
Comentários – MINUTA TERMO DE REFERENCIA  

 

Lote 9A 

ABRANGÊNCIA: atendimento a no mínimo 60% dos municípios 853 mineiros conforme 

padrões Anatel 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

2.2 O provimento desses serviços se dará via protocolo IP, na modalidade “fim a fim”, 

entre a interface LAN do CPE instalado nas Unidades do tipo Cliente e nas Unidades do 

tipo Provedora e a UGO. 

Para atendimento via rede 3G deve ser verificado  

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

2.7 Esses serviços deverão ser providos na configuração multiponto-ponto (Hub-Spoke) 

de modo que Unidades de Governo associadas possam se comunicar somente com a sua 

Unidade Provedora associada, ou multiponto (Full Mesh), de modo que Unidades de 

Governo ou Unidades Provedoras associadas possam se intercomunicar diretamente. 

Não atendemos via rede 3G (SMP) 

Resposta:  O texto abaixo foi inserido na minuta do TR. 

2.7.1 Para o lote 9A a configuração deverá ser multiponto-ponto. Todo o tráfego das 

Unidades de Governo deverá chegar até o centro da Rede na UGO.  

 3.2.3 Caberá aos técnicos residentes alocados pelas Prestadoras na UGO, configurar e 

alterar parâmetros dos CPEs instalados e mantidos pelas mesmas nas Unidades do Governo 

e roteadores concentradores (Provider Edge) instalados na UGO nos prazos estabelecidos no 

SLA. 

Necessitará de técnico residente para acessos móveis na UGO? Poderá ser atendido para 

gerência das linhas e do parque. Para configurações remotas não é possível de ser atendido. 

Resposta: Sim. Há necessidade da presença de técnicos da Prestadora na UGO da 

PRODEMGE. Nesse sentido, fica mantido o texto da minuta do TR. 

3.2.4 Para os Lotes 1A a 6A, 9A e 10A, a Prestadora vencedora de cada lote deverá manter, 

no local onde funcionará a UGO, técnicos com conhecimento em configuração de ativos de 

rede e monitoramento e solução de falhas de rede convergente, em regime 24 x 7.  

Será necessário? A topologia é simples composta por acesso móvel à rede 3G, que através de 

uma APN dedicada e uma VPN fechada entre a operadora e a UGO encaminhará os dados 

para a rede da PRODEMGE. Nos locais de utilização dos acessos, poderão ser providos 

modems  ou roteadores com placas 3G 



Resposta: Sim. Há necessidade da presença de técnicos da Prestadora na UGO da 

PRODEMGE. Nesse sentido, fica mantido o texto da minuta do TR. 

 
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.  

Não aplicável, pois os roteadores não poderão ser gerenciados remotamente, mesmo para 

leitura. São equipamentos mais simples. Idem para os modems 3G 

Resposta: Foi inserido o seguinte subitem:  

3.2.5.1 Essa exigência se aplica aos lotes 1A,2A,3A,4A,4B, 4C, 5A, 6A 10A, 11A, 12A e 

13A.    

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.  
 
Resposta: O FCA foi retirado da minuta do TR.  

 
5.1.6.1 Para os Lotes 1A a 6A, 9A e 10A, a Prestadora vencedora de cada Lote deverá manter 

no local onde funcionará a UGO técnicos com conhecimento em configuração de ativos de 

rede e monitoramento e solução de falhas de rede convergente, em regime 24 x 7. Para o 

período noturno, finais de semana e feriados nacionais será admitido regime de sobreaviso, 

que poderá ocorrer por meio de acesso remoto, utilizando infraestrutura de Virtual Private 

Network (VPN) da UGO.  

Não é aplicável. Pois poderão ser fornecidos roteadores ou modems 3G para cada unidade. 

Esses equipamentos não estarão acessíveis remotamente. 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR 

6.2 Relatórios de Acompanhamento 

De forma abrangente para este item e subitens, não é possível atender via SMP (3G) os 

relatórios solicitados.  

Resposta: Foi inserido o seguinte subitem 



6.2.4 As Prestadoras vencedoras dos lotes 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A, 6A, 10A, 11A, 12A e 

13A se obrigam a disponibilizar todos os relatórios definidos nos vários modelos, 

formatos e prazos. 

6.4 Central de Serviços 

O atendimento a este ítem para abertura de chamados é executado através de chamado 

via atendimento por email ou telefone de Consultoria Especializada em horário 

comercial. Fora deste horário via atendimento telefônico na central de relacionamento 

Os chamados poderão ser acompanhados através de equipe de pós-venda ou central de 

relacionamento que poderão responder às solicitações de status de problemas 

Não é possível fazer integração entre portais de atendimento da Operadora e da UGO 

Demais itens e subitens referente a este tema não poderão ser atendidos da forma como 

estão solicitados especificamente para o lote 9ª com atendimento via rede móvel SMP 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR.  A exigência de no mínimo um técnico na 

UGO de cada Prestadora é obrigatório.  

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. 

Não atendemos a este item. A quantidade de municípios inviabiliza O atendimento 

pontual para instalação dos softwares de conexão de modems 3G nos locais de utilização 

A única forma de medição para avaliação dos SLA´s é através do acompanhamento dos 

chamados abertos na central de relacionamento 

Resposta: Este item só se aplica em casos de detecção de defeitos nos equipamentos que 

compõem a Rede IP ou em casos em que a versão de software esteja prejudicando o 

bom funcionamento da Rede.  

Para melhor esclarecimento o texto do item 7.3 foi reescrito, conforme abaixo:  

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.  

7.8.4 Para efeito de dimensionamento dos recursos de telecomunicações envolvidos na 
prestação dos serviços, taxas de transmissão demonstradas no quadro 1, deverão ser 
garantidas.  



Em qual perfil se enquadra o atendimento via redes móveis 3G (SMP)?  As garantias de 

taxas de transmissão são conforme exigências da Anatel (10% do valor contratado) 

Resposta: Alterados os valores da tabela 1 para o perfil V, conforme abaixo:  

 

7.9.3 Latência  

Não é possível o acompanhamento da Latência e Jitter pela operadora dada a natureza 

da tecnologia 3G. Os valores de latência para 3G são maiores do que os praticados em 

redes atendidas por meio da licença SCM e podem variar dependendo da região. Este 

item deve ser flexibilizado. 

Resposta: O item 7.9.3.3 somente se aplica aos perfis I e III.  

7.9.4 Taxa de Erro - Perfil I e III  
Indisponível para SMP na rede 3G 

Resposta: O perfil aplicado ao lote 9A é o perfil V.  

7.10 Gerenciamento de Incidentes 

O gerenciamento de incidentes para rede 3G poderá ser feito pela operadora através de 

seus canais de atendimento e pela área de pós-venda, que fará o acompanhamento e 

tratamento de todos os chamados em aberto para incidentes na rede 3G 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR 

7.10.6 Quantidade de Incidentes  
Deve ser revista a quantidade de incidentes mensais admissíveis por acesso para redes 

3G (SMP), cuja disponibilidade é menor do que da rede fixa (SCM) 

Resposta: o quadro 4 do item 7.10.6 somente se aplica ao perfil I.  

7.10.7 Disponibilidade do Serviço  
A disponibilidade do serviço móvel via redes 3G (SMP) é menor do que o provido nas 

redes fixas (SCM).  Geralmente na casa de 95% 

Resposta: Este é exatamente o valor indicado no quadro 5 do item 7.10.7.1. 

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% 



 
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.  
Não pode ser atendido. 

Resposta: Entendemos que, especificamente para o lote 9A,  os bloqueios devem ser 

feitos minimamente nos equipamentos/roteadores centrais instalados na UGO.  

7.14 Gerenciamento de Vídeo Conferência 

Inviável para redes 3G (SMP) 

Resposta: Não se aplica ao lote 9A. 

8.2.1.2 Para o Perfil V o ponto de interconexão deverá:  
Este item refere-se ao Perfil V?  Considerando-se o Lote 9ª para utilização de banda larga 

móvel via 3G , não é possível atender ao disposto. 

Resposta: Fica mantido o texto da minuta do TR. 

8.2.3 Modelo técnico de interconexão do Lote 9A:  
Deve ser discutido. Poderá ser atendimento com APN dedicada com link dedicado e/ou VPN 

L2TP para atutenticação ou atribuição de IP´s por parte da UGO ou via APN dedicada via 

Internet Pública com VPN L2TP . Nestes modelos a UGO será responsável pela atribuição de 

IP´s 

Resposta: Para o lote 9A poderá ser atendido com uma APN dedicado ao Governo com 

um link dedicado interligando o ambiente de redes da Prestadora com o backbone da 

Prodemge.  A atribuição dos endereços IP será determinado e controlado pela UGO.  

Não será admitido o fechamento de VPN por meio da Internet.  

 
ANEXO II – Perfil V  

Lote 9A - Serviços de Conectividade IP 

1.2 Segurança – Os Serviços de Conectividade IP deverão ser providos através de 
rede privada ou rede privada virtual (VPN), que deverá estar completamente 
isolada e protegida, tanto de redes públicas, como de outras VPNs. A solução de 
VPN deverá prover appliances em cada acesso para que a conexão seja do tipo 
site-to-site.  
Atendimento realizado com 2 tipos de soluçõeS: 

 APN privada com VPN L2TP através da Internet Pública: Neste modelo a operadora 

fecha uma VPN L2TP com a UGO , dessa forma o tráfego interessante dos 

equipamentos móveis será direcionado. Como se trata de uma VPN L2TP, a 

atribuição de endereços IP´s será realizada pela UGO 



Resposta: A solução ofertada pela Prestadora deverá necessariamente prover link´s 

dedicados interligando o ambiente de redes da Prestadora ao Backbone da 

Prodemge.  Não será admitida APN privada através da Internet Pública.  

 APN privada com link dedicado com VPN L2TP: Este modelo é semelhante ao 

anterior, porém utiliza um meio dedicado para interconectar a operadora e a UGO 

ao invés da Internet Pública. 

 

Resposta: A solução ofertada pela Prestadora deverá necessariamente prover link´s 

dedicados interligando o ambiente de redes da Prestadora ao Backbone da 

Prodemge.  Não será admitida APN privada através da Internet Pública. Para melhor 

esclarecimento, o  item 1.2 do anexo II foi adequado, conforme texto abaixo:  

Segurança – Os Serviços de Conectividade IP deverão ser providos através de 

rede privada, que deverá estar completamente isolada e protegida, tanto de redes 

públicas, como de outras VPNs e deverá seguir os padrões de segurança 

especificados no item 7.13 do Termo de Referência. 

1.5 Ponto Central – O ponto de conexão primária da Rede ou ponto de 
concentração da VPN (Virtual Private Network) deverá ser instalado na UGO.  
No caso de uma VPN L2TP a UGO tem condições de provê-la (servidor radius, etc)?  É 

importante entender todo o escopo, pois a VPN que será fechada será única, somente entre 

o Core da Operadora com a rede da UGO. 

Resposta: Toda a infraestrutura necessária à solução deverá ser provida pela Prestadora. 

Como objetivo de dar mais clareza, o  item 1.2 do anexo II foi adequado, conforme texto 

abaixo:  

Segurança – Os Serviços de Conectividade IP deverão ser providos através de rede 

privada, que deverá estar completamente isolada e protegida, tanto de redes públicas, 

como de outras VPNs e deverá seguir os padrões de segurança especificados no item 

7.13 do Termo de Referência.  

Obs: Todos os equipamentos necessários para a interconexão com a UGO devem estar 

incluídos na solução da Prestadora.   

 
1.6 Deverão ser permitidos todos os tipos de acessos e protocolos necessários 
para o gerenciamento dos roteadores, CPEs e/ou servidores e estações de 
trabalho nas redes de clientes.  
Para redes móveis 3G (SMP) este item deve ser estudado. A princípio não está disponível 

Resposta: A rede deverá ser transparente no que diz respeito a todo o tráfego suportado 

pela pilha de protocolos TCP/IP.  Não poderá haver restrição aos serviços de gerência de 

redes que tenham tal protocolo como base.  

1.7 Suporte a gerenciamento - O equipamento de conexão disponibilizado pelo 
fornecedor deverá suportar o protocolo SNMP, para gerenciamento remoto, 
monitoração e estatísticas de tráfego, entre outros. Neste equipamento deverá ser 
permitido à UGO a coleta de informações por meio de “polling” SNMP e por meio 
do uso do protocolo ICMP.  



Idem item anterior 

Resposta: A rede deverá ser transparente no que diz respeito a todo o tráfego suportado 

pela pilha de protocolos TCP/IP.  Não poderá haver restrição aos serviços de gerência de 

redes que tenham tal protocolo como base.   

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).  
A utilização de VoIP através da rede 3G é desaconselhada devido às suas características e 

limitações técnicas. 

Resposta: A rede deverá ser transparente no que diz respeito a todo o tráfego suportado 

pela pilha de protocolos TCP/IP.  Não poderá haver restrição aos serviços de gerência de 

redes que tenham tal protocolo como base. 


