
VPNs;  

iii. Validar as informações disponibilizadas pelas Prestadoras.  

b) Interação com as Prestadoras a respeito de aspectos operacionais.  
5.1.5 São atribuições dos Órgão / Entidade Participante  
a) Formalizar a adesão à Rede IP Multisserviços.  

b) Fazer as solicitações por meio do Porta da Rede IP Multisserviços.  

c) Utilizar os serviços e efetuar o pagamento. “ 
 

 

A fim de clarificar as atribuições, sugerimos a redação abaixo, nossa sugestão será aceita? 

 

 

5.1.4 São atribuições da Unidade Gestora Operacional (UGO)  

a) Gerenciamento integrado  

i. Monitorar informações a respeito de toda a Rede IP Multisserviços;  

ii. Administrar o plano de endereçamento IP Privado para toda a rede, inclusive para as VPNs;  

iii. Analisar os relatórios de tratamento de incidentes da PRODEMGE, disponibilizar para as 

operadoras e validar as informações disponibilizadas pelas Prestadoras.  

b) Interação com as Prestadoras a respeito de aspectos operacionais  

 

 

5.1.5 São atribuições dos Órgão / Entidade Participante  

a) Formalizar a adesão à Rede IP Multisserviços.  



   
b) Fazer as solicitações por meio do Porta da Rede IP Multisserviços e dar tratamento das 

movimentações no portal sob sua responsabilidades  
c) Utilizar os serviços e efetuar o pagamento  

 

Os sites não cadastrados nos correio, o órgão deverá fornecer obrigatoriamente a coordenada 

geográfica 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. As competências da UGO estão prevista no decreto 
45006/2009.  

 
5.2 Adesão e Contratação de Serviços  
 
5.2.2 A partir da adesão à Rede IP Multisserviços toda prestação de serviços será 
formalizada mediante Ordem de Serviço (OS) por meio do Portal da Rede IP Multisserviços  

 

A fim de clarificar os direitos e deveres solicitamos a inclusão do item abaixo. Nossa solicitação será 

aceita? 

 Será facultado a operadora a cancelar as Ordens de Serviço após 30 dias com pendência 

cliente, devidamente notificadas aos órgãos de sua pendência, mediante comunicado no portal.  

Salientando que tal medida visa a proteção contra prejuízos aos fornecedores e terceiros pelo estado, 

que pelo risco de período indeterminado fiquem sem a devida remuneração por recursos 

disponibilizados. No futuro caso o órgão tenha sanado a pendência e ainda necessitar do serviço 

voltará a solicitar nova Ordem de Serviços. 

 
Resposta: Sugestão acatada.  O item 5.2.2 na revisão da minuta do TR passou a ser 5.2.3 com a 
seguinte redação:  

 
5.2.3 Será facultado a operadora o cancelamento das Ordens de Serviço após 30 dias com pendência 
do cliente, devidamente notificadas aos órgãos de sua pendência, mediante comunicado no Portal. 

5.2.3.1 No futuro, caso o órgão tenha sanado a pendência e ainda necessitar do acesso, deverá fazer 
nova solicitação no Portal.  

 
5.4 Portal da Rede IP Multisserviços  
5.4.1 O Portal Rede Rede IP Multisserviços é o meio de relacionamento da UGO/UGC com 
as Unidades de Governo e as Prestadoras, que permite organizar, gerir, disponibilizar e 
compartilhar as informações da Rede.  

 
A fim de possibilitar aperfeiçoamento e redução das comunicações PRODEMGE e operadoras, 

sugerimos a redação abaixo, nossa sugestão será aceita? 

 
5.4 Portal da Rede IP Multisserviços  

5.4.1 O Portal Rede Rede IP Multisserviços é o meio de relacionamento da UGO/UGC com as 

Unidades de Governo e as Prestadoras, que permite organizar, gerir, disponibilizar e compartilhar as 

informações da Rede, gerar avisos de movimentações e OS do portal via e-mails, possibilitar geração 

e troca de arquivos eletrônicos e relatórios, permitindo assim o desenvolvimento de aplicações para 

interatividade por parte das operadoras,  

 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  



   
 

6.).Quanto ao item 6.1 e subitens 

 
6.1 Premissas para a Administração Integrada do Contrato  
6.1.1 A administração integrada do Contrato será efetuada pela UGC.  

6.1.2 Para o atendimento de suas atribuições definidas no item 5.1.3, caberá à UGC:  
6.1.2.1 Gestão dos Termos de Adesão dos órgãos e ou entidades participantes ;  

6.1.2.2 Gestão das Informações Gerenciais:  
6.1.2.2.1 Avaliação do desempenho dos serviços prestados pelas operadoras no que diz 
respeito ao processo de faturamento, através de informações gerenciais fornecidas pelo 
Portal da Rede IP Multisserviços e, se necessário, por informações encaminhadas pelas 
Prestadoras.  

 

A fim de clarificar as atribuições, sugerimos a redação abaixo, nossa sugestão será aceita? 

 

6.1 Premissas para a Administração Integrada do Contrato  

6.1.1 A administração integrada do Contrato será efetuada pela UGC.  

6.1.2 Para o atendimento de suas atribuições definidas no item 5.1.3, caberá à UGC:  

6.1.2.1 Gestão dos Termos de Adesão dos órgãos e ou entidades participantes ;  

6.1.2.2 Gestão das Informações Gerenciais:  

6.1.2.2.1 Avaliação do desempenho dos serviços prestados pelas operadoras , geração e validação de 

informações, relatórios referentes a créditos de interrupção, disponibilidade e quantidade de 

incidentes no que diz respeito ao processo de faturamento, através de informações gerenciais 

fornecidas pelo Portal da Rede IP Multisserviços e, se necessário, por informações encaminhadas 

pelas Prestadoras.  

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 

7.).Quanto aos itens 7 e subitens 

 

7 Acordo de Nível de Serviço 
7.3 Para o pleno atendimento aos níveis de SLA por parte de cada Prestadora, a mesma deve prover 

de modo pró-ativo atualizações de sistema operacional, software de gerência, firmwares e outros 

elementos essenciais (a exemplo de roteadores e modens) ao bom e seguro funcionamento dos 

serviços prestados. 
 

A fim de adequação desta redação às práticas de operação, custo e necessidade uma vez que nem 

sempre a última versão é a mais estável e adequada ao atendimento, sugerimos a redação abaixo. 

Nossa sugestão será aceita? 

 

7.3 Para o pleno atendimento aos níveis de SLA por parte de cada Prestadora, a mesma deve prover 

se necessário de modo pró-ativo atualizações de sistema operacional, software de gerência, firmwares 

e outros elementos essenciais (a exemplo de roteadores e modens) ao bom e seguro funcionamento dos 

serviços prestados. 

 
Resposta: Sugestão aceita.  

 



   
7.7 O valor correspondente à multa será descontado na fatura da Prestadora, 
preferencialmente no mês subseqüente ao da notificação, nos termos definidos no SLA 
para todos os critérios estabelecidos para a prestação dos serviços, que não sejam 
causadas por: 

 

A fim de atender a todos os requisitos sugerimos a inclusão do subitem abaixo. Nossa sugestão será 

aceita? 

 

7.7.8 (incluir) Interrupções decorrente de queda de energia e /ou desliga do equipamento do usuário 

 
Resposta: o item 7.7.4 foi readequado e passa a ter a seguinte redação:  

Falha na infraestrutura da UGO ou das Unidades de Governo, a exemplo de queda de energia ou 
desligamento dos equipamentos. 

 
7.8 Níveis de Prioridade e Banda Útil Exigida 

 
 

A fim de atender a todos os requisitos sugerimos a correção da taxa de UpLoad Satélite Perfil I “ De: 

33% para 30%. Nossa sugestão será aceita? 

 
Resposta: Sugestão aceita.  

 
7.9 Gerenciamento de Desempenho  
7.9.1 Para fins de acompanhamento dos níveis dos serviços previstos neste item, a 
Prestadora se obrigará a atender aos seguintes requisitos do Gerenciamento de 
Disponibilidade:  

 

7.9.2 Capacidades dos Roteadores  
7.9.2.1 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) 8.2.1.1.5 e 8.2.1.2.3 forem ultrapassados será aplicada de 
multa de 1% (um) 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 incidira sobre valor total mensal desses contratos.  

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

 



   
Salientamos que a aplicação da multa somente pelo fato dos roteadores ultrapassarem a sua 

capacidade de CPE/U e memória não significa a existência de problema, uma vez  poderá ocorrer 

tráfego sazonal  que a operadora e a UGO não tem como prever. Portanto este indicador deverá ser 

medido após a reincidência de 3 meses consecutivos e de forma continuada caracterizando a 

tendência do tráfego e assim aplicado penalidade após este período caso não haja atuação da 

operadora. Ou seja, mantido o texto como está entendemos que é abusivo. 

Nossa sugestão será aceita? 

 
Resposta: O texto do item 7.9.2 e seus subitens foi readequado,  conforme abaixo:  

 

7.9.2.1 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.   

7.9.2.1.1 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.  

7.9.2.2 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. 

7.9.2.2.1 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.  

 
7.9.3 Latência  

 
7.9.3.3 A Latência e o Jitter máximos admitidos estão definidos o quadro 2:  

 

Sugerimos consulta as operadoras para informar indicadores médios dos dados nas classes de 

serviço, uma vez a medição independente da velocidade do link. Nossa sugestão será aceita? 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 
7.9.5 Perda de Pacotes  
7.9.5.1 Para aferição da perda de pacotes admissível, serão adotados os valores 
representados no quadro 3.  

 

Sugerimos consulta as operadoras a tabela admissíveis para  perda de pacotes. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 
7.10.4 O final do período referente a cada evento corresponde ao horário do 
restabelecimento da normalidade da prestação dos serviços, com o respectivo fechamento 
do registro no mesmo sistema  

 

A fim de clarificar as atribuições, sugerimos a redação abaixo, nossa sugestão será aceita? 



   
 

7.10.4 O final do período referente a cada evento corresponde ao horário do restabelecimento da 

normalidade da prestação dos serviços, com o respectivo fechamento do registro no mesmo sistema 

sendo que o cálculo do tempo de disponibilidade será baseado no horário do restabelecimento do 

serviço 
 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 

7.10.6 Quantidade de Incidentes  
7.10.6.1 O quadro 4, entendido como mês calendário, apresenta a quantidade máxima de 
incidentes mensais admissíveis por acesso, considerando também o Padrão de Acesso da 
Unidade, sem que ocorra a aplicação de qualquer penalidade à Prestadora  

 

A fim de clarificar e dar a devida redação as tratativas das ocorrências de fato, sugerimos a redação 

abaixo, nossa sugestão será aceita? 

 

.10.6 Quantidade de Incidentes  

7.10.6.1 O quadro 4, entendido como mês calendário, apresenta a quantidade máxima de incidentes 

“PAI” mensais admissíveis por acesso, considerando também o Padrão de Acesso da Unidade, sem 

que ocorra a aplicação de qualquer penalidade à Prestadora.   

Obs: Entende-se como incidente “PAI” o incidente incial através do qual foi iniciado o tratamento do 

reparo. Os demais incidentes chamados de incidentes “filhos” são àqueles que são associados ao 

incidente “PAI” e que está em andamento. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 

7.10.7.3 Quando o período de indisponibilidade do serviço for superior ao representado no 
quadro 5, será aplicada multa sobre o valor mensal do acesso, conforme os critérios 
descritos na Tabela 2.  
Intervalos (*)  % de multa sobre o valor 

mensal do acesso afetado  
Até 20%  5%  
De 20,01 até 50%  10%  
Acima de 50%  20%  

 

A Multa de 20% do acesso onera os custos e aumentará o risco na determinação do preço dos 

serviços. Caso não haja perda do SLA de disponibilidade a multa de quantidade de incidentes também 

não deverá ser aplicada. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 
7.11.1 Solicitações de Ativação e Mudança de Endereços  
7.11.1.1 O prazo para atendimento a uma Solicitação de Ativação e de mudança de 
endereços será calculado a partir do momento do recebimento da solicitação pela 
Prestadora por meio do Portal da Rede IP ou outro instrumento definido pela UGO e 
terminará quando houver seu Aceite pela UGO e pela Unidade de Governo.  

 

A fim de clarificar e dar a devida redação ao ato da entrega de fato, sugerimos a redação abaixo, 

nossa sugestão será aceita? 



   
 

7.11.1 Solicitações de Ativação e Mudança de Endereços  

7.11.1.1 O prazo para atendimento a uma Solicitação de Ativação e de mudança de endereços será 

calculado a partir do momento do recebimento da solicitação pela Prestadora por meio do Portal da 

Rede IP ou outro instrumento definido pela UGO e terminará quando houver seu Aceite pela UGO e 

pela Unidade de Governo. sendo que para a contagem do prazo final  valerá a data de submissão do 

termo de aceite pela operadora no portal 
 
 

JUSTIFICATIVA: É necessário reforçar as condições para contagem de prazo final de atendimento 

a uma OS. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 
7.11.1.2 O atendimento, pela Prestadora, às Solicitações de Ativação e de mudança de endereços nas 
Unidades de Governo, para todos os Perfis, deverá ser realizado nos prazos máximos descritos no 
quadro abaixo:  
Região de 
Atendimento  

Prazo Máximo  
(dias corridos)  

Área Local de Belo 
Horizonte  

45  

Demais Municípios  60  
 

SUGESTÃO: Alterar os prazos para 60 e 90 dias respectivamente. 

 

JUSTIFICATIVA: A não garantia de quantidade de circuitos a serem instalados por municípios 

somado ao fato de não termos os endereços previamente divulgados, gera para as Operadoras uma 

incerteza quanto ao planejamento de investimentos para atender o projeto. Sendo assim, a prática do 

contrato em curso mostra o mesmo problema para todas as Operadoras. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 
7.11.1.3 Quando for excedido o prazo máximo, constante do quadro 6, para ativação ou alteração de 
endereço do acesso, será aplicada multa por atraso, calculada como percentual do valor mensal do 
acesso, conforme tabela 3.  

 

SUGESTÃO: Incluir – a multa total não poderá exceder o valor de 100 % do valor do acesso. 

 

JUSTIFICATIVA: Multa abusiva. Isso onera os custos e aumentará o risco na determinação do preço 

dos circuitos/serviços 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 
7.11.2.1 O atendimento às Solicitações de Alteração da Configuração, no que se refere à mudança na 
Capacidade de Acesso e no Padrão de Acesso das Unidades de Governo, para todos os Perfis, deverá 
ser realizado nos prazos máximos descritos no quadro 7.  

Região de 
Atendimento  

Prazo  
(dias corridos)  

Área Local de Belo Horizonte  20  
Demais Municípios  30  

 

SUGESTÃO: Alterar os prazos para 60 e 90 dias respectivamente. 



   
 

JUSTIFICATIVA: Mudança em instalação de um novo acesso, mudança de tecnologia, troca de 

equipamento ocorrem frequentemente quando da solicitação de um upgrade ou downgrade bem como 

mudança de endereço e instalação de redundância. Na prática estas mudanças significam construção 

de novos circuitos. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  

 
7.11.2.2 Quando for excedido o prazo máximo para alteração do Padrão de Acesso ou Capacidade de 
Acesso previsto no SLA, constante no quadro 7, será aplicada multa por atraso, calculada como 
percentual do valor mensal do acesso, conforme tabela 4.  
 

SUGESTÃO: Incluir – a multa total não poderá exceder o valor de 100 % do valor do acesso. 

 

JUSTIFICATIVA: Multa abusiva. Isso onera os custos e aumentará o risco na determinação do preço 

circuitos / serviços. 

 
7.11.2.3 O atendimento às Solicitações de Alteração da Configuração, no que se refere à mudança de 
localização física do CPE (dentro do mesmo prédio) das Unidades de Governo, pela Prestadora, deverá 
ser realizado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.  

 

SUGESTÃO: alterar o prazo para 5 (cinco) dias úteis. 

 

JUSTIFICATIVA: Qualquer solicitação feita no Portal implica em abertura de OS nas Operadoras. 

Sendo assim, 2 dias úteis não é prazo suficiente para se internalizar uma OS, muito menos para 

executá-la. 

 
Resposta: Solicitação Atendida.  

 
7.11.2.4 Quando for excedido o prazo máximo para mudança de localização física do CPE (dentro do 
mesmo prédio) das Unidades de Governo, conforme item 7.11.2.3, será aplicada multa por atraso, 
calculada como percentual do valor mensal do acesso, conforme tabela 5.  

 
SUGESTÃO: Alterar “Acima de 30 dias” para 20 % ao mês. Incluir – a multa total não poderá 

exceder o valor de 100 % do valor do acesso. 

 

JUSTIFICATIVA: Multa abusiva. Isso onera os custos e aumentará o risco na determinação do preço 

dos circuitos / serviços 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 
7.11.2.6 A Operadora deverá proceder ao bloqueio ou ao desbloqueio de segurança em, no máximo, 15 
(quinze) minutos a partir de sua solicitação no portal da Rede IP ou por e-mail enviado pela UGO à 
Prestadora.  

 

SUGESTÃO: A Operadora deverá proceder ao bloqueio ou ao desbloqueio de segurança em, no 

máximo, 15 (quinze) minutos a partir de sua solicitação na ferramenta SDM. 

 

JUSTIFICATIVA: Para um problema de tamanha importância e urgência, não se deve esperar a 

colocação de um pedido no Portal e/ou email. Se for assim, é um processo falho. Inserindo-se na 

ferramenta de gerenciamento, imediatamente a Operadora é acionada. 



   
 
Resposta: Sugestão acatada.  

 
7.11.2.7 Quando for excedido o prazo máximo para bloqueio ou desbloqueio de Segurança previsto no 
SLA, constante no subitem 7.11.2.6, será aplicada multa por atraso de 10% (dez) por cento do valor 
mensal do acesso afetado. 

 

SUGESTÃO: Alterar para 1 % (um). 

 

JUSTIFICATIVA: Normalmente a solicitação será feita em circuitos de alta banda e 

consequentemente alto valor. Devido ao prazo ser muito exíguo, entendemos que a multa é abusiva. 

Isso onera os custos e aumentará o risco na determinação do preço dos circuitos / serviços 

 
Resposta: Solicitação Atendida parcialmente.  

7.11.2.7 Quando for excedido o prazo máximo para bloqueio ou desbloqueio de Segurança previsto no 
SLA, constante no subitem 7.11.2.6, será aplicada multa por atraso de 5% (cinco) por cento do valor 
mensal do acesso afetado. 
 

 
7.11.2.8 A Operadora deverá proceder às demais Solicitações de Alteração da Configuração de 
Acessos, no máximo, 8 (oito) horas partir de sua solicitação no portal da Rede IP ou por e-mail enviado 
pela UGO à Prestadora.  

 

SUGESTÃO: A Operadora deverá proceder às demais Solicitações de Alteração da Configuração de 

CPE, no máximo, 1 (um) dia útil a partir de sua solicitação no portal da Rede IP e por e-mail enviado 

pela UGO à Prestadora. Caso a Operadora entenda que a demanda não poderá ser executada em um 

dia útil, deverá ser discutido com a Prodemge o prazo de execução possível. 

 

JUSTIFICATIVA: Devido ao horário de solicitação da OS é possível que o prazo de 8 horas seja 

contado em período não comercial. Por isso a sugestão de 1 dia útil. Certas demandas com um 

número grande de circuitos a serem alterados ou demandas que acarretem muitas inclusões de linhas 

de configuração, não será possível executar em um dia útil. 

 
Resposta: Solicitação Atendida parcialmente. O texto foi reescrito da forma abaixo:  
 
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. 

7.11.2.9 Quando for excedido o prazo máximo para as demais Solicitações de Alteração da 
Configuração de Acessos, previsto no SLA, constante no subitem 7.11.2.8, será aplicada multa por 
atraso de 0,2 (dois décimos por cento sobre o valor mensal do contrato). 
Parágrafo único: considera-se como valor mensal do contrato a soma dos valores referentes aos 
acessos em operação em cada lote, na ocorrência do fato gerador das referidas multas 

 

SUGESTÃO: Corrigir “Configuração de Acessos” para “Configuração de CPE”. Alterar o valor da 

multa para 10 % do valor do acesso.  

 

JUSTIFICATIVA: Multa abusiva principalmente ao incidir sobre o valor do contrato, ou lote. Isso 

onera os custos e aumentará significativamente o risco na determinação do preço circuitos / serviços. 



   
Não há impacto em todos os circuitos de um determinado cliente, menos ainda de um Lote inteiro, 

caso a configuração não seja efetuada dentro do limite de 1 dia útil. 

 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 
7.12.3 O índice de contas com reclamação de erro não poderá ser superior aos indicados na tabela 
abaixo:  
 
Período do Contrato  Índice de Contas 

com Reclamação 
(%)  

1º ao 6º mês  0,4  
7º ao 12º mês  0,3  
13º mês em diante  0,2  

 
 
 
7.12.4 Quando for excedido o índice máximo de contas com reclamação de erro previsto na tabela 6 
será aplicada a multa de 0,1 (um décimo por cento sobre o valor mensal do contrato)  
Parágrafo único: considera-se como valor mensal do contrato a soma dos valores referentes aos 
acessos em operação em cada lote, na ocorrência do fato gerador das referidas multas. 

 

SUGESTÃO: Incluir no item 7.12.3 que os erros originados por motivo de truncamento e 

aproximações matemáticas serão desconsiderados.  

 

JUSTIFICATIVA: Multa abusiva item 7.12.4. Os Índices de Contas com Reclamação especificados no 

item 7.12.3 são inatingíveis, uma vez que apenas o erro de 01 fatura nos leva a um índice superior ao 

especificado. Além disso, entendemos que não haverá prejuízo para o Órgão uma vez que o mesmo só 

irá proceder ao pagamento após acordo da Prodemge. Outro fato crítico é que o erro na fatura de um 

Órgão não impacta nos outros Órgãos do mesmo lote. Portanto caso haja multa, ela deverá ser sobre 

o valor do Lote do Órgão. 
Resposta: Acatado parcialmente. 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. 

 
Acrescentar neste item de Níveis de Serviço. 
 
Quando algum Órgão cancela uma OS antes de sua ativação, causa impacto para a Operadora uma vez que a 
mesma já pode ter efetuado investimentos para este atendimento bem como a Operadora é penalizada ao 
interromper o link para retorná-lo para as características anteriores.  Os custos precisam ser minimizados caso 
o Órgão cancele a OS. Sendo assim sugerimos que: 
 
O prazo para algum Órgão cancelar uma solicitação no Portal é de até 15 dias úteis após a sua 
solicitação. Após este prazo, o Órgão deverá pagar 2 (duas) mensalidades sobre o valor do circuito. 
Este ressarcimento deverá ser feito através de desconto em valor de multa. 
 
A Operadora terá um SLA de até 6 (seis) horas para retornar o circuitos para as características 
anteriores a OS devendo este prazo não ser computado para incidente de disponibilidade e/ou 
quantidade de incidentes.  
 
Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

 



   
 

7.14.9 Quando for excedido o prazo máximo estabelecido em qualquer item do quadro 8, 
será aplicada multa por atraso conforme tabela 7, calculada em percentual com base no 
valor total mensal do contrato referente ao lote que ofertou a solução de videoconferência.  

 

A Multa que pode chegar até 1% do valor do contrato é abusiva principalmente porque o serviço 

solicitado em nada tem a ver com o objeto e não tem correlação ao custo do equipamento, 

principalmente considerando que o serviço não esta sendo permitida a cobrança específica, bem como 

onera os custos e aumentará o risco na determinação do preço dos serviços.  

Solicitamos a exclusão desta multa ou de qualquer pertinente a ela pelos fatos acima expostos. Caso 

não seja excluído esta cláusula solicitamos a inclusão do serviço na tabela de preços para seja 

fornecido como serviço. Nossa solicitação será atendida? 

 

 
Resposta: Readequamos os percentuais de multas, conforme tabela abaixo:  

 

SLA Percentual de multa (%) 

Confirmação do Chamado 0,01 

Solução de Contorno 0,05 

Solução Definitiva 0,10 

 
 

7.14.13 Durante a vigência do contrato vinculado a este edital, a Prestadora ficará obrigada 
a atualizar, sem ônus adicional, todos os produtos de software que compõem a solução, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias que essas atualizações estiverem disponíveis oficialmente 
no Brasil.  
7.14.13.1 Entende-se por atualização de software, neste edital, o provimento pelo 
fabricante de toda e qualquer evolução dos produtos de software, incluindo novas versões, 
liberações (releases), correções (patches, fixes, updates), service packs, builds e 
upgrades.  

 

Informamos que cabe a operadora avaliar a real necessidade da atualização e a que mais adequa ao 

atendimento. A fim de adequação desta redação às práticas de operação, custo e necessidade uma vez 

que nem sempre a última versão é a mais estável e adequada ao atendimento, solicitamos retirar este 

item. Nossa solicitação será atendida? 

 

 
Resposta: Os itens foram suprimidos e o item 7.3 foi alterado com a seguinte redação: 

Para o pleno atendimento aos níveis de SLA por parte de cada Prestadora, a mesma deve prover, se 
necessário,  de modo pró-ativo atualizações de sistema operacional, software de gerência, firmwares e 
outros elementos essenciais (a exemplo de roteadores, modens e MCU´s) ao bom e seguro 

funcionamento dos serviços prestados.  

 

 

 

 



   
8.).Quanto ao item 8. subitens 
 

8.2.1.1.4 Caso alguma Prestadora seja vencedora de dois ou mais lotes do conjunto de 1A 
a 6A deverá prover pontos de interconexão específicos para cada lote;  
 

 

Solicitamos o esclarecimento da exigência deste item, uma vez que atualmente que já existe 

compartilhamento de pontos de interconexão nos Lotes de 1 a 6 e nunca foi apontado como ponto de 

problema. A inclusão desta cláusula irá onerar os custos da operadora e por consequência em repasse 

ao estado. Portanto ratificando o questionamento, a operadora deverá prover uma infraestrutura de 

02(dois) CEs na UGO para cada lote?  

E no caso da SEF-MG idem? 

 
Resposta: o item 8.2.1.1.4 foi reescrito conforme, abaixo: 
 
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 
 

 
ANEXO I – Perfil III  

Lote 6A - Serviços de Conectividade IP 

  

9.).Quanto aos itens do anexo I 
 
1.9 Dimensionamento da Rede - A Rede Contratada deverá estar dimensionada para 
suportar o tráfego de todos os pontos de atendimento.  

 

Solicitamos que seja fornecida a quantidade de circuitos e velocidades de cada circuito por lote, para 

que este concentrador e demais sejam previstos sua capacidade, dimensionamento e custos adequados 

para atendimento a solução. Nossa solicitação será aceita? 

 
Resposta: A expectativa de demanda dos órgãos do Governo está em fase de levantamento e será 
publicada oportunamente.  

 
1.10 VoIP - A Rede implementada pela Contratada não deverá colocar restrições ao 
tráfego de Voz sobre IP para os pontos de conexão dos clientes (pontos remotos).  

 

Solicitamos que seja esclarecida que restrições seriam estas uma vez que este lote não possui QoS, 

todo tráfego pela operadora será tratado como “Best Effort” 

 
Resposta: Não deverá haver restrição a tráfego de rede que utilize como base os protocolos da pilha 
TCP/IP.  

 

9.).Quanto aos itens do anexo II 
 

 
ANEXO II – Perfil V  

Lote 9A - Serviços de Conectividade IP 
 

 



   
1.6.1 A conexão do equipamento concentrador deverá estar dimensionada para suportar o 
somatório das taxas mínimas de tráfego dos acessos remotos.  

 

Solicitamos que seja fornecida a quantidade de circuitos e velocidades de cada circuito por lote, para 

que este concentrador e demais sejam previstos sua capacidade, dimensionamento e custos adequados 

para atendimento a solução. Nossa solicitação será aceita? 

 
Resposta: A expectativa de demanda dos órgãos do Governo está em fase de levantamento e será 
publicada oportunamente.  

 
Anexo referente as quantidades e localidades 
 
 Este anexo tem por objetivo apresentar apenas como referência e a título informativo os 
acessos que compõem a rede atual, previsão de novos acessos e mudanças de 
capacidade/lote.  
A demanda final para o lote 9A ainda está fase de levantamento.  
Expectativa: Aproximadamente 3000 (quatro mil) acessos.  

Previsão de novos Acessos para os Lote 1A a 6A 
 

Solicitamos que seja fornecido planilha em formato excel ou Word as demandas dos lotes com 

endereços, velocidade e quantidade. Nossa solicitação será atendida? 

 
Resposta: A expectativa de demanda dos órgãos do Governo está em fase de levantamento e será 
publicada oportunamente.  

 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________             ____________________________________ 

Telemar Norte Leste S/A                                              Telemar Norte Leste S/A” 

 

 


