
À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA – SGL – DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG  
LICITAÇÃO ELETRÔNICA:  
DATA DA SESSÃO: a definir  
MODALIDADE E FORMA: Pregão Eletrônico  
TIPO: Menor Preço  
 
AMERICAN TOWER DO BRASIL – COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA. (“ATC”), 
sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 30.552.887/0001-91, com endereço na 
Rua das Olimpíadas, nº 205, 8º andar-Conj. 84 – Sala 07, Vila Olímpia, São Paulo/SP, 
CEP 04.551-000, vem, respeitosamente, por meio dos seus diretores ao final 
assinados, apresentar:  
 
SUGESTÕES E ESCLARECIMENTOS  
Referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, a fim de esclarecer e corrigir eventuais 
equívocos contidos no ato convocatório, além de realizar sugestões que possam 
contribuir com a melhor publicação que podem comprometer a competitividade do 
procedimento licitatório em tela, nos termos e razões a seguir aduzidas.  
 
1. MULTAS E SANÇÕES  
 
Em relação ao item 15. Das Sanções Administrativas, nas quais são apresentadas as 
seguintes sanções:  
“15.1.1. advertência por escrito;  
15.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) dos 
quais o licitante tenha participado e cometido a infração;  
15.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;   
15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos 
termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;  
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública;”  
 
Sugerimos especialmente no subitem 15.1.2 que a multa seja aplicada, quando 
possível apenas no acesso que tenha sido afetado, salvo quando o serviço afetado 
interfira na continuidade dos serviços de toda rede, como por exemplo paralisação do 
link de internet ou do concentrador da rede MPLS, sem que seja respeitado o prazo 
definido no SLA / Acordo Operacional.  
 
A prestação será medida e avaliada conforme SLA. O item 15.1.2 do edital se refere 
ao índice máximo teto estabelecido pelo artigo 87 da Lei 8.666 de 1993 e pelo artigo 
38 do Decreto Estadual 45.902 de 2012.Os índices a serem efetivamente aplicados 
serão explicitados no Termo de Referência. 
 
 
2. IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
No item 3.1 Fase Pré-Operacional do Anexo I – Termo de Referência, é informado no 
subitem 3.1.1.:  
“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, equipamentos e soluções 
de hardware e software.”  



Como sugestão, solicitamos que este mesmo prazo seja aplicado às novas ordens de 
serviço referentes a acessos que não estão em operação na Rede IP poderão ser 
emitidas.  
Ficam mantidos os termos da Minuta do TR 
 
3. ACORDO OPERACIONAL  
 
Visto que o processo licitatório permitirá que a Prestadora realize juntamente com a 
equipe da UGO (Unidade Gestora Operacional) e UGS (Unidade Gestora de Serviços) 
a elaboração do acordo de serviços, entendemos que mesmo com as premissas 
existentes, a(s) Prestadora(s) vencedora(s) poderá(ão) negociar o atendimento às 
exigências da melhor maneira, visando sempre a manutenção e continuidade dos 
serviços prestados, está correto nosso entendimento?  
As Prestadoras deverão observar sempre o disposto no TR, transcrito abaixo:  
 
“2.5 As Prestadoras deverão seguir as regras básicas já estabelecidas no Acordo 
Operacional existente entre a UGO e as atuais contratadas, conforme item 3.1.4.   
 

2.5.1 O Acordo Operacional poderá ter algumas de suas regras vigentes 
revisadas através de reuniões entre a UGS, a UGO e as Prestadoras 
vencedoras, no prazo máximo estabelecido no item 3.1.4.4. A critério da UGO, 
novas revisões poderão ocorrer ao longo do contrato. ” 

 
4. ACORDO OPERACIONAL  
 
Outro item que analisamos e poderá definir os custos finais dos preços a serem 
apresentados refere-se ao item 3.1.5 Premissas de Instalação.  
Considerando que atualmente os serviços já são prestados e toda a infraestrutura 
necessária para o atendimento, por mais que seja mínima, já existe, pode-se 
considerar que para a instalação, após vistoria no local, poderá ser utilizada a infra 
existente?  
Não foi identificado que a Prestadora vencedora poderá utilizar a infraestrutura 
existente, tampouco que a que será substituída poderá retirar a infraestrutura 
implantada quando esta foi a Prestadora da licitação anterior.  
Está correto o nosso entendimento?  
Não está correto o seu entendimento. O Governo não tem controle nem autonomia 
para permitir tal uso, caso exista. 
 
5. ACORDO OPERACIONAL  
 
Ainda no sobre o Acordo Operacional, no subitem 3.2.4, entendemos que a definição 
da quantidade de técnicos residentes ficar sob a responsabilidade da Prestadora 
Vencedora e que estes técnicos terão acesso ao sistema de emissão de ticket da 
SEPLAG e será responsável pela configuração, manutenção e direcionamento do 
atendimento dentro da Prestadora quando houver necessidade de manutenção, 
reparo, interrupção programada e configurações necessárias quando solicitado por 
responsável autorizado pela SEPLAG para assim proceder. Está correto nosso 
entendimento?  
Está correto o seu entendimento com relação ao dimensionamento da quantidade de 
técnicos a serem disponibilizados no NOC da Prodemge, entretanto esse quantitativo 
deverá ser suficiente para garantir o correto funcionamento e os SLA´s estabelecidos 
no TR. Também deverão ser garantidos os requisitos de especialização de tais 
técnicos citados no item 3.2.2.2, 3.2.3.2, 3.2.4 e demais itens que por ventura versem 
sobre o assunto.  
 



Não está correto seu entendimento quanto à responsabilidade de quem dará as 
diretrizes para o adequado funcionamento da Rede. Todas as diretrizes a respeito de 
configuração, manutenções programadas ou não, atendimentos às unidades de 
governo, tratativa de incidentes, dentre outras obrigações da prestadora serão dadas 
pelas equipes da UGO e UGS da Prodemge. 
 
 
6. MODELO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 
Levando em consideração das modalidades de acessos, conforme apresentado na 
FIGURA 1, representada abaixo:  
 
Em relação à redundância crítica, não ficou claro sobre a responsabilidade de um 
acesso ser da Prestadora A e outro da Prestadora B, já que a legenda informa cores 
diferentes de acesso, sendo assim, a rota B deverá se interconectar com o backbone 
da Prestadora A ou a rota B irá se interconectar à nuvem da Prestadora B?  
 
 

 
 
 
A figura será corrigida 
 

 
 



7. ANEXO I – PERFIL III – LOTE VI – SD-WAN  
 
Entendemos que a possiblidade de ativação da solução de SD-WAN previsto para 
atendimento ao lote VI está disponível, visto que existem empresas que já possuem 
esta solução. A SEPLAG leva em consideração a homologação já realizada por estes 
órgãos para que seja aceite a implantação deste novo perfil para demais órgãos 
previstos nesta licitação?   
Ficará sob a responsabilidade da Prestadora definir os equipamentos, desde que 

atendam as especificações da minuta do TR. A Prodemge não considerará a 

homologação já feita por qualquer prestadora em outros órgãos ou empresas sejam 

estes de qualquer natureza. 

 
8. ANEXO II – SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA E ANEXO III – SOLUÇÃO DE 
VOZ SOBRE IP  
 
Entendemos que atualmente todos os equipamentos necessários para este 
atendimento já se encontram instalados e habilitados na rede IP, sendo apresentado 
como informativo para que a rede da Prestadora vencedora suporte todo o tráfego de 
voz e vídeo previsto neste termo de referência. Nosso entendimento está correto?  
Está correto seu entendimento 
 
9. INFORMAÇÕES PÓS AUDIÊNCIA PÚBLICA  
 
Aguardamos o retorno com a apresentação da SEPLAG / PRODEMGE de forma a 
melhor identificarmos as coincidências dos projetos e suas nuances.  
 
Belo Horizonte, 08 de Julho de 2019  
American Tower do Brasil – Comunicação e Multimídia LTDA 


