
A CLARO S/A apresenta alguns questionamentos e sugestões sobre documentos 
apresentados na audiência pública sobre contratação de serviços de 
telecomunicações. 
  

DO EDITAL: 

8.1.4. Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do 
Estado de Minas Gerais – CADIN, da Secretaria de Estado de Fazenda 
(http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPub
lica.do), nos termos do art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 44.694, de 28 de 
dezembro de 2007. 

Solicitamos a retirada deste item do Edital ou a previsão de um prazo mínimo de 5 
dias úteis para sua regularização. 

A previsão do Edital será mantida. Trata-se de regra estabelecida em Decreto 

Estadual. 

DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

3.1.5.3 c. Fornecer e instalar recursos (rack) para acomodação dos equipamentos a 
serem instalados nas dependências das Unidades de Governo, com a devida 
aprovação do projeto de layout e da solução a ser instalada, com exceção dos Lotes 
VI. Como se dará o fluxo de aprovação do projeto de layout? 

Ficam mantidos os termos da Minuta do TR.  A aprovação se dará pelo responsável 
pela Unidade de Governo, mediante apresentação da proposta pela Prestadora. 
Ressalte-se que este processo já está em operação desde a primeira versão da Rede 
IP. 

3.1.5.4. Para a ativação de cada acesso, as Unidades de Governo deverão permitir 
acesso dos técnicos das Prestadoras em suas dependências, prover recursos e 
executar serviços de infraestrutura complementares àqueles fornecidos ou executados 
pela Prestadora necessários à implantação do acesso, dentre os quais se incluem os 
de: 

Entendemos que todo este item refere-se a obrigação da CONTRATANTE, estamos 
corretos? 

Sim, este item se refere a obrigação da CONTRATANTE. 

3.2.5. Com o objetivo de promover testes, determinação de problemas e aferição de 
qualidade da rede, as Prestadoras vencedoras dos Lotes I, I.1, II, III, IV.1, IV.2, IV.3, V 
e VI deverão disponibilizar sem ônus, sempre que solicitado pela UGO, acesso 
temporário com velocidade mínima de 2Mbps, a ser instalado por tempo determinado, 
no NOC da PRODEMGE. 

Necessário definir o tempo máximo de disponibilização deste acesso para testes. 

O prazo máximo será de 90 dias, porém poderá ser estendido caso o problema que 
tenha motivado a solicitação não tenha sido solucionado. Não haverá restrição a 
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quantidade de vezes que a instalação pode ser solicitada, sendo exigido somente o 
intervalo de 30 dias entre as solicitações. 

7.9.3.3. A Latência e o Jitter máximos admitidos estão definidos no quadro 2: 

Solicitamos que a exigência de LATÊNCIA a partir de 6 Mbps até 10 Gbps seja 
alterada de 40 ms para 70 ms. 

Iremos adotar a latência solicitada, porém somente para o perfil III.  

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. 

Solicitamos alteração do percentual máximo de multa para 20%, conforme tabelas 
anteriores. 

Ficam mantidos os termos da Minuta do TR 

7.11.2.6.1. A Prestadora deverá proceder ao bloqueio ou ao desbloqueio de segurança 
nos CPE´s em, no máximo, 04 (quatro) horas partir de sua solicitação no Portal da 
Rede IP ou na ferramenta de gestão de TIC da PRODEMGE ou por e-mail enviado 
pela UGO à Prestadora. 

Importante definir o percentual máximo de circuitos bloqueados por dia. 

Existem ferramentas de automação que podem ser utilizadas para atendimento das 
solicitações sob demanda. Não há necessidade de limitarmos o percentual de circuitos 
bloqueados por dia. 

7.11.2.8. 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 IMR, constante no subitem 
7.11.2.8, será aplicada multa por atraso de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal 
do acesso. 

Importante definir quais são “as demais solicitações de alteração da configuração de 
acessos”. 

Infere-se as demais solicitações por eliminação. A única solicitação que foi tratada foi 
referente a bloqueio de segurança. Qualquer outro tipo de solicitação será considerado 
como as demais solicitações.  

 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). 

Solicitamos a alteração da aplicação da multa sobre o valor do contrato para aplicação 
da multa sobre o valor da fatura com erro. 



Ficam mantidos os termos da Minuta do TR 

7.14.10. 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. 

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 da 
referida multa.  

O entendimento é de que os acessos em operação em cada lote, refere-se ao lote 
responsável pelo fornecimento da solução de videoconferência, estamos corretos? 

Como se trata de uma multa sobre o valor total do contrato, para efeitos deste cálculo 

o valor total do contrato no momento da aferição multa considerará somente os 

valores somados de todos os acessos em operação naquele responsável pela oferta 

da solução de videoconferência (MCU).   

21.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços após 
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou 
entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, 
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas; 

Item em desacordo com as cláusulas de SLA. Solicitamos a adequação do mesmo. 

Os parâmetros de índices aplicados para sanções administrativas serão revistos. 

Anexo I – Perfil VI   

Item 1.12.16 – Entende-se que em função do treinamento será de responsabilidade da 
UGO a operação do ambiente.  

Está correto o nosso entendimento? 

O entendimento não está correto. A operação do ambiente será de responsabilidade 
da prestadora.  

 


