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1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. Cabe exclusivamente à CESSIONÁRIA do Lote 1 assumir os seguintes 

compromissos contratuais, referentes à prestação de serviços à TELEBRAS para 

exploração do serviço de capacidade de segmento espacial (transponders em banda 

Ka) do SGDC: 

1.1.1.  Disponibilizar serviços de transmissão e recepção de dados ponto a ponto, 

em camada 2 e/ou 3 para o Lote TELEBRAS, nos termos descritos no 

Anexo A – Lotes e Subfaixas de Radiofrequência, de forma a atender os 

casos de uso, descritos no Item 2; 

1.1.2.  Instalar e manter os Equipamentos de Rede e toda a infraestrutura necessária 

à disponibilização dos serviços previstos no presente Anexo, incluindo mais 

não se limitando a, terminais de usuários (VSAT) descritos no Item 3; 

1.1.3.  Prestar os serviços conforme acordo de níveis de serviço estabelecidos, 

sujeitando-se à fiscalização e à verificação da disponibilidade, conforme 

Itens 4 e 5; 

1.1.4.  Realizar atividades de manutenção preventiva e corretiva, nos termos do 

Item 6; 

1.1.5.  Instalar e manter as VSAT de laboratório, conforme descrição do Item 7; 

1.1.6.  Integrar os sistemas de suporte à operação e ao negócio da TELEBRAS, 

(operations support system – OSS e business support system – BSS), 

conforme estabelecido no Item 8; 

1.1.7.  Disponibilizar informações de gerenciamento e realizar programa de gestão 

e planos de teste, descritos nos Item11; 

1.1.8.  Realização de testes de interface e testes fim a fim, nos termos do Item 11; e 

1.1.9.  Realizar treinamentos de operação, descritos no Item 12. 

1.2. Os serviços deverão ser prestados em todo território nacional. 

1.3. A CESSIONÁRIA do Lote 1 está sujeita a sanções específicas pelo 

descumprimento de qualquer dos Compromissos descritos neste Anexo, que integra 

o Contrato de Cessão de Capacidade Satelital para o Lote 1, sem prejuízo da 

configuração do inadimplemento contratual e do exercício, pela TELEBRAS, dos 

demais direitos previstos no Contrato de Cessão de Capacidade Satelital. 

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS 

2.1. Os seguintes casos de uso deverão ser considerados para cumprimento dos 

Compromissos Mínimos de Rede:  

2.1.1.  Uso de Caso 1: Acesso Governo 

2.1.1.1. Refere-se à conexão de unidades remotas a unidades centrais e à 

Internet, por clientes de governo e empresas. 

2.1.1.2. É requisito deste modelo o suporte a L3 VPN. 
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2.1.1.3. É opcional à TELEBRAS a utilização de CPE (Customer 

Premisses Equipment), um roteador para fornecer serviços 

adicionais. 

2.1.1.4. Criptografia fim-a-fim pode ser utilizada a critério do Cliente da 

TELEBRAS, e deve ser suportada pela plataforma. 

2.1.1.5. Pode utilizar metodologia de acesso multifrequência com 

multiplexação por divisão no tempo (MF-TDMA). 

2.1.1.6. Capacidade de transmissão máxima deve ser de pelo menos 

20Mbps de forward e 5Mbps no canal de Retorno. 

2.1.1.7. Capacidade mínima de transmissão, sob atenuação severa, de 

128ksps no canal de Retorno. 

2.1.2.  Uso de Caso 2: Acesso Provedores 

2.1.2.1. Provedores de acesso à Internet ou Clientes da TELEBRAS que 

agregam tráfego de múltiplos usuários por meio de um único 

Terminal de Usuário. 

2.1.2.2. É requisito deste caso de uso um Terminal de Usuário que 

suporte o tráfego de múltiplos usuários (maior que 1.000 

conexões TCP simultâneas) 

2.1.2.3. A quantidade de pacotes por segundo a ser suportada é acima de 

20.000.  

2.1.2.4. A capacidade de transmissão máxima deve ser de, pelo menos 

40Mbps de forward e 20Mbps no canal de Retorno. 

2.1.2.5. É desejado que a metodologia de acesso seja canal dedicado por 

usuário, adaptável dinamicamente de acordo com a demanda 

(Dynamic SCPC).  

2.1.3.  Uso de Caso 3: Acesso Backhaul 

2.1.3.1. É utilizado para realizar backhaul de tráfego da rede móvel 

celular, como 2G, 3G e 4G.  

2.1.3.2. Deve suportar altas taxas de pacotes por segundo, acima de 

50.000. 

2.1.3.3. A capacidade de transmissão máxima deve ser de, pelo menos 

100Mbps no forward e 50Mbps no canal de Retorno. 

2.1.3.4. É mandatório que a metodologia de acesso seja canal dedicado 

por usuário, adaptável dinamicamente de acordo com a 

demanda (Dynamic SCPC).  

2.2. Os Terminais de Usuários devem ser dimensionados de forma a se obter uma 

disponibilidade anual mínima de 99,5%, tanto no canal direto (forward) como no 

canal de retorno. 
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2.3. A disponibilização dos serviços de transmissão e recepção de dados nas Gateways 

não deve possuir ponto único de falha, objetivando atingir uma disponibilidade 

média anual de 99,999% (noventa e nove inteiros, novecentos e noventa e nove 

milésimos por cento). 

2.3.1.  Esta disponibilidade contabiliza apenas a parte terrestre das Gateways 

(banda base), não envolvendo os Terminais de Usuários, enlace satélite e 

Sistema de RF da Gateway. 

2.4. A atuação da CESSIONÁRIA do Lote 1 realiza-se a partir do roteador/switch de 

acesso contido nas Gateways e deverá seguir até a interface de rede do Terminal de 

Usuário. 

2.4.1.  O segmento espacial (capacidade satelital) não faz parte dos limites de 

atuação da CESSIONÁRIA do Lote 1 para os compromissos contidos neste 

Anexo.  

2.5. A banda de frequências do SGDC utilizada para a prestação desse serviço é a banda 

alocada à TELEBRAS (Lote TELEBRAS). 

2.6. A TELEBRAS fará a entrega do fluxo de dados a ser transportado nas Estações de 

Acesso, onde estes deverão ser processados, modulados e demodulados para serem 

transmitidos e recebidos em Banda Ka através do SGDC.  

2.6.1.  A conversão dos sinais em Banda L para a Banda Ka na transmissão, e da 

Banda Ka para a Banda L na recepção em Banda Ka ficarão a cargo da 

TELEBRAS. 

2.7. Os espaços para os racks destinados unicamente para cumprimento dos 

Compromissos Mínimos de Rede estabelecidos no presente Anexo, bem como a 

alimentação de energia necessária para o funcionamento das instalações diretamente 

relacionadas ao cumprimento dos Compromissos Mínimos de Rede, serão 

fornecidos pela TELEBRAS. 

2.8. O atendimento à disponibilidade fim a fim exigida será verificado por meio da 

apuração do Índice de Disponibilidade Mensal do Serviço (IDMS), a ser calculado 

pela seguinte fórmula: 

 

𝐼𝐷𝑀𝑆𝐴𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (%) = (1 − 
∑ 𝐼𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑇𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
) × 100 

 

Onde:  

IDMSApurado = IDMS apurado para o mês de referência 

∑IMensal = Interrupções ocorridas no mês, em minutos 

TTMensal = Tempo Total do mês, em minutos. 
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2.8.1.  A interrupção no mês considerará o tempo decorrido, em minutos, entre o 

registro do chamado pela TELEBRAS e a completa solução do problema 

pela CESSIONÁRIA do Lote 1, com o respectivo restabelecimento do 

serviço. 

2.8.2.  A degradação do serviço também poderá ser considerada pela TELEBRAS 

como interrupção do serviço, para todos os efeitos do presente Anexo e do 

Contrato de Cessão de Capacidade Satelital. 

2.8.3.  Será caracterizada a degradação do serviço quando o circuito não atingir o 

SLA vigente para o circuito, devidamente especificado na Ordem de 

Serviço. 

2.8.4.  Será considerado restabelecimento do serviço quando o Cessionário do Lote 

1 comprovar, mediante estatísticas e parâmetros do NMS, que o serviço foi 

restabelecido. 

2.8.5.  A comprovação do restabelecimento do serviço está sujeita à verificação da 

conformidade dos dados pela TELEBRAS. 

2.8.6.  O Tempo Total do mês corresponde à quantidade de tempo em minutos do 

primeiro dia do mês ao último dia do mês considerando cada dia com 1440 

(mil quatrocentos e quarenta) minutos. 

2.9. Quando o IDMS for menor do que 99,5% (noventa e nove inteiros e cinco décimos 

por cento), será apurada uma multa, por VSAT, a ser calculada pela seguinte 

fórmula: 

 

𝑀 (𝑅$) =
(𝐼𝐷𝑀𝑆𝐴𝑙𝑣𝑜 − 𝐼𝐷𝑀𝑆𝐴𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜) × 𝑃𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

∑ 𝑛𝑉𝑆𝐴𝑇
 

 

Onde:  

M = Valor da multa a ser paga por VSAT, em reais 

𝐼𝐷𝑀𝑆𝐴𝑙𝑣𝑜 = IDMS alvo descrito na OS, em porcentagem, ≥ 99,5% 

IDMS Apurado = IDMS apurado para o período 

P Mensal = Parcela mensal conforme estabelecido no Contrato de Cessão de 

Capacidade Satelital  

∑ 𝑛𝑉𝑆𝐴𝑇 = Número de VSAT instaladas e aceitas pela TELEBRAS 

Seção I  Transmissão e recepção de dados 

2.10. Na Gateway, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deve receber e entregar o fluxo de dados 

a rede da TELEBRAS por intermédio de um roteador, e entregar e receber os sinais 

de RF em Banda L.  

2.11. Nos terminais dos usuários, os sinais transportados em Banda Ka através do SGDC 

deverão ser entregues e recebidos na forma de fluxo de dados aos usuários. 
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2.12. O serviço de transmissão e recepção de dados deve ter as seguintes características: 

2.12.1.  Modulação/Demodulação e Codificação/Decodificação dos sinais 

transmitidos de/para o satélite com técnicas de mitigação dinâmica de 

desvanecimento por chuva. 

2.12.2.  Planejamento de Tráfego, mecanismos que evitem congestão, e mecanismos 

de qualidade de serviço (QoS); 

2.12.3.  Processamento de pacotes de acordo com os protocolos de internet IPv4 e 

IPv6 de/para a rede terrestre; 

2.12.4.  AAA (Authentication, Authorization and Accounting) para terminais 

remotos; 

2.12.5.  Provisionamento de informações em tempo real relacionadas à banda do 

satélite, de forma a permitir que a rede da TELEBRAS seja ajustada, 

controlada e que seja aperfeiçoado o fluxo de dados entre banda base e a 

rede da TELEBRAS. 

2.12.6.  Manutenção do serviço em condições de desvanecimentos de chuva. Para 

isto, deve, automaticamente, ajustar a potência de uplink (Uplink Power 

Control), o código e a modulação de acordo com variações de até 0,3 dB/s 

no sinal devido a desvanecimento, devendo utilizar, por exemplo ACM 

(Adaptive Coding and Modulation). 

2.12.7.  A capacidade de classificar diferentes tipos de tráfego, definir e associar os 

parâmetros de QoS para tráfego. Minimamente, o serviço de capacidade de 

transmissão e recepção de dados deve ser capaz de trabalhar com quatro 

categorias: 

2.12.7.1. Tempo Real: este scheduler é destinado a aplicações sensíveis a 

latência e jitter, como por exemplo VoIP (Voice over IP). Este 

scheduler deve alocar a banda do satélite em terminais remotos de 

acordo com os valores de tempo definido nos parâmetros de QoS. 

2.12.7.2. Crítico: este scheduler é destinado a aplicações como streaming 

de vídeo; 

2.12.7.3. Normal: este scheduler é destinado a aplicações como 

navegação na web. 

2.12.7.4. Melhor Esforço: este scheduler é destinado a aplicações 

tolerantes a latência, tal qual transferências de arquivos. 

2.12.8.  Utilização e gestão de caching, de forma a minimizar o número de Round 

trip Times com o satélite para obter todos os objetos de uma mesma página 

web. 

2.12.9.  Técnicas de Aceleração, que devem incluir, mas não se limitar a TCP 

(Transmission Control Protocol) e HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

em IPv4 e que deve suportar TCP e HTTP em IPv6. 

2.12.10.  Compressão de objetos web HTTP 
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2.12.11.  Compressão TCP 

2.12.12.  Redução de dados para tráfego web 

2.12.13.  Redução de dados para tráfego de vídeos 

2.12.14.  Compressão de pacotes TCP 

2.12.15.  Compressão de cabeçalho HTTP 

2.12.16.  Compressão de pacotes RTP 

2.12.17.  Capacidade de operar com criptografia over the air tanto nos enlaces 

direto como de retorno sem perda de desempenho. 

2.12.18.  Suporte a VRF (Virtual Routing and Forwarding); 

2.12.19.  Suporte a MPLS (Multiprotocol Label Switching) 

2.12.20.  Suporte a CFM (Connectivity Fault Management) 

2.12.21.  Suporte a OFD (Operational Fault Detection) 

2.12.22.  Suporte a Internet via Rota Estática, Internet via BGP (Border 

Gateway Protocol), Layer 3 VPN via BGP e Layer 3 VPN via rota estática. 

2.12.23.  Suporte aos padrões IEEE 802.1ad e IEEE 802.1q desde o terminal 

remoto até a rede TELEBRAS, preservando os cabeçalhos MAC dos 

usuários, quando configurado para operar em Layer 2. 

2.12.24.  Suporte a IEEE 802.1ag e ITU Y.1731 quando configurado para 

operar em Layer 2. 

2.12.25.  Suporte a pacotes de Jumbo Frames (acima de 1600 bytes). 

Seção II  – Capacidade Mínima por Feixe 

2.13. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve disponibilizar a capacidade, por feixe do Lote 

TELEBRAS de acordo com a Tabela abaixo: 

Beam 

ID 

 Banda FWD 

(MHz)  

 Capacidade 

FWD [Msps]  

 Banda RTN 

[MHz]  

 Capacidade 

RTN [Msps]  

1 27,3 26,0 18,9 15,8 

2 73,5 70,0 50,4 42,0 

3 73,5 70,0 50,4 42,0 

4 105,0 100,0 71,4 59,5 

5 73,5 70,0 50,4 42,0 

6 57,8 55,0 39,9 33,3 

7 120,8 115,0 81,9 68,3 

8 120,8 115,0 81,9 68,3 

9 57,8 55,0 39,9 33,3 

10 42,0 40,0 29,4 24,5 

11 89,3 85,0 60,9 50,8 
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12 42,0 40,0 29,4 24,5 

13 42,0 40,0 29,4 24,5 

14 120,8 115,0 81,9 68,3 

15 27,3 26,0 18,9 15,8 

16 27,3 26,0 18,9 15,8 

17 73,5 70,0 50,4 42,0 

18 - - - - 

19 57,8 55,0 39,9 33,3 

20 42,0 40,0 29,4 24,5 

21 89,3 85,0 60,9 50,8 

22 27,3 26,0 18,9 15,8 

23 - - - - 

24 42,0 40,0 29,4 24,5 

25 57,8 55,0 39,9 33,3 

26 57,8 55,0 39,9 33,3 

27 27,3 26,0 18,9 15,8 

28 27,3 26,0 18,9 15,8 

29 57,8 55,0 39,9 33,3 

30 27,3 26,0 18,9 15,8 

31 57,8 55,0 39,9 33,3 

32 120,8 115,0 81,9 68,3 

33 27,3 26,0 18,9 15,8 

34 57,8 55,0 39,9 33,3 

35 57,8 55,0 39,9 33,3 

36 57,8 55,0 39,9 33,3 

37 - - - - 

38 42,0 40,0 29,4 24,5 

39 57,8 55,0 39,9 33,3 

40 42,0 40,0 29,4 24,5 

41 57,8 55,0 39,9 33,3 

42 - - - - 

43 27,3 26,0 18,9 15,8 

44 57,8 55,0 39,9 33,3 

45 57,8 55,0 39,9 33,3 

46 57,8 55,0 39,9 33,3 

47 42,0 40,0 29,4 24,5 

48 42,0 40,0 29,4 24,5 

49 27,3 26,0 18,9 15,8 

50 73,5 70,0 50,4 42,0 

51 27,3 26,0 18,9 15,8 
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52 27,3 26,0 18,9 15,8 

53 27,3 26,0 18,9 15,8 

54 57,8 55,0 39,9 33,3 

55 27,3 26,0 18,9 15,8 

56 27,3 26,0 18,9 15,8 

57 27,3 26,0 18,9 15,8 

58 42,0 40,0 29,4 24,5 

59 89,3 85,0 60,9 50,8 

60 27,3 26,0 18,9 15,8 

61 27,3 26,0 18,9 15,8 

62 57,8 55,0 39,9 33,3 

63 57,8 55,0 39,9 33,3 

64 27,3 26,0 18,9 15,8 

65 27,3 26,0 18,9 15,8 

66 27,3 26,0 18,9 15,8 

67 27,3 26,0 18,9 15,8 

Total 3.283,4 3.127,0 2.261,7 1.884,8 

 

3. DISPONIBILIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE USUÁRIOS (VSAT) 

3.1. Deverão ser disponibilizados no mínimo [reservado] Terminais de Usuários 

(VSAT) ao longo dos [reservado] meses consecutivos, objeto dos Compromissos 

Mínimos de Rede, a partir da primeira entrega, que deverá acontecer em até 

[reservado] contados da emissão da Ordem de Serviço pela TELEBRAS. 

3.2. A disponibilização em operação dos Terminais de Usuários descritos acima será 

feita de forma gradual, com marcos trimestrais, conforme planejamento a ser 

acordado entre a CESSIONÁRIA do Lote 1 e a TELEBRAS, observado o seguinte 

plano de entregas anual: 

Kit 

VSAT 
2017 2018 2019 2020 2021 

Total [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] 

 

3.2.1.  A distribuição das aplicações no plano de entrega anual dos Terminais de 

Usuários deve observar a seguinte tabela: 

 

Aplicação 2017 2018 2019 2020 2021 

Acesso Governo [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] 

Provedores [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] 
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Backhaul [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] 

Total [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] [reservado] 

 

3.2.2.  Os atendimentos serão realizados de forma roteirizada, mediante emissão de 

Ordem de Serviço pela TELEBRAS, contendo a localização, SLA, tipo de 

instalação e outras informações pertinentes específicas. 

3.2.3.  Os itens acessórios para instalação como racks, estabilizador, roof-top, 

bandeja e outros equipamentos serão de responsabilidade da 

CESSIONÁRIA do Lote 1, e deverão ser disponibilizados de acordo com as 

informações constantes na Ordem de Serviço a ser emitida pela 

TELEBRAS. 

3.2.4.  Para referência, a distribuição média dos Terminais de Usuário seguirá a 

proporção da tabela abaixo:  

Kit VSAT Distribuição 

0.8m/2.5W 96,00% 

1.2m/4W 3,50% 

1.8m/10W 0,50% 

 

Seção I  – Instalação da infraestrutura necessária à disponibilização dos serviços 

3.3. A CESSIONÁRIA do Lote 1 é a única responsável pela instalação e 

disponibilização de toda a infraestrutura necessária à disponibilização dos referidos 

serviços, incluindo mas não se limitando a: 

3.3.1.  Ativos Operacionais,  

3.3.2.  Instalação dos terminais de usuário, de acordo com plano de entrega; e 

3.3.3.  Instalação de CPE (Customer Premisse Equipment) da TELEBRAS. 

3.4. A instalação padrão oferecida deverá atender às seguintes especificações:  

3.4.1.  Cabeamento aparente de até 30 metros, fixados com braçadeira. 

3.4.2.  A montagem da antena deverá ser em parede (wall mount) ou telhado/laje 

(roof-top mount). 

3.4.3.  Deverá ser dada garantia de vedação a água. 

3.4.4.  Não poderá haver calhas bloqueadas. 

3.4.5.  Nenhuma atuação invasiva, como furos, remoção de telhas, e outros deve 

ser realizada sem a expressa autorização da TELEBRAS e dos Clientes da 

TELEBRAS. 

3.4.6.  Os conectores devem ser isolados e os cabos não podem ser abalroados. 

3.4.7.  A energia deverá ser disponibilizada pelo Cliente da TELEBRAS, sempre 

buscando a menor distância possível da localização do modem. 
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3.4.7.1. A adequação de infraestrutura de energia elétrica do Cliente da 

TELEBRAS deverá ser fornecida caso as instalações pré-

existentes do site do Cliente da TELEBRAS não estejam 

adequadas aos pré-requisitos estabelecidos para alimentação do 

modem. 

3.4.8.  Os modems devem ser etiquetados, seguindo o padrão TELEBRAS. 

3.5. O prazo para a instalação e disponibilização dos serviços descritos neste Anexo se 

inicia com a expedição de Ordem de Serviço pela TELEBRAS, e finda com a 

emissão do Termo de Aceite da Instalação pela TELEBRAS.  

3.5.1.  Como regra geral, considerar-se-á o prazo de instalação de até 30 (trinta) 

dias contados do recebimento da Ordem de Serviço. Para projetos 

específicos, a Ordem de Serviço poderá indicar prazos menores ou 

maiores, desde que haja justificativa técnica.  

3.5.2.  Instalações fora do padrão deverão ser negociadas e acordadas entre 

ambas as partes.  

3.6. Para que a TELEBRAS possa emitir o Termo de Aceite da Instalação, a 

CESSIONÁRIA do Lote 1 deve realizar testes de taxa de transmissão (download e 

upload), de alarmes e de gestão remota dos equipamentos, ativação e 

comissionamento, e apresentar os resultados para verificação e validação pela 

TELEBRAS. 

3.6.1.  Os testes deverão ser devidamente registrados em formulário padrão, a ser 

fornecido pela TELEBRAS. 

3.6.2.  Os testes deverão ser comprovados através de monitoramento remoto na 

gerência do NMS. 

3.6.3.  A TELEBRAS deverá verificar a aptidão do serviço, podendo aceitar a 

instalação mediante a emissão do Termo de Aceite da Instalação, ou rejeitá-

la de forma fundamentada, solicitando adequações a serem cumpridas pela 

CESSIONÁRIA do Lote 1. 

3.7. São impeditivos aceitáveis para a não instalação os seguintes motivos:  

3.7.1.  Cliente da TELEBRAS sem energia no momento da instalação. 

3.7.2.  Não disponibilização, por parte do Cliente da TELEBRAS, de espaço 

adequado para instalação do modem/rack. 

3.7.3.  Não autorização do Cliente da TELEBRAS, desde que devidamente 

motivado e formalmente justificado e assinado pelo Cliente da 

TELEBRAS. 

3.7.4.  Não houver responsável competente no local, maior de 18 anos, para 

autorizar a instalação e assinar o formulário. 

3.7.5.  Não houver visada para o Satélite, desde que devidamente comprovada e 

formalmente justificada.  
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3.8. Serviços adicionais, como mudança de endereço, desinstalação, remanejamento de 

equipamentos e instalação de equipamentos adicionais deverão ser considerados 

como instalação de Terminal de Usuário, para fins de contabilização de serviços 

prestados.  

3.9. As desconformidades geradas pela CESSIONÁRIA do Lote 1 nas dependências da 

TELEBRAS ou dos Clientes da TELEBRAS, durante toda a vigência do Contrato, 

deverão ser recuperadas pela referida CESSIONÁRIA, em até 30 (trinta) dias 

corridos, após notificação da TELEBRAS, sem ônus ou contabilização de instalação 

adicional. 

3.10. A CESSIONÁRIA do Lote 1 estará sujeita à multa não compensatória caso haja 

atraso no término da atividade de instalação e testes, exceto se o atraso decorrer de 

fato direta e inequivocamente atribuível à TELEBRAS e aos clientes da 

TELEBRAS. As multas serão calculadas da seguinte forma:  

a) Para Ordem de Serviço com prazo de execução menor ou igual a 60 

(sessenta) dias:  

 

𝑀 = (0,0033 × 𝐴) ×
𝑃𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

∑ 𝑛𝑉𝑆𝐴𝑇
 

 

Onde:  

M = Valor da Multa  

A = Atraso em dias  

P Mensal = Parcela mensal conforme estabelecido no Contrato de Cessão de Capacidade 

Satelital  

∑ 𝑛𝑉𝑆𝐴𝑇 = Número de VSAT instaladas e aceitas pela TELEBRAS 

 

b) Para Ordem de Serviço ou ordem interna com prazo de execução maior do 

que 60 (sessenta) dias:  

 

𝑀 = (0,0033 × 𝐴) × (
𝐴

0,5×𝑃
) ×

𝑃𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

∑ 𝑛𝑉𝑆𝐴𝑇
  

 

Onde:  

M = valor da multa  

A = atraso em dias  

P Mensal = Parcela mensal conforme estabelecido no Contrato de Cessão de Capacidade 

Satelital  

∑ 𝑛𝑉𝑆𝐴𝑇 = Número de VSAT instaladas e aceitas pela TELEBRAS 

P = prazo da Ordem de Serviço ou ordem interna 

3.11. Os serviços e as atividades referentes a projeto, implantação, modificação, 

reconfigurações, reordenamento de frequências, reapontamento, desmobilização e 
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remoção de Terminais de Usuário é parte dos Compromissos Mínimos de Rede, que 

inclui todos os custos e despesas diretas e indiretas necessárias para a gestão e 

execução dos serviços solicitados, ficando a cargo da CESSIONÁRIA do Lote 1 

todos os custos diretos e indiretos, tais como mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, tributos, seguros pessoais, fretes, perdas eventuais, transporte de 

pessoal até o local da prestação dos serviços e seguro, embalagens, instrumentos, 

ferramentas, logística, conexões, cabeamento, adaptação, manutenção e reparo de 

equipamentos e custos relativos ao suporte técnico.  

3.12. A CESSIONÁRIA do Lote 1 poderá ser solicitada a fornecer dados que possam 

embasar estudos associados ao plano de frequências e cálculos de link budget, para 

fins de planejamento, análises, decisões e projetos técnicos da TELEBRAS, 

relacionados direta ou indiretamente ao cumprimento das obrigações estabelecidas 

neste Anexo, sem ônus adicionais à TELEBRAS.  

Seção II  – Serviços relacionados aos Terminais de Usuários 

3.13. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá prestar os serviços de instalação e manutenção 

de equipamentos, conforme divisão estabelecida para as macro regiões A, B, C, D e 

E, caracterizadas conforme tabela abaixo: 

 

Regiões de Atendimento 

Região A AC, AM, AP, PA, RO, RR 

Região B AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE 

Região C ES, MG, RJ, SP 

Região D DF, GO, MS, MT, TO 

Região E PR, RS, SC 

 

3.14. Os serviços de instalação e manutenção dos Terminais de Usuário são de 

responsabilidade exclusiva da CESSIONÁRIA do Lote 1, e compreendem, mas não 

se limitam a: 

3.14.1.  Atividades de Infraestrutura; 

3.14.2.  Execução de Infraestrutura e Instalação de VSAT; 

3.14.3.  Cabeamento estruturado; 

3.14.4.  Ativação de sistemas de internet banda larga; 

3.14.5.  Manutenção das VSAT; 

3.14.6.  Homologação de Equipamentos junto a ANATEL; 

3.14.7.  Obtenção de Licenças de funcionamento; e 

3.14.8.  Desmobilização e remoção dos equipamentos, 
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3.15. As solicitações de novas instalações serão realizadas através da geração de Ordem 

de Serviço, a ser emitida pela TELEBRAS. 

3.16. A TELEBRAS emitirá uma Ordem de Serviço ou ordem interna referente ao início 

da disponibilização de serviço e/ou de atividade de instalação, modificação e 

retirada dos Terminais de Usuário, informando os dados técnicos necessários para a 

execução do serviço. 

3.16.1.  A partir da emissão da Ordem de Serviço ou da ordem interna, inicia-se a 

contagem do prazo padrão de atendimento da solicitação.  

3.16.2.  O prazo indicado na Ordem de Serviço ou na ordem interna considera, 

inclusive, mas sem se limitar a, o período necessário para deslocamento para 

a visita no local, site survey, site acquisition, verificação da viabilidade 

técnica de atendimento, obtenção de eventuais licenças, execução obras de 

engenharia, bem como todas as demais atividades necessárias para a 

disponibilidade do serviço/atividade do referido Terminal de Usuário.  

3.17. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá, junto aos órgãos competentes, obter e/ou 

renovar todas as licenças necessárias, bem como obter aprovação para operação para 

novas estações terrenas (VSAT Remotas de Dados), tanto para a execução dos 

serviços de manutenção, quanto para as eventuais obras e quaisquer outras 

atividades que sejam necessárias à prestação dos serviços.  

3.18. A CESSIONÁRIA do Lote 1 realizará a implantação dos Terminais de Usuário, a 

fim de dar cumprimento à execução do presente Anexo, incluindo os serviços e 

materiais das conexões, cabos, terminações e interfaces necessários para 

disponibilizar os serviços de comunicação de dados ao Cliente da TELEBRAS, 

realizando os procedimentos, testes e preenchimento de protocolo de medidas 

definidos, para a entrega dos serviços nas condições estabelecidas no presente 

Anexo. 

4. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (SERVICE LEVEL AGREEMENT) 

4.1. A CESSIONÁRIA do Lote 1 irá cumprir os parâmetros técnicos estabelecidos pela 

TELEBRAS e negociados com os Clientes da TELEBRAS observada a 

disponibilidade dos links assegurada pela TELEBRAS.  

4.2. A TELEBRAS deverá encaminhar Ordem de Serviço para a instalação de novos 

circuitos e atualização dos circuitos já ativos, com os parâmetros técnicos como 

MIR (maximum information rate), CIR (committed information rate), QoS, 

disponibilidade e outros parâmetros. 

4.2.1.  A atualização dos circuitos já ativos deve observar os mesmos prazos para 

solução de incidentes.  

4.3. A TELEBRAS deverá encaminhar Ordem de Serviço para a equipe da 

CESSIONÁRIA do Lote 1 quando constatada a ocorrência de incidentes. 

4.4. Após o encaminhamento da Ordem de Serviço pela TELEBRAS, deverão ser 

observados os prazos abaixo para resolução dos incidentes por região e por 

procedimento.  
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Prazo Máximo para Solução de incidentes: 

Região Prioridade Atendimento Resolução (de 95% 

dos incidentes) 

A Alta até 36 horas até 36 horas 

A Média até 96 horas até 72 horas 

B Alta até 36 horas até 24 horas 

B Média até 96 horas até 72 horas 

C Alta até 24 horas até 12 horas 

C Média até 36 horas até 36 horas 

D Alta até 24 horas até 8 horas 

D Média até 36 horas até 24 horas 

E Alta até 24 horas até 8 horas 

E Média até 36 horas até 24 horas 

A, B, C, D e E Baixa até 120 horas até 120 horas 

 

4.4.1.  Para o período de atendimento acima, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deve 

considerar o atendimento em um raio de 300 km (trezentos quilômetros) da 

capital de cada região, acima deste raio será considerado um prazo de 6 

(seis) horas a mais para o atendimento.  

4.4.2.  As prioridades de atendimentos são definidas de acordo com a tabela 

abaixo: 

 

Prioridade Definição 

Alta 
Incidentes que indisponibilizam totalmente 

o serviço. 

Média 

Incidentes que indisponibilizam 

parcialmente ou degradam o desempenho do 

serviço. 

Baixa Incidentes que não afetam o serviço. 

 

5. FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO 

SERVIÇO 

5.1. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá emitir relatórios sobre a execução dos serviços, 

a fim de verificação do alcance da disponibilidade do serviço e indicadores de 

desempenho da rede, nos termos do SLA estabelecidos no presente instrumento. 
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5.2. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá manter a documentação da ANATEL e demais 

órgãos competente atualizada e disponível à TELEBRAS.  

5.2.1.  O conteúdo das informações e formato poderá ser reavaliado pela 

TELEBRAS em conjunto com a CESSIONÁRIA do Lote 1.  

5.3. Serão realizadas reuniões bimestrais entre TELEBRAS e CESSIONÁRIA do Lote 1 

para discussão do histórico de falhas, falhas pendentes, SLA e demais atividades 

com intuito de melhorar a disponibilidade do serviço e discutir lições aprendidas.  

5.4. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá comunicar à TELEBRAS todos os eventos que 

comprometam a disponibilidade dos equipamentos, sistemas e serviços prestados 

através da rede considerada, bem como todos os entraves que impeçam à execução 

das atividades nos prazos estabelecidos. 

6. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  

6.1. A CESSIONÁRIA do Lote 1 será responsável: 

6.1.1.  Por implementar Centros de Operação e Manutenção para atender todos os 

compromissos relativos a serviços especificados neste anexo. 

6.1.2.  Pela operação dos centros de operação e manutenção do item 6.1.1. 

6.1.3.  Pela elaboração do Plano de Operação e Manutenção e dos procedimentos 

operacionais em conjunto com a TELEBRAS, a fim de detalhar o 

tratamento aos chamados técnicos, fluxos de comunicação, processos 

operacionais, contábeis, tributários, dentre outros.  

6.2. Os seguintes itens desse item 6 são orientativos para a elaboração do Plano de 

Operação e Manutenção, sendo um rol não exaustivo. 

Seção I  - Itens Orientativos ao Plano de Operação e Manutenção 

6.3. A equipe do centro de operação e manutenção fará todo o procedimento de 

recebimento, análise, despacho e fechamento de todos os procedimentos para 

manutenção preventiva e corretiva, programada e não programada.  

6.3.1.  O centro de operações e manutenção fará o controle de todos os diversos 

indicadores relacionados à prestação dos serviços, monitorando e 

controlando o Plano de Ação da CESSIONÁRIA do Lote 1.  

6.3.2.  A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve implantar um sistema próprio para 

monitoramento e gestão força de trabalho, com o objetivo de apoiar 

atividades diárias da Operação e Manutenção como despacho, análises, 

histórico e geração de relatórios, que o Centro de Operação de Manutenção 

utiliza diariamente nas atividades de operação e manutenção. 

Seção II –– Itens Orientativos: Detalhamento das Atividades  

6.4. A CESSIONÁRIA do Lote 1 disponibilizará em tempo real o monitoramento das 

redes à TELEBRAS, quanto aos aspectos de: detecção e diagnóstico de falhas e 

degradações de desempenho, detecção e tratamento de incidentes de segurança e 

garantia dos parâmetros estabelecidos para performance de serviços e redes.  
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6.5. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá realizar registros de falhas, eventos de vulto e 

demais atividades programadas ou não, realizadas na rede e em seus componentes, 

nos sistemas existentes hoje da TELEBRAS e outros que porventura venham a ser 

implementados na operação de sua rede, visando garantir a continuidade nos 

processos de comunicação interna existentes hoje, de acordo com os procedimentos 

e padrões da TELEBRAS.  

6.6. A CESSIONÁRIA do Lote 1 será responsável pelo tratamento de falhas e interfaces 

para prover serviços executando os processos de tratamento de falhas 2º e 3º níveis, 

acionamento de fornecedores (suporte nível 4), suporte a configuração de redes, 

execução de manutenção corretiva e validação técnica do processo handover lógico, 

assim considerada a aceitação.  

Seção III  – Itens Orientativos: Manutenção Preventiva  

6.7. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve prestar o serviço de manutenção preventiva, de 

acordo com as especificações técnicas de seus equipamentos, ao longo de todo o 

período do Contrato de Cessão de Capacidade Satelital, no local onde estão as 

estações remotas, sem nenhum custo adicional, a fim de garantir melhores índices 

de disponibilidade do serviço.  

6.8. A manutenção preventiva compreende, mas não se limita a:  

6.8.1.  Verificação inicial da operacionalidade da estação de satélite de acordo com 

os parâmetros de programação, realizado na presença do responsável pelo 

local.  

6.8.2.  Avaliação externa de todos os elementos.  

6.8.3.  Revisão do apontamento da antena.  

6.8.4.  Revisão dos equipamentos de transmissão e recepção.  

6.8.5.  Revisão dos equipamentos do Sistema IDU.  

6.8.6.  Revisão da cabeamento fora e dentro da estação de satélite, conectores, 

calhas e tubulações.  

6.8.7.  Revisão do funcionamento da rede LAN. Se a LAN não estiver ligada, rever 

o funcionamento dos pontos.  

6.8.8.  Se necessário realizar a troca de conectores, fita isolante, fita de auto-fusão, 

cabeamento e qualquer equipamento que possa causar um mau 

funcionamento na VSAT Remota.  

6.8.9.  Realizar testes e verificação de acesso à Internet através da VSAT.  

6.8.10.  Se houver algum problema com a configuração de estação na rede LAN, a 

mesma deverá ser reconfigurada de acordo com os parâmetros da rede.  

6.8.11.  Qualquer outro tipo de cuidados tomados para garantir o bom 

funcionamento do equipamento serão levados em conta, desde que tal não 

implique um risco para o serviço ou para os usuários.  

6.8.12.  Qualquer procedimento de manutenção considerados necessários para 

alcançar o bom desempenho do sistema.  
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6.8.13.  Deve ser apresentado um relatório final das atividades executadas em um 

quadro comparativo para apresentar as melhorias em cada item.  

6.8.14.  Dar recomendações para o bom funcionamento e cuidados com o 

equipamento VSAT.  

6.8.15.  Entregar uma cópia do relatório de manutenção preventiva.  

6.8.16.  Realizar a avaliação final dos trabalhos de manutenção preventiva na 

presença do responsável pelo local.  

Seção IV  – Itens Orientativos: Manutenção Corretiva 

6.9. A CESSIONÁRIA do Lote 1 será responsável pelo reparo de falhas que possam 

ocorrer na rede, devendo sua correção ser executada em prazo compatível com a 

severidade da falha.  

6.10. A manutenção corretiva ocorrerá quando houver atuação em um elemento de rede 

ou sistema para corrigir uma falha não esperada ou um baixo desempenho que 

comprometa a prestação de um serviço. 

6.11. A manutenção corretiva será programada quando for necessária a atuação em um 

elemento de rede ou sistema para corrigir uma falha eminente ou desempenho 

menor do que o esperado, que não possa ser objeto de correção no momento em que 

for identificado o problema.  

6.11.1.  As Ordens de Serviço de manutenção corretiva deverão ser priorizados, sem 

prejuízo das solicitações de reparo oriundas de reclamações de Clientes da 

TELEBRAS e da realização das atividades de manutenção preventiva.  

6.12. A CESSIONÁRIA do Lote 1 comunicará qualquer atividade programada a ser 

realizada em janela de manutenção, seguindo os processos já existentes na 

TELEBRAS.  

6.12.1.  A TELEBRAS deverá informar os processos e procedimentos internos à 

CESSIONÁRIA do Lote 1  em momento oportuno.  

6.13. A CESSIONÁRIA do Lote 1 irá recuperar a facilidade condenada por falhas (para 

atividade corretiva programadas, upgrades de software e inserção de patches) em 

horário adequado sem gerar impactos para a rede 

6.14. Sempre que ocorrer alteração de qualquer informação ou parâmetro devido 

manutenção corretiva, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deve atualizar o cadastro  de 

facilidades para solução da falha ocasionada.  

6.15. Caso exista alguma pendência para a conclusão de uma manutenção corretiva, a 

CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá registrar na Ordem de Serviço a pendência e o 

prazo para sua solução, atentando para os níveis de serviço acordados.  

6.16. Toda manutenção corretiva só poderá ser dada como encerrada após teste para 

confirmar sua efetiva conclusão, com a verificação de níveis do sinal, quantidade de 

pacotes recebidos, testes de acesso do Cliente da TELEBRAS, não sendo necessária 

a emissão de novo Termo de Aceite da Instalação.  
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6.16.1.  Para casos de reclamação de Clientes da TELEBRAS, a Ordem de Serviço 

só poderá encerrado pela CESSIONÁRIA do Lote 1 após testes de 

efetividade com o Cliente da TELEBRAS.  

6.17. A CESSIONÁRIA do Lote 1 realizará procedimentos de manutenção corretiva de 

acordo com os chamados já existentes, abertos pela TELEBRAS, em todos os 

elementos de rede do objeto contratado. 

Seção V – Itens Orientativos: Suporte Técnico e equipe 

6.18. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá prover o suporte técnico, por meio da 

disponibilização de: 

6.18.1.  Atendimento telefônico (help desk) 24 horas por dia, durante 7 dias por 

semana; 

6.18.2.  Atendimento técnico 24 horas por dia, durante 7 dias por semana; 

6.18.3.  Técnicos devidamente habilitados para prestar suporte em campo de 

instalação e configuração os equipamentos instalados. 

6.19. A CESSIONÁRIA do Lote 1 será responsável, com mão de obra qualificada, pelas 

atividades de manutenção e suporte.  

6.20. Para manutenção (programada e não-programada) e serviços para os equipamentos e 

sistemas, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá ter mão-de-obra em regime de horário 

comercial em dias úteis, e em sobreaviso 24 horas por dia, 7 dias por semana 

(24x7).  

 

7. FORNECIMENTOS DE VSAT E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO 

7.1. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá fornecer os equipamentos suplementares para o 

funcionamento do SCE (single channel emulator). 

7.2. Descrição do Emulador de Canal do Satélite SCE.  

7.2.1.  O SCE é um ambiente de teste com capacidade de emular digitalmente o 

comportamento dos canais direto e de retorno do SGDC. Este ambiente de 

teste inclui um subconjunto da Banda Base e uma Gateway, um conjunto de 

terminais VSATs e um gerador e analisador de tráfego.  

7.2.2.  Um gerador e analisador de tráfego fornece dados simulados para 

transmissão e através da análise dos dados recebidos será possível verificar a 

performance do sistema de banda larga em diversos cenários emulados. 

7.2.3.  O SCE usa o equipamento denominado Space-SCE da TELEBRAS, o qual 

faz a emulação da carga útil do satélite correspondente a um feixe de 

recepção, um canal de transponder, e um feixe de transmissão, suportando 

um único canal com largura de banda de 600 MHz para ambas os sentidos: 

direto e de retorno. 

7.2.4.  O SCE deve ter capacidade de emular qualquer caminho direto desde a 

Gateway até o Terminal de Usuário, e qualquer caminho de retorno desde o 

Terminal de Usuário até a Gateway, tanto em Layer2 como em Layer3, em 
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qualquer feixe do satélite, de acordo com os respectivos planos de 

frequência descritos no Anexo D7 – Especificações Técnicas do Sistema 

SGDC. 

7.2.5.  O SCE deve ter a capacidade de analisar, compor, monitorar, acompanhar e 

avaliar a execução de procedimentos de “serviços especiais” e a condução 

de “atividades experimentais” relativas a um sistema de comunicação por 

satélite em Banda Ka. 

7.2.6.  O SCE deve ser capaz de demonstrar compatibilidade de qualquer 

componente atualizado com o resto do sistema em solo, antes da realização 

desta atualização no sistema, minimizando o risco de afetar a exploração 

operacional.  

7.2.7.  O SCE deve ser capaz de avaliar a performance do sistema e testar futuras 

versões de softwares dos equipamentos da Gateway e dos terminais remotos. 

7.3. A figura abaixo apresenta a visão geral do SCE: 

 

7.4. O SCE possui uma parte representativa do sistema de comunicação com o satélite, 

incluindo os seguintes componentes: 

7.4.1.  NMS SCE 

7.4.2.  Estação de Acesso SCE 

7.4.3.  Space-SCE (fornecido pela TELEBRAS) 

7.4.4.  Um conjunto de terminais remotos 

7.4.5.  Interface Banda L para Banda Ka 

7.4.6.  Bastidor 19’’ com cabeamentos 

7.4.7.  Gerador e analisador de tráfego (tanto em enlace direto como de retorno) e 

switches necessários para conexão dos terminais remotos. 
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7.5. A CESSIONÁRIA deverá prover todos os equipamentos indicados na seção 7.4, 

necessários à prestação dos serviços, exceto o item 7.4.3. Space-SCE, que será 

fornecido pela TELEBRAS.  

7.5.1.  O SCE deve possuir capacidade de gerar e analisar o tráfego em um 

ambiente emulado e deve ter a capacidade de avaliar a qualidade de serviço 

considerando problemas no enlace de comunicação do satélite. 

7.5.2.  O SCE deve possuir todas as funcionalidades básicas propostas neste 

sistema de comunicação, mas com capacidade de emular um único canal ou 

feixe do sistema de comunicação 

7.5.3.  O SCE deve permitir troubleshooting de todos os planos operacionais, e 

deve permitir a identificação simples de diversos problemas complexos de 

carga útil. 

7.6. O SCE foi concebido para emulação considerando duas situações: 

7.6.1.  Operação Nominal: Corresponde ao caso típico de uso onde operadores 

criarão um novo cenário para testar um conjunto de configurações e 

equipamentos antes da campanha de instalação, ou teste das configurações 

atuais em um novo arranjo de RF; 

7.6.2.  Planejamento Operacional: rever uma solicitação ou testar a capacidade do 

canal. Este teste corresponde à situação onde o operador deseja rever uma 

determinada falha ou testar a carga do canal emulado, para comparar com o 

ocorrido na operação real. 

7.7. Descrição da Eexecução de cenário no SCE: 

7.7.1.  O processo deve começar por uma solicitação de Cenário: Em operação 

nominal, esta solicitação começa por uma demanda do NMS SCE para o 

Space SCE, através de um SRDR. 

7.7.2.  A configuração do cenário é o próximo passo. Ela consiste na definição do 

cenário, bem como problemas a serem emulados e os diversos caminhos. 

Após esta configuração, será enviado o SRP para o NMS SCE.  

7.7.3.  Um sistema de controle adicional pode ser incluído se houver necessidade 

de vários geradores de tráfego, coletores de dados e sistemas de análise. 

7.7.4.  De posse do SRP, o NMS SCE deve configurar a Gateway local e os 

terminais remotos, enquanto o Space-SCE configurará o ambiente de RF. 

7.7.5.  Ao fim da configuração do cenário, o Space-SCE envia aos emuladores as 

configurações de falhas solicitadas e transmite ao NMS SCE o estado de 

configuração aplicada. 

7.7.6.  Após a configuração do cenário, este pode ser executado com comando do 

operador. O cenário pode ser terminado por fim da simulação ou por 

comando do operador. 

7.7.7.  A fase de execução do cenário sempre começa com comando do operador. 

O Space-SCE enviará um status de início para o NMS SCE e para os 

emuladores de canal direto e de retorno. 
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7.7.8.  Durante a execução do cenário, o operador controla a simulação a partir do 

Space-SCE. 

7.7.9.  O Operador é capaz de rever um intervalo de tempo específico do cenário 

para analisar melhor os efeitos de transmissão ocorridos 

7.8. As conexões necessárias entre o Space-SCE e os subsistemas propostos para 

formação de um ambiente de simulação completo são as seguintes: 

7.8.1.  O NMS SCE deve ter interfaces para comunicação com o Space-SCE. 

7.8.2.  O SRP gerado pelo Space-SCE para o NMS SCE é o resultado de um 

cenário específico para emulação gerado pelo SCT do Space-SCE. 

Tipicamente, uma lista dos enlaces de rádio e seus enlaces de rede, bem 

como parâmetros relevantes de rádio serão fornecidos.  

7.8.2.1. O SRP é filtrado para considerar apenas os enlaces representativos 

do canal de simulação de 600 MHz, e é enviado em XML. 

Discussões detalhadas sobre os parâmetros envolvidos no SRP 

serão feitas em reuniões de interface entre a CESSIONÁRIA do 

Lote 1 e a TELEBRAS. 

7.8.3.  O caminho direto em Banda L da Gateway do SCE e o Space-SCE deve ser 

compatível com a potência de entrada do Space-SCE, entre -40 dBm e -10 

dBm; 

7.8.4.  O caminho de retorno em Banda L do Space-SCE até a Gateway SCE deve 

ser compatível com a potência de saída do Space-SCE, entre -80 dBm e -10 

dBm 

7.8.5.  O caminho direto em Banda L do Space-SCE até os terminais remotos deve 

ser compatível com a potência de saída do Space-SCE, entre -80 dBm e -10 

dBm 

7.8.6.  O caminho de retorno em Banda L dos terminais remotos para o Space-SCE 

deve ser compatível com a potência de entrada do Space-SCE, entre -40 

dBm e -10 dBm; 

7.8.7.  Todos os conectores em Banda L do Space-SCE não aceitam alimentação 

DC, então todos os equipamentos da Estação de Acesso Local e terminais 

remotos devem bloquear sinais DC nestes conectores. 

7.8.8.  As funcionalidades de monitoramento e controle do Space-SCE com o NMS 

SCE serão detalhadas em reuniões de interface entre a CESSIONÁRIA do 

Lote 1 e a TELEBRAS. 

7.8.9.  A interface entre Banda L e banda Ka do SCE para terminais remotos que 

não suportem interface em Banda L devem ser compatíveis com os níveis de 

potência e frequência de operação do Space-SCE. 

7.8.10.  A frequência das portadoras em Banda L transmitidas para, ou recebidas do 

Space-SCE devem ser compatíveis com sua faixa de frequência de 1000 

MHZ a 1600 MHz 
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7.8.11.  Os tipos de conectores para as entradas e saídas do Space-SCE serão SMA, 

com 50 Ω de impedância. 

7.9. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve providenciar toda a documentação relacionada 

aos componentes do SCE, com no mínimo manuais de operação e manutenção, 

descrição do sistema, procedimentos operacionais, e configuração e setup inicial, 

plano de teste e casos de teste. 

7.10. O NMS SCE deve ser ter as mesmas capacidades do sistema de gestão de rede 

operacional, e deve suportar os elementos dentro da Gateway SCE, os geradores e 

analisadores de tráfego, switches, roteadores e terminais remotos. 

Seção I  – Gerador e Analisador de Tráfego 

7.11. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá fornecer o gerador e analisador de tráfego para 

simultaneamente avaliar a performance do sistema no enlace direto (Gateway SCE –

> Space-SCE –> 320 terminais remotos) e avaliar a performance do sistema no 

enlace reverso (320 terminais remotos –> Space-SCE –> Gateway SCE). 

7.11.1.  Para o enlace direto, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá fornecer conexões 

de rede por meio de switches e roteadores de forma a permitir que o gerador 

e analisador de tráfego gere o tráfego simulado na Estação de Acesso do 

SCE, e receba todo o dado demodulado pelos 320 (trezentos e vinte) 

Terminais remotos, de forma que o enlace direto possa ser testado e avaliado 

de acordo com os cenários de testes. 

7.11.2.  Para o enlace de retorno, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá fornecer 

conexões de rede por meio de switches e roteadores para permitir que o 

gerador e analisador de tráfego gere os sinais de cada um dos 320 terminais 

remotos, e receba o tráfego agregado na Estação de Acesso do SCE, de 

forma que o enlace de retorno possa ser testado e avaliado de acordo com os 

cenários de testes. 

7.11.3.  Os gerador e analisador de tráfego devem ser fornecidos com capacidade de 

testar e medir o desempenho do sistema em comunicações Layer 2 e Layer 

3, de acordo com os cenários de teste.  

7.11.3.1. Os cenários de teste devem representar tráfegos de dados 

gerados por diferentes tipos de serviços. Devem ser medidos 

taxa de transmissão, jitter, Packer Error Ratio¸e latência 

aplicável às comunicações Layer 2 e Layer 3. 

7.11.4.  Os gerador e analisador de tráfego devem ter uma interface gráfica que 

permita o usuário de melhorar a eficiência e efetividade do teste, através de 

manipulação de janelas com resultados configuráveis em diferentes gráficos 

e tabelas, a serem mostradas simultaneamente, e por linguagem de 

programação em scripts 

7.11.4.1. O usuário deve ser capaz de modificar taxas de transmissão, 

começar/parar protocolos, alternar rotas e enlaces no 

sequenciador de comando, ter completo controle sobre passos 
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de interação, e especificar condições de Pass/Fail no 

sequenciador de comandos. 

7.11.5.  A interface gráfica deve ser capaz de criar testes off-line e mover testes para 

execução, para seleção, replay e salvar os passos de interação dentre 

centenas de comandos predefinidos, incluindo o sistema sob teste, scripts de 

configuração, controle e gerenciamento de enlace, funcionalidades dos 

protocolos de comunicações. Os resultados de medidas devem ser entregues 

em tempo real através de representação gráfica, para dados dinâmicos ou 

estatísticos. Resultados de fim de teste devem ser automaticamente 

armazenados em base de dados SQL que pode ser usado para rapidamente 

reproduzir os resultados dos testes. 

7.11.5.1. Devem ser fornecidos procedimentos de teste baseados em 

scripts prontos para uso. 

7.11.6.  Os gerador e analisador de tráfego devem ter capacidade de agendamento, 

de forma a produzir cenário misturado de tráfego de voz, vídeo e dados. Esta 

mistura deve corresponder a diversas fontes não coordenadas. 

7.11.7.  Os gerador e analisador de tráfego devem ter prioridades flexíveis baseadas 

em uma função de agendamento de forma a gerar tráfego realístico. O 

operador deve poder definir a quantidade de tráfegos constantes e em padrão 

de burst necessários para realisticamente emular voz, vídeo e dados em uma 

única porta. 

7.11.8.  Cada stream pode ser considerado uma fonte de tráfego independente com 

suas próprias taxas de informação, tamanho de burst e outros parâmetros de 

shaping. Deve se controlar contenção utilizando níveis de prioridade, que 

devem simular atributos de nível de serviço. 

7.11.9.  Usuários devem poder configurar as características de burst de cada stream 

– tamanho, IFG, IBG, para milhares de fontes de tráfego na mesma porta. 

7.11.10.  Deve ser mantido o controle sobre o tráfego em tempo real, 

incluindo controle sobre a taxa de transmissão, mesmo quando gerando 

complexas composições de diferentes tipos de tráfego 

7.11.11.  Os gerador e analisador de tráfego devem ser capazes de aceitar 

sincronização em NTP, e deve ser capaz de gravar medidas com carimbo de 

tempo. Para reduzir os tamanhos dos arquivos para testes de longa duração, 

as medidas podem ser tomadas como médias – para taxa de transmissão, 

latência e jitter – ou contadas – para erros – em intervalos de tempo 

definidos pelo operador. Este arquivo de saída deve ser disponível, no 

mínimo, em formato CSV.  

7.11.12.  Os gerador e analisador de tráfego devem ser capaz de medir, ou 

devem ter as seguintes ferramentas: 

7.11.12.1. Medições de jitter que estejam de acordo com os padrões 

MEF e IETF para todos os frames dentro de um stream, 

simultaneamente analisando diferentes streams em uma 
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determinada porta, a uma velocidade de até 10 Gbps durante a 

duração do teste, para conteúdos compostos com taxas 

constantes ou em burst, para diferentes tipos de tamanho de 

frame, diferentes tipos de qualidade de vídeo. 

7.11.12.2. Ferramentas de troubleshooting, tais como controles de 

transmissão em tempo real que permitam o operador a verificar 

problemas simplesmente alterando o teste durante sua execução. 

Visualizações dos resultados em tempo real para que o operador 

possa verificar como o dispositivo responde a mudanças nas 

condições de testes sem ter que parar as medições sendo feitas. 

Captura e análise em tempo real das diversas interações sem ser 

necessário parar a transmissão. 

7.11.12.3. Filtros de captura compreensivos que permitam o operador a 

isolar problemas de trocas ou de frames em um tráfego a 

velocidade de 10 Gbps. 

7.11.12.4. Sistema de logging que garanta que nenhum evento crítico 

seja perdido enquanto permita que o operador filtre sua busca 

por eventos-chave. 

7.11.12.5. Avaliar parâmetros chave de desempenho tais quais análise 

de QoS por fluxo, tempo de fail-over, ACLs e performance de 

filtragem 

7.11.12.6. Caracterizar e corrigir comportamentos funcionais (incluindo 

campanhas de testes negativos) de uma nova funcionalidade ou 

antes da campanha de instalação dos equipamentos 

7.11.12.7. Fornecer dados dos testes para avaliar a estabilidade de 

switches, roteadores e equipamentos de ponta sobre cargas 

dinâmicas e estáticas por minutos, horas e dias; 

7.11.12.8. Calcular estatísticas avançadas por stream, incluindo out-of-

sequence, latência (média, mínima, máxima, média de curta 

duração, primeiro/último frame analisado), modos de latência: 

LILO (forwarding delay), LIFO (store and forward devices), e 

FIFO (bit forwarding devices) e integridade dos dados: 

checksums TCP, UDP e IP; CRC do frame, CRC da aplicação e 

bits de erro PRBS. 

7.11.12.9. Suportar capacidade de assinatura de transmissão: 

sequenciamento, latência e jitter. 

7.11.12.10. Ter capacidade de captura de pacotes. Deve ser indicada 

pela CESSIONÁRIA do Lote 1 a capacidade da captura (em 

MB), sendo que deve ser suportada captura mantendo o estado 

para extensiva análise de protocolos. 

Seção II – Estações de Acesso SCE (ou Estações de Acesso locais) 
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7.12. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve fornecer um sistema reduzido de banda base para 

Gateway para o SCE (Estações de Acesso SCE) compatível com o sistema a ser 

entregue em termos de funcionalidade, desempenho e interfaces.  

7.12.1.  A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve disponibilizar, para a prestação dos 

serviços, todos os equipamentos auxiliares necessários para a correta 

operação dos equipamentos de banda base, incluindo, mas não se limitando 

a cabos de RF, splitters, combinadores, referências de frequência (10MHz), 

sinais 1 PPS, IRIG-B, equalizadores e matrizes de comutação. 

7.12.2.  A Gateway SCE deve ter capacidade de gerar, no mínimo, 10 (dez) 

portadoras equivalentes aos padrões DVB-S2/DVB-S2X no enlace direto 

para alimentação do Space-SCE, resultando em um sinal de 600 MHz de 

largura de banda. 

7.12.3.  A Gateway SCE deve ter capacidade de receber pelo menos 60 (sessenta) 

(MF-TDMA) portadoras geradas pelos terminais usuários conectados no 

Space-SCE, utilizando de 16 (dezesseis) demoduladores multicanais. A 

Gateway SCE deve também ter capacidade de receber, no mínimo, 4 

portadoras do tipo SCPC. 

7.12.4.  Os equipamentos de banda base da Gateway SCE devem ter suas funções de 

monitoramento e controle de tal forma que possam ser controladas pelo 

NMS SCE. 

7.12.5.  A Gateway SCE deve ter interfaces em Banda L compatíveis com os canais 

direto e de retorno do Space-SCE 

7.12.6.  A Gateway SCE deve ter interface de rede compatível com a rede 

TELEBRAS. 

Seção III  – Terminais remotos SCE 

7.13. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá fornecer:  

7.13.1.  Mínimo 16 (dezesseis) VSAT (IDUs), compatíveis com os tipos de VSAT 

que irá instalar ou que já instalou em campo para prover o serviço de 

capacidade, na seguinte proporção: 8 (oito) low end, 4 (quatro) medium end; 

4 (quatro) high end; 

7.13.2.   Mínimo 4 (quatro) terminais segundo os parâmetros DVB-S2x (SCPC). 

7.13.3.  Mínimo 16 (dezesseis) terminais adicionais que serão conectados ao SCE 

através de interface de Banda L para banda Ka conforme descrito na Seção 

IV. Estes terminais remotos, que não possuam interface em Banda L, serão 

compostos de 4 (quatro)  terminais operando na banda Ka inferior em RHCP 

na transmissão e LHCP na recepção; 4 (quatro)  terminais operando em 

banda Ka inferior com LHCP na transmissão e RHCP na recepção; 4 

(quatro)  terminais operando em banda Ka superior com RHCP na 

transmissão e LHCP na recepção; e 4 (quatro)  terminais operando em banda 

Ka inferior com RHCP na transmissão e LHCP na recepção. Cada grupo de 

4 (quatro)  terminais deve ser composto de 2 (dois) low end, 1 medium end¸ 

e 1 (um) high end. 
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7.14. Uma vez que o Space SCE não tem o controle de protocolos entre os equipamentos 

externos do terminal remoto e as IDUs (tal qual DiSEqC - Digital Satellite 

Equipment Control), os Terminais remotos fornecidos devem ter a capacidade de 

desligar tais protocolos, se for o caso, para que a comunicação entre Space-SCE e 

IDU seja realizada. 

7.15. Uma vez que o Space-SCE não aceita alimentação DC, as IDUs dos terminais 

remotos devem ser fornecidas com adaptadores que bloqueiem sinais DC nas portas 

de Banda L, tanto na transmissão quanto na recepção. 

Seção IV – Interface de Banda L para Banda Ka 

7.16. O objetivo desta interface é de prover a capacidade ao SCE de testar terminais 

remotos que são compatíveis apenas com o acesso em RF em banda Ka. 

7.17. As interfaces devem estar preparadas para testar os terminais remotos em banda Ka 

que transmitam em RHCP e recebam em LHCP e os terminais que transmitam em 

LHCP e recebam em RHCP. 

7.18. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve fornecer 4 grupos de interfaces de Banda L para 

banda Ka. Cada grupo deve ser capaz de converter sinais de Banda L para banda Ka 

e sinais de Banda Ka para Banda L. A figura abaixo mostra os detalhes de um grupo 

desta interface. 

 

7.19. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve disponibilizar um conjunto de interfaces que 

permitam testes para um grupo de no mínimo 16 (dezesseis) terminais remotos, que 

não possuem  interface em Banda L simultaneamente. 

7.19.1.  A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve fornecer meios e procedimentos para os 

testes destes terminais remotos. 
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7.20. A solução de interface a ser fornecida não pode causar danos de saúde ao operador e 

não deve degradar nem o sinal nem o desempenho do sistema, levando em 

consideração os requisitos do SCE. 

7.21. Qualquer feixe do satélite deve ser emulado e a interface entre Banda L e banda Ka 

deve ser capaz de traduzir qualquer frequência de portadora de um determinado 

feixe para o padrão de frequência intermediária em 1300 MHz, tanto para enlace 

direto como enlace de retorno. 

7.22. Esta interface também pode ser usada para complementar conexão de terminais 

remotos ao SCE quando a faixa de operação de Banda L do space-SCE não for 

compatível com a faixa de Banda L utilizada pela solução a ser fornecida pela 

CESSIONÁRIA do Lote 1. 

Seção V – Validação e integração do SCE 

7.23. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve integrar o SCE, utilizando o Space-SCE a ser 

fornecido pela TELEBRAS. 

7.24. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve prover todos os componentes necessários 

(Servidor do NMS, equipamentos de banda base, terminais remotos, interfaces de 

Banda L para banda Ka, geradores/analisadores de tráfego, grupos de switches) 

integrados em um bastidor de 19’’, à exceção do Space-SCE. 

7.25. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve preparar um plano de verificação e testes para o 

SCE. 

7.26. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve testar e validar o SCE. 

7.26.1.  A CESSIONÁRIA do Lote 1 é responsável por conduzir testes de interface, 

com coordenação feita pela TELEBRAS. 

7.26.2.  Testes de interfaces deverão incluir testes que validem o 

desempenho/operação dos seguintes componentes: 

a) SCT – NMS 

b) Estação de Acesso – Space –SCE 

c) Space-SCE – Terminais Remotos 

d) Space-SCE – Interface em Banda L para banda Ka – Terminais remotos 

e) NMS SCE – Estação de Acesso 

f) NMS SCE – Terminais Remotos 

g) NMS SCE – Gerador/Analisador de tráfego 

h) Gerador/analisador de tráfego – Gateways – Terminais Remoto 

7.27. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve fornecer procedimentos operacionais para o SCE 

7.28. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve fornecer programa de treinamento para o SCE. 

7.29. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve fornecer unidades sobressalentes o suficiente 

para garantir disponibilidade do SCE de 99,5% ao ano. 
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8. SISTEMA DE GESTÃO DE REDE E INTEGRAÇÃO AOS SISTEMAS DE 

SUPORTE A OPERAÇÃO E NEGÓCIO 

8.1. O sistema de suporte a operação e negócio da TELEBRAS foi concebido de forma a 

assistir a operação e a manutenção de rede e todos os seus equipamentos a partir de 

um centro integrado de gerência de redes. A Figura 1 apresenta a Arquitetura de 

Referência do Sistema OSS da TELEBRAS: 

 

Figura 1 – Arquitetura de Referência do Sistema OSS da TELEBRAS. 

 

8.2. As principais funcionalidades deste sistema são:  

8.2.1.  Gerenciamento de Falhas; 

8.2.2.  Gerenciamento de Performance; 

8.2.3.  Gerenciamento de Configuração; 

8.2.4.  Sistema de Inventário de Rede; 

8.2.5.  Sistema de provisionamento e ativação; e 

8.2.6.  Sistemas de Autenticação AAA. 

8.3. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve prover integração do sistema de gestão de rede 

com o sistema de suporte a operação e negócio da TELEBRAS de forma a permitir 

o gerenciamento dos serviços, conforme seção 2 e seção 6, com as seguintes 

características: 
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8.3.1.  Permita a configuração, provisionamento, inventário e ativação da 

TELEBRAS de forma automática. 

8.3.2.  Permita bilhetar os Clientes da TELEBRAS providos mediante os serviços 

de capacidade. 

8.3.3.  Permita o monitoramento de todos os elementos e a coleta de eventos. 

8.3.4.  As interfaces devem ser abertas e padronizadas para integração com sistema 

de suporte a operação e negócio da TELEBRAS baseadas em SNMP e em 

protocolos XML por SOAP via Web Services. 

8.3.5.  Toda informação referente a gerenciamento de falhas e performance deve 

ser feita através de MIBs padronizadas de acordo com RFC1213 e 

complementada se necessário por MIBs proprietárias, desde que de acordo 

com o mesmo padrão especificado na RFC1213. 

8.3.6.  Deve ser possível controlar a geração de traps por porta, bem como 

restringir a geração de traps em portas específicas. 

8.3.7.  Permita que um operador monitore os equipamentos de banda base a serviço 

da TELEBRAS, e os terminais remotos. 

8.3.8.  Permita a visualização do histórico de configuração dos dispositivos que ele 

gerencia. 

8.3.9.  Permita que a TELEBRAS realize total orquestração das seguintes 

atividades: 

8.3.9.1. Gerenciamento de serviços: engloba as capacidades de 

gerenciar: provisionamento, configuração, ativação, testes e 

status dos serviços; 

8.3.9.2. Gerenciamento de Terminal Remoto: engloba as capacidades de 

gerenciar comissionamento, configurações, ativações, 

suspensões, retomadas, qualidade da instalação, status e 

diagnósticos dos terminais remotos; e 

8.3.9.3. Informação de Rede: engloba as capacidades de obter inventário 

de rede, estatísticas das interfaces de cada Estação de Acesso, 

obter Ids de serviço dentro de um feixe, estatísticas de feixe e 

lista de terminais remotos operando de forma degradada. 

8.3.10.  Forneça indicadores-chave de desempenho do sistema, incluindo, mas não 

se limitando a: 

8.3.10.1. Média de utilização de canal de uplink e downlink. 

8.3.10.2. Perda média de pacotes no enlace de RF. 

8.3.10.3. Estatísticas de banda, de taxa de transmissão de bits e 

símbolos e de eficiência espectral. 

8.3.10.4. Descarte de pacotes e retransmissões. 

8.3.10.5. Relatórios de falhas e downtime. 
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8.3.10.6. Dados de desempenho dos terminais remotos. 

8.3.10.7. Utilização de Memória e CPU dos elementos da Estação de 

Acesso (banda base e RF). 

8.3.11.  O sistema de gestão de rede deve suportar RBAC (Role Based Access 

Control). 

8.4. Os elementos de rede a serem disponibilizados devem ser capazes de implementar 

os seguintes protocolos: 

8.4.1.  SNMP v2c 

8.4.2.  Sistema de armazenagem de logs (syslog) local e remoto, com capacidade 

de armazenar no mínimo 300 mensagens locais; 

8.4.3.  Conexão a múltiplos servidores Syslog remotos; 

8.4.4.  RFC 1492 TACACS+. 

8.4.5.  RFC 2139 RADIUS Authentication. 

8.4.6.  Autenticação dos administradores de rede utilizando RADIUS e TACACS+. 

8.4.7.  Mecanismos AAA (Authentication, Authorization and Accounting) com 

garantia de entrega. 

8.4.8.  Permitir controle a partir de comandos que usuários ou grupos de usuários 

podem emitir. 

8.4.9.  Autenticação mútua entre servidor AAA e cliente AAA. 

8.4.10.  RFC 1305 NTP versão 3. 

8.4.11.  Monitorar utilização de CPU do processador através de SNMP. 

8.4.12.  Monitorar memória do processador através de SNMP. 

8.4.13.  Monitorar utilização de CPU através comando operacional. 

8.4.14.  MPLS OAM – RFC 4377 – Requisitos de OAM para redes MPLS. 

8.4.15.  SSH server versão 2. 

8.4.16.  Cópia remota de arquivos e firmwares usando um dos seguintes protocolos: 

TFTP/ FTP/ SFTP/ SCP. 

8.4.17.  Gerenciamento out of band deve ser feito, por meio de uma interface física 

dedicada. 

8.4.18.  Permitir criar listas de controle de acesso baseados em endereço IP de forma 

a permitir e limitar o acesso aos elementos de rede via Telnet ou SSH. 

8.4.19.  Comandos de debug. 

8.4.20.  RFC 854 “Telnet client and server”. 

8.4.21.  RFC 1212, RFC 1215 “MIB-II, Ethernet-like MIB & traps”. 

8.4.22.  RFC 1573 “Evolution of Interfaces Group of MIB-II”. 
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8.4.23.  RFC1650 “Ethernet-Like MIB (update of RFC 1213 for SMNPv.2)”. 

8.4.24.  RFC 1901- 1908 “SNMP v.2c, SMI v.2 and Revised MIB-II”. 

8.4.25.  RFC2570 – 2575 “SNMPv.3, user based security, encryption and 

authentication”. 

8.4.26.  RFC 2576 “Coexistence between SNMP version 1, version 2 and version 

3”. 

8.4.27.  RFC 2665 “Ethernet-Like-MIB”. 

8.4.28.  RFC 2674 “802.1p / 801.1Q MIBs”. 

8.4.29.  RFC 2096 “IPv4 Forwarding Table MIB”. 

8.4.30.  RFC 2233 “interface MIB”. 

8.4.31.  RFC 1850 “OSPFv.2 MIB”. 

8.4.32.  RFC 4273 “BGPv.4 MIB”, ou similar. 

8.4.33.  RFC 4293 “Management Information Base for the Internet Protocol (IP)” 

9. OBRIGAÇÕES DA TELEBRAS 

9.1. Emitir a Ordem de Serviço, com todas as informações relevantes para o 

atendimento. 

9.2. Disponibilizar endereços IP para cada um dos atendimentos. 

9.3. Disponibilizar atendimento centralizado, com técnico especializado, para suportar 

os testes de conectividade, caso necessário. 

9.4. Emitir o Termo de Aceite da Instalação, após sanados todos os problemas por parte 

da CESSIONÁRIA do Lote 1, em até 15 dias contados da data de emissão do 

relatório final. 

9.5. Após execução de todas as ordens de serviço, emitir Termo de Aceitação Final dos 

Compromissos Mínimos de Rede assumidos pela CESSIONÁRIA do Lote 1.  

10. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA DO LOTE 1 

10.1. A CESSIONÁRIA do Lote 1 se responsabilizará em cumprir os cronogramas de 

implantação acordados com a TELEBRAS. 

10.2. Elaborar cronograma de entrega sempre que receber uma Ordem de Serviço da 

TELEBRAS, no prazo máximo de 10 dias. 

10.3. Fornecer, instalar e configurar os Terminais de Usuários a pedido da TELEBRAS. 

10.4. Apresentar Plano de Operação e Manutenção e demais procedimentos relacionados 

nesse anexo. 

10.5. Instalar e configurar o CPE, quando assim requerido. 

10.6. Seguir todas as exigências deste documento, bem como com os acordos 

operacionais realizados com a TELEBRAS antes, durante e após as instalações. 
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10.7. Preencher o relatório de testes das instalações em acordo com o estabelecido pela 

TELEBRAS. 

10.8. Enviar o relatório de testes à TELEBRAS, no prazo máximo de 5 dias úteis após a 

instalação. 

10.9. Finalizar as instalações que não foram aceitas, ou não foram executadas por 

pendência da CESSIONÁRIA do Lote 1. 

 

11. PROGRAMA DE GESTÃO E PLANOS DE TESTE 

11.1. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve prover um plano de verificação global e testes 

fim a fim. 

11.1.1.  A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve prover um plano de verificação global 

que demonstre o atendimento a todos os requisitos desta especificação. Este 

plano deve incluir verificação em todos os níveis, desde unidade até o 

sistema como um todo. Este plano de verificação deve incluir testes com o 

satélite e com a infraestrutura da TELEBRAS. Todos os planos de teste 

devem ser aprovados pela TELEBRAS. 

11.1.2.  Faz parte do Programa de Gestão e Planos de Teste a revisão do Plano de 

Operação e Manutenção visando a melhoria continua. 

11.1.3.  Este plano de verificação deve conter uma visão sistêmica da verificação 

dos componentes, subsistemas, sistemas e todas as conexões entre estes. 

11.1.4.  O programa de verificação do sistema tem que demostrar a operação de 

todos os casos de uso definidos na seção 2. 

11.2. A CESSIONÁRIA do Lote 1 é responsável por desenvolver planos de testes com os 

seguintes testes, no mínimo: 

11.2.1.  Testes de todos os sistemas disponibilizados para uso e provimento de 

serviço a TELEBRAS pela CESSIONÁRIA do Lote 1. 

11.2.2.  Teste de todas as interfaces entre sistemas disponibilizados para uso e 

provimento de serviço a TELEBRAS pela CESSIONÁRIA do Lote 1 e 

todas as interfaces com o sistema de RF fornecido pela TELEBRAS. 

11.2.3.  Todas as interfaces entre os sistemas disponibilizados para uso e provimento 

de serviço a TELEBRAS pela CESSIONÁRIA do Lote 1 e os demais 

sistemas da TELEBRAS. 

11.2.4.  Testes fim a fim para validação de desempenho. 

11.3. A CESSIONÁRIA do Lote 1 é responsável por planejar, dimensionar e realizar 

todos os testes relativos a: 

11.3.1.  Testes de todos os sistemas disponibilizados para uso da TELEBRAS pela 

CESSIONÁRIA do Lote 1 

11.3.2.  Teste de todas as interfaces entre sistemas disponibilizados para uso da 

TELEBRAS pela CESSIONÁRIA do Lote 1 e todas as interfaces com o 

sistema de RF fornecido pela TELEBRAS. 
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11.3.3.  Todas as interfaces entre os sistemas disponibilizados para uso da 

TELEBRAS pela CESSIONÁRIA do Lote 1 e os sistemas da TELEBRAS 

11.3.4.  Testes fim a fim para validação de desempenho 

11.4. A CESSIONÁRIA deverá providenciar todas as ferramentas, equipamentos e 

técnicos em campo necessários para a realização dos testes fim-a-fim proposto no 

programa de verificação do sistema a ser entregue, 

11.5. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve verificar funções conforme a ser definido nos 

planos de teste. 

11.6. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve participar em todas as reuniões de interface 

convocadas pela TELEBRAS. 

11.7. Alguns casos de falha devem ser previstos nos planos de teste (tais quais falha de 

Gateway). 

11.8. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve realizar, no mínimo, os seguintes testes para 

verificação de performance: 

11.8.1.  Configuração de frequência de portadora no enlace direto 

11.8.2.  Configuração de nível de potência de portadora no enlace direto 

11.8.3.  Verificação do plano de frequência em portadora no enlace de retorno 

11.8.4.  Redundância de modulador 

11.8.5.  Redundância de demodulador 

11.8.6.  Teste de PER 

11.8.7.  Verificação de handover entre feixes para terminais móveis 

11.8.8.  Verificação funcional do NMS 

11.8.9.  Teste de provisionamento de terminal remoto, para cada tipo de terminal 

11.8.10.  Teste de navegação web de terminal remoto, para cada tipo de terminal 

11.8.11.  Teste de aceleração TCP de terminal remoto, para cada tipo de terminal 

11.8.12.  Teste de QoS 

11.8.13.  Teste de tráfego FTP de terminal remoto, para cada tipo de terminal 

11.8.14.  Teste de tráfego Multicast de terminal remoto, para cada tipo de terminal 

Seção I – Requisitos mínimos para testes de interface 

11.9. A CESSIONÁRIA do Lote 1 será responsável por realizar testes de interface, em 

coordenação com a TELEBRAS, Visiona e Thales Alenia Space. 

11.10. Teste de interface devem incluir testes que validem o desempenho / operação dos 

seguintes sistemas adjacentes : 

11.10.1.  SCT – NMS  

11.10.2.  Estação de Acessso – CMS (Carrier Monitoring System) 
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11.10.3.  Rede da TELEBRAS – CMS Contractor  

11.10.4.  OSS – NMS 

11.10.5.  Rede da TELEBRAS – Estações de Acesso. 

11.11. Programa de Verificação do Sistema 

11.12. Um programa de verificação do sistema deve ser desenvolvido pela CESSIONÁRIA 

do Lote 1 em conjunto com a TELEBRAS, Visiona e Thales Alenia Space, para 

verificação do serviço de acesso por satélite. O objetivo desta verificação é mostrar 

que todos os serviços estão funcionando com todos os tipos de Terminais de 

Usuários e todas as interconexões terrestres. 

11.13. A configuração desta verificação consiste de: satélite SGDC, Data centers, 

Gateways, terminais remotos, e rede da TELEBRAS. O referido Data Center inclui 

o NMS. 

11.14. O desenvolvimento do plano de verificação sistema e seus procedimentos é de 

responsabilidade da CESSIONÁRIA do Lote 1, com contribuições da TELEBRAS 

em áreas que fazem interface com sistemas de propriedade da TELEBRAS. 

11.15. O plano de Verificação deve incluir testes fim a fim que demonstrem que todos os 

equipamentos entregues possuam as funcionalidades e capacidades enunciadas aqui. 

Os testes fim a fim também devem demonstrar a integração bem sucedida do 

sistema como um todo com os sistemas oriundos da TELEBRAS. 

11.16. O plano e os procedimentos do Programa de verificação do sistema devem ser 

aprovados pela TELEBRAS 

Seção II  – Requisitos mínimos para testes fim a fim 

11.17. A CESSIONÁRIA do Lote 1 é responsável por toda a condução dos testes fim a 

fim, com coordenação realizada pela TELEBRAS. 

11.18. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve fornecer emulação de carga nos terminais 

remotos de forma a demonstrar a operação do sistema na faixa de carga prevista nos 

cenários operacionais. Os testes fim a fim devem incluir testes que validem o 

desempenho do enlace fim a fim. 

11.19. Os testes fim a fim devem ser feitos com, no mínimo, as configurações indicadas na 

tabela abaixo. 

Tipo de 

Modem 
Quantitativo 

Tipo de Feixe 

Feixes Pequenos Feixes Grandes 

Low-end 42 

18 Terminais Remotos – 

Centro do Feixe 

10 Terminais Remotos – 

Borda do Feixe 

 9 Terminais Remotos – 

Centro do Feixe 

5 Terminais Remotos – 

Borda do Feixe 

Mid-end 12 

6 Terminais Remotos – 

Centro do Feixe 

2 Terminais Remotos – 

3 Terminais Remotos – 

Centro do Feixe 

1 Terminais Remotos – 
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Borda do Feixe  Borda do Feixe 

High-end 6 
4 Terminais Remotos – 

Centro do Feixe 

 2 Terminais Remotos – 

Centro do Feixe 

11.20. A localização dos terminais remotos será definida pela TELEBRAS e será: 

11.20.1.  No mínimo 3 feixes por Gateway 

11.20.2.  No mínimo 5 localizações por feixe, incluindo centro do feixe, borda 

do feixe, e outras localizações 

11.21. Para a configuração de testes a ser proposta pela CESSIONÁRIA do Lote 1, o 

enlace teórico e o desempenho esperado devem ser verificadas utilizando o SCT. 

11.22. Validação em campo para os terminais remotos serão conduzidas para verificar o 

real desempenho de todos os casos contra o desempenho teórico, baseado nas 

seguintes condições: 

11.22.1.  Throughput layer 2 – usando gerador de tráfego IEEE 802.1ad 

11.22.2.  Throughput layer 3 – usando gerador de tráfico para simular operação 

dos serviços típicos enunciados. O período deste teste deve ser de 48 

horas ininterruptas. 

11.23. Parâmetros de enlace de RF, em ordem para realizar a comparação com projetado 

pelo SCT devem ser testados. No mínimo, deve-se testar Eb/N0 , modulação-

codificação alcançada, banda total alcançada e outros parâmetros relevantes. 

11.24. Caso seja detectado algum problema ou baixo desempenho em algum teste a nível 

de sistema, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deve identificar a causa. A TELEBRAS irá 

providenciar toda assistência necessária 

11.25. A verificação de sistema deve ser considerada sucesso se todos os testes passarem 

de acordo com os critérios descritos nos seus respectivos procedimentos. 

11.26. Os relatórios de testes devem ser preparados e entregues para a TELEBRAS, 

contendo: 

11.26.1.  Medidas realizadas de desempenho 

11.26.2.  Data e horário da realização dos testes 

11.26.3.  Printout da tela dos equipamentos utilizados nos testes fim a fim 

(após período de teste solicitado) 

11.26.4.  Condições ambientais nas Gateways e locais onde estão os terminais 

remotos, de forma a verificar eventos de desvanecimento por chuva. 

11.27. Relatórios de testes devem ser aprovados pela TELEBRAS. Ocasionando que tais 

relatórios sem a aprovação da TELEBRAS irá acarretar que o teste em questão não 

foi realizado estando como pendente de realização. 

11.28. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deve verificar a performance das seguintes cadeias 

funcionais: 
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11.28.1.  Rede da TELEBRAS – Estação de Acesso – Satélite – Estação 

Remota 

11.28.2.  Gerador de Tráfego – Estação de Acesso SCE – Space-SCE – 

Terminais Remotos – NMS SCE  

11.28.3.  OSS – NMS – SCT  

11.28.4.  Rede da TELEBRAS – CMS – Estações de Acesso. 

11.29. Nos testes fim a fim, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deve demonstrar a operação fim a 

fim do Terminal de Usuário. 

11.30. Nos testes fim a fim, a CESSIONÁRIA do Lote 1 deve demonstrar a operação em 

condições de falha, incluindo a comutação de uma Gateway. 

11.31. Para as Estações de Acesso do Rio de Janeiro e Brasília, os testes fim a fim deverão 

ser realizados até o dia 15 de julho de 2017. 

12. TREINAMENTO DE OPERAÇÃO 

12.1. O treinamento deverá contemplar carga horária máxima de 40 (quarenta) horas 

semanais de duração, a ser ministrado em turmas de, no máximo, 10 (dez) alunos e 

realizado em de Brasília - DF, em instalações fornecidas pela CESSIONÁRIA do 

Lote 1, em horário comercial, com carga horária diária a ser definida pela 

TELEBRAS. As atividades do treinamento serão desenvolvidas com no máximo 02 

(dois) participantes por equipamento/computador. 

12.2. Deverão ser realizadas pelo menos 02 (duas) turmas de treinamento, em datas 

acordadas com a TELEBRAS. 

12.3. O treinamento deverá ser reflexo do objeto especificado neste documento, ou seja, 

todo o material de apoio técnico necessário à realização de aulas práticas, tais como 

equipamentos, bastidores, acessórios, ferramentas, instrumentos de medidas, 

softwares e etc, devem ser compatíveis e representar fielmente o solicitado. 

12.3.1.  O Treinamento deverá ser elaborado considerando a realização de cursos 

que contemplem todos os módulos existentes, incluindo, quando aplicável, 

no mínimo: 

12.3.2.  Conceito e projetos de Gateways e VSATs; 

12.3.3.  Operação e Manutenção dos equipamentos; 

12.3.4.  Monitoração dos equipamentos e utilização de software de gerenciamento; 

12.3.5.  Interpretação de alarmes; 

12.3.6.  Instalação, inspeção, operação e manutenção de segundo nível (troca de 

placas e/ou módulos e análise de diagramas); 

12.3.7.  Utilização de instrumentos de testes; 

12.3.8.  Instalação e utilização dos equipamentos/softwares de sistema de simulação; 

12.3.9.  Testes e ajustes ao nível de sistema; 

12.3.10.  Configuração e funcionamento dos equipamentos. 
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12.3.11.  Todos os custos relativos à viagem, como passagens aéreas, estadia, 

alimentação e deslocamento referentes à seu instrutor serão de 

responsabilidade da CESSIONÁRIA do Lote 1. 

12.4. Toda a documentação didática necessária aos cursos de treinamento deverá ser 

provida pela CESSIONÁRIA do Lote 1 impresso e em mídia magnética em língua 

PORTUGUESA (Brasil), em versão atualizada, deve conter todas as informações, 

testes, exemplos, etc. necessários ao bom acompanhamento das aulas. 

12.5. Deverá ser fornecido pela CESSIONÁRIA do Lote 1 uma cópia extra (papel e 

magnética) o material utilizado em cada curso para compor a base de documentação 

técnica da TELEBRAS.  

12.6. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá apresentar um Plano de Treinamento, com a 

indicação dos cursos com os respectivos sumários, carga horária e informações de 

pré-requisitos para aprovação da TELEBRAS. 

12.7. O cronograma para realização dos cursos será definido pela TELEBRAS em 

conjunto com a CESSIONÁRIA do Lote 1, após a assinatura do contrato. 

12.8. Os tipos de cursos especificados nesse item deverão, em princípio, ser realizados em 

etapas distintas, sem superposição de datas, de maneira a permitir a participação de 

uma mesma pessoa em mais de um desses cursos. 

12.9. A CESSIONÁRIA do Lote 1 deverá fornecer certificado individual de conclusão 

com aproveitamento do curso 

12.10. Produtos Mínimos Esperados: 

12.10.1.  Aulas presenciais teóricas e práticas; 

12.10.2.  Material didático contratado e aprovado pela TELEBRAS; 

12.10.3.  Referências para estudos e pesquisas complementares; 

12.10.4.  Orientações técnicas para a instalação, operacionalização e 

tratamento de falhas e defeitos das estações e respectivos enlaces. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. A gestão, logística, embalagem, armazenamento e transporte dos equipamentos e 

materiais necessários à retirada ou implantação dos equipamentos serão de 

responsabilidade exclusiva da CESSIONÁRIA do Lote 1, bem como todo e 

qualquer deslocamento de suas equipes técnicas até os locais de instalação/estações 

envolvidas. 


