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PR/OI-MG/GOV/2014 BBeelloo  HHoorriizzoonnttee,,  0077  ddee  AAbbrriill  ddee  22001144  

 
À 

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

A/C: Vania Passos 
Comissão Permanente de Licitação  

 
 

Ref.: AUDIÊNCIA PÚBLICA SEPLAG - GOV. DO EST. MINAS GERAIS – REDE IP MULTISERVIÇOS 

 
 
 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

Em conformidade com os questionamentos enviados em 01/04/2014 a respeito da consulta, realizada em 27/03/2014 no 

Prédio Gerais da Cidade Administrativa Tancredo Neves, a  Oi, marca que representa as seguintes empresas: Telemar 

Norte Leste S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79, Oi Móvel S.A., CNPJ nº 05.423.963/0001-11, Oi S.A., CNPJ nº 

76.535.764/0001-43 e Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA., CNPJ nº 02.041.460/0001-93 

apresenta a seguir seus comentários e sugestões de melhorias para análise da PRODEMGE e posterior  publicação da 

TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
Desde já agradecemos a PRODEMGEpelo convite de participarmos do certame. 
 
 

Abaixo relacionamos os itens que, no nosso entendimento precisam ser modificados, com intuito de se oferecer maior 
competitividade entre os prestadores de REDE IP MULTISERVIÇOS, garantindo com isto que a licitação terá a 
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável, sendo processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
Estabelecendo as regras necessárias para a seleção da proposta mais vantajosa e invalidando todas as cláusulas que, ainda 
indiretamente, prejudiquem o caráter competitivo da licitação. 
 
 

1. ANEXO III – SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA: 

 
O Anexo III nos dá direcionamento para as PREMISSAS e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS da SOLUÇÃO DE VÍDEO 
CONFERÊNCIA. 

 
Entendemos que alguns destes itens precisam de maiores esclarecimentos e solicitamos, respeitosamente, à PRODEMGE 
tecer seus comentários sobre: 
 

a. PREMISSAS: 
O item 1.2 do ANEXO III nos informa que, “As soluções fornecidas pelas Prestadoras vencedoras de 
cada um dos lotes deverão ser compatíveis com os terminais de vídeo conferência adquiridos por 
meio do edital 191/2013.” 

 
Como é de conhecimento da PRODEMGE, o ITU -  União Internacional de Telecomunicações é o responsável 
por coordenar padronizações relacionadas a telecomunicações. O ITU-T é uma agência intergovernamental 
que congrega mais de 700 organizações públicas e privadas de 191 países, sendo este o setor do ITU 
responsável pela  Padronização das Telecomunicações. 
 
É de conhecimento público que as empresas fabricantes de equipamentos MCUs, além de seguirem as 
padronizações ITU-T, adicionam aos seus equipamentos facilidades próprias (desenvolvidas pelo fabricante e 
que não estão especificadas na padronização ITU-T).  
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Baseado no fato de que o ESTADO está sempre em CONFORMIDADE com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, entendemos a interoperabilidade dos equipamentos da empresa vencedora 
do certame 191/2013  com a MCU a ser fornecida pelas PROPONENTES será através da padronização ITU-T.  
 
Solicitamos então, que a PRODEMGE  insira neste item 1.2 do ANEXO III, a informação de que “a 
interoperabilidade dos equipamentos da empresa vencedora do certame 191/2013  com a MCU a 
ser fornecida pelas PROPONENTES será através da padronização ITU-T.” 
 
Resposta: Uma vez que a padronização de protocolos, Codecs, VoIP, interfaces, etc não são 
plenamente especificadas nas recomendações do ITU-T, fica mantido o texto atual da minuta do 
TR. 

 
b. PREMISSAS: 

O item 1.3 do ANEXO III nos informa que, “Cada Prestadora deverá prover para a UGO um terminal de 
vídeo conferência do mesmo fabricante e compatível com a solução proposta. Caso uma mesma 
Prestadora vença os dois lotes, ela deverá fornecer dois terminais de vídeo conferência.” 

 
Entendemos que este termo está muito amplo, existindo variáveis à respeito da especificação das 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS do TERMINAL DE VÍDEO CONFERÊNCIA  a ser entregue (exemplo: Tamanho da 
tela, resolução, etc). 
 
Como é de conhecimento da PRODEMGE, o custo do TERMINAL DE VÍDEO CONFERÊNCIA é um fator 
decisivo para a viabilidade do projeto, tendo como fator diretamente relacionado os preços das assinaturas 
dos circuitos da REDE IP MULTISERVIÇOS. Os mesmos serão entregues à CONTRATANTE em comodato, 
desonerando a CONTRATANTE de custos com estes equipamentos. Para que as empresas licitantes possam 
oferecer ao ESTADO um preço vantajoso, solicitamos a PRODEMGE modificar o texto, inserindo no mesmo a 

especificação desejada. Desta forma, não ocorrerão entendimentos equivocados das PROPONENTES. 
 
Para garantir ao ESTADO a MELHOR OFERTA e o PREÇO MAIS VANTAJOSO, baseado no relato acima, 
SUGERIMOS à PRODEMGE especificar TERMINAL DE VÍDEO CONFERÊNCIA com as seguintes características: 

 Tela de 21” (vinte e uma polegadas); 
 Câmera de 2.0 megapixels; 
 Sem zoom. 

 
Resposta: Para que as propostas de todos os proponentes possam ser devidamente equilibradas, 
iremos alterar o texto para: 
 
“Cada Prestadora deverá prover para a UGO um Terminal de telepresença para salas de 
conferência de porte pequeno do mesmo fabricante e compatível com a solução proposta. Caso 
uma mesma Prestadora vença os dois lotes, ela deverá fornecer dois terminais de vídeo 
conferência.” 

 
 

b. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
O item 2.1 D) do ANEXO III nos informa que o equipamento a ser instalado na UGO deverá possuir, “Suporte 
a até 2000 conexões simultâneas para vídeos “On Demand”(Unicast) e suporte para até 4000 
conexões simultâneas para vídeo “Ao Vivo”(Multicast)..” 

 
Como é de conhecimento da PRODEMGE, o custo da MCU é um fator decisivo para a viabilidade do projeto, 
tendo como fator diretamente relacionado os preços das assinaturas dos circuitos da REDE IP 
MULTISERVIÇOS. Os mesmos serão entregues à CONTRATANTE em comodato, desonerando a 
CONTRATANTE de custos com estes equipamentos.  
 
Para que as empresas licitantes possam oferecer ao ESTADO um preço vantajoso, solicitamos a PRODEMGE 
modificar o texto, inserindo no mesmo a informação sobre o CRESCIMENTO da SOLUÇÃO DE VÍDEO 
CONFERÊNCIA. Ou seja, entendemos que a solução deverá possuir ESCALABILIDADE. Porém, no seu START-
UP a mesma, muito provavelmente, não possuirá a quantidade de conexões simultâneas especificadas no 
ANEXO III. 
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Esta solicitação também está baseada no fato de que o investimento planejado (ao longo do tempo) fará com 
as empresas licitantes possam oferecer ao ESTADO um preço vantajoso. 
 
Caso a PRODEMGE entenda que, já no START-UP, a solução deverá oferecer a quantidade de conexões 
simultâneas especificadas no ANEXO III, solicitamos que está informação seja inserida no documento, 
garantindo assim que não ocorrerão entendimentos equivocados das PROPONENTES. 

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

 
c. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Ainda relacionado à Especificação Técnica, o item 2.1.2 i) do ANEXO III nos informa que o equipamento a ser 
instalado na UGO deverá possuir, “Capacidade - Suporte até 320 conexões de vídeo, possibilitando a 
alocação destas conexões em pelo menos 64 salas isoladas, por solução de cada lote.” 

 
Como é de conhecimento da PRODEMGE, o custo da MCU é um fator decisivo para a viabilidade do projeto, 
tendo como fator diretamente relacionado os preços das assinaturas dos circuitos da REDE IP 
MULTISERVIÇOS. Os mesmos serão entregues à CONTRATANTE em comodato, desonerando a 
CONTRATANTE de custos com estes equipamentos.  
 
Levando em consideração que cada uma das 64 salas possuirão no mínimo uma conexão, (cada conexão está 
diretamente relacionada à imagem - tela da sala de vídeo conferência), entendemos que o número de 320 
conexões simultâneas está superestimado (5 telas por sala). 
 
Para que as empresas licitantes possam oferecer ao ESTADO um preço vantajoso, solicitamos a PRODEMGE 
modificar o texto, detalhando no mesmo a fórmula utilizada pela PRODEMGE para chegar à conclusão que 

será necessário um equipamento que suporte 320 conexões simultâneas.  
 

Resposta: A solução atual de videoconferência da Rede IP Multisserviços de 160 conexões de 
vídeo já se encontra esgotada necessitando de ampliação. Como vários Órgãos/Entidades ainda 
não estão fazendo uso desta tecnologia, decidimos pela ampliação indicada. Quanto à 
quantidade de “telas por sala” de 5 (cinco), este valor foi mantido o mesmo solicitado no último 
Edital licitado. 

 
 

CONCLUSÃO 

 
Com as modificações sugeridas, entendemos que a PRODEMGE e o GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
estarão promovendo maior competitividade entre os prestadores da REDE IP MULTISERVIÇOS, garantindo com isto que 
a licitação terá a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, sendo processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

_________________________________________                               __________________________________________ 

Telemar Norte Leste S.A. - Oi     Telemar Norte Leste S.A. - Oi 
Oi Móvel S.A        Oi Móvel S.A 
Oi S.A.          Oi S.A.  
Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA.    Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA. 


