
   
 

Belo Horizonte, 10 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. 
 
 

1. Quanto ao ítem 7.8.4  

 
Pelo princípio da economicidade, a fim de atender aos quesitos de preço e qualidade 
esperados para os lotes 6A e 9A, sugerimos as seguintes taxas de download e upload 
a serem garantidas: 
 
Lote 6A para: 

 Satélite: 20% p/ Download e 10% para Upload; 

 Terrestre: 30% p/ Download e 10% para Upload  
 
Lote 9A para: 



   

 Satélite: 6% p/ Download e 4% para Upload; 

 Terrestre: 10% p/ Download e 5% para Upload. 
 

Resposta: Segue novo quadro com as exigências estabelecidas:  

Meio de 
Transmissão 

Perfil Taxa de “Download” Taxa de “Upload” 

Satélite  I 100%  30% 

Terrestre  I 100% 100% 

Satélite III 50% 15% 

Terrestre III 60% 60% 

Satélite V 10% 10% 

Terrestre V 10% 10% 

 
Solicitamos também que no Lote 9A, nas velocidades de 1Mbps e 2Mbps, caso a 
operadora não possua disponibilidade técnica de acesso terrestre seja permitido a 
entrega com velocidade reduzida até o mínimo da velocidade 512 Kbps e cobrado 
conforme velocidade entregue, ou seja 512 Kbps. 
 
Nossas solicitações serão atendidas? 
 
Resposta: Foi criado o item 7.11.1.2, conforme abaixo:  
 
Exclusivamente para o Lote 9A, caso a operadora não possua disponibilidade 
técnica de acesso terrestre para o atendimento da velocidade solicitada, a 
entrega poderá ser realizada em velocidade reduzida até o mínimo de 512Kbps, 
a critério da Unidade de Governo. 

 
2. Quanto ao item 4.2 Modalidades de Acesso 

Sugerimos a inclusão de cláusula 4.2.6 com o seguinte teor: 
4.2.6. Visando a garantia de investimentos, a geração de empregos e melhoria do 

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, a operadora vencedora em 
qualquer dos Lotes que for declarada vencedora, somente poderá realizar 
subcontratação de acesso de terceiros ao percentual máximo de 20%, portanto 
a operadora deverá proporcionar 80% de todos os acessos com rede própria. 

 
Nossa sugestão será atendida? 
 
Resposta: Sugestão não aceita. Entendemos que isso restringe a 
competitividade no processo. 
 

 
Atenciosamente, 
 
______________________________          ____________________________________ 



   
Telemar Norte Leste S/A - Oi                        Telemar Norte Leste S/A - Oi 


