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Modalidade de Contratação:

O objeto deste Termo de Referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, o Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o Art. nº 93 do Regulamento de Licitações e Contratos da Telecomunicações
Brasileiras S/A – TELEBRAS, aprovado pelo Conselho de Administração com a Decisão de 28 de junho de 2018, por possuir padrões de
desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade
Pregão, por menor valor global. Será observado o valor de referência por cada item.
O regime de execução a ser utilizado será o de Empreitada por Preço Unitário.

Vigência e Dotação Orçamentária:

A execução dos serviços de manutenção da planta da Rede Nacional de
Telecomunicações deve ser realizada, sem a necessidade de dedicação de mão-
de-obra exclusiva, por empresa selecionada em processo licitatório, com vigência
de 36 (trinta e seis) meses.

Objeto:

Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para a execução de serviços de manutenção, a serem realizados de
forma contínua, na Planta da Rede Nacional de Telecomunicações, em todo o território nacional, consoante o disposto no Decreto nº
9.612, de 17 dezembro 2018, e conforme o definido neste instrumento e seus apêndices.



Escopo das Atividades
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Escopo das Atividades:

Os serviços de manutenção da Rede Nacional de Telecomunicações são executados em todo o território nacional de forma contínua, sem
dedicação exclusiva ou terceirização de mão-de-obra, tendo como objetivo principal manter o seu funcionamento em níveis em que sejam
satisfeitas as condições de qualidade, continuidade, confiabilidade e excelência na prestação dos serviços aos clientes e consumidores.

Incluem-se no escopo contratual todas as atividades necessárias para a manutenção preventiva, preditiva e corretiva da Planta da Rede
Nacional de Telecomunicações, em especial:

a) Rede Backbone;
b) Rede Backhaul;
c) Redes Metropolitanas;
d) Rede de Transmissão Óptica (DWDM);
e) Rede de Transmissão de Dados (IP);
f) Redes principais de Fibra Óptica (backbone) e redes de interligação (backhaul);
g) Radioenlaces de interligação (backhaul);
h) Radioenlaces de Redes de Acessos;
i) Redes de cabos de fibras ópticas para acesso à clientes de TELEBRAS;
j) Data Center em contêiner;
k) Infraestruturas e equipamentos da rede terrestre nas Salas Pop dos Centros de Operações Espaciais (COPE-P e COPE-S), das Estações de

Acesso (Gateways) e das Estações Terminais CMS do projeto SGDC;
l) Gerência de Elementos de Rede;
m) Gestão de Sobressalentes;
n) Ativação de Estação de Clientes;
o) Desativação e desmobilização de Estações;
p) Suporte técnico em todos os níveis.



Serviços Contínuos:

• Abrigos: contêineres, gabinetes, racks;
• Sistema de energia CA, sistema de energia CC e

baterias;
• Aterramento;
• Estruturas Verticais;
• Grupo Motor Gerador – GMG;
• Equipamentos de transmissão DWDM/rádio;
• Telemetria;
• CFTV;
• Iluminação;
• Redes ópticas em geral.
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Escopo das Atividades :
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Escopo das Atividades :

Serviços Contínuos:

Manutenções preditivas, preventivas e
corretivas na rede de telecomunicações
que suporta o Projeto SGDC:

• Rede interna (equipamentos de
telecomunicações – salas POP das
estações satelitais);

• Rede externa (redes ópticas,
enlaces de rádio);

• Preventivas dos equipamentos CMS
(baixa complexidade).

Não inclusos:

• Manutenção da infraestrutura
crítica das estações satelitais;

• Manutenção dos equipamentos
satelitais.



Requisitos para a Execução dos Serviços



• A execução de serviços de manutenção fica condicionada à existência de um Plano de Manutenção aprovado pela TELEBRAS;

• Todo instrumental, ferramental, softwares, combustíveis, lubrificantes e material de consumo, adequados e necessários para a
execução dos serviços de manutenção dos equipamentos e infraestrutura da Rede, devem ser supridos pela CONTRATADA;

• O histórico de manutenção da Planta permite à TELEBRAS apresentar um modelo de estrutura organizacional mínimo como
sugestão para a execução do Contrato. Segue organograma abaixo para fins orientativos:
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Requisitos para a Execução dos Serviços:

As Equipes de Manutenção devem:

• ser distribuídas geograficamente utilizando-se critérios que
garantam a pronta reparação, ativação ou operacionalização
dos equipamentos, sistemas e subsistemas, abrangidos pelos
serviços contratados;

• assegurar atendimento de chamados, durante 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para solução
de problemas decorrentes de defeitos e falhas na Rede
Nacional de Telecomunicações;

• dispor de meios de comunicação confiáveis para manter
contatos entre os membros e NOC da CONTRATADA e com a
equipe de gestão do Contrato e o CIGR da TELEBRAS.



• Os Centros de Manutenção serão destinados a armazenamento de sobressalentes e demais materiais envolvidos na operação e
manutenção, itens para reparo, equipamentos, instrumentais, ferramentais, controle de abastecimento dos GMG’s e despachos de
forma a agilizar os atendimentos técnicos regionais;

• As manutenções programadas, preditivas ou preventivas, mesmo que não impliquem em interrupção dos serviços ou alterações
nas suas características, devem ser autorizadas pela TELEBRAS com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis;

• Os técnicos envolvidos no atendimento de eventos de falhas, interrupções ou outros, devem dispor de sistema de monitoramento
que permita, em tempo real, a visualização da rota e a aferição do Tempo de Deslocamento. Estas informações devem estar
disponíveis e acessíveis à TELEBRAS, através do sistema de WFM a ser fornecido pela CONTRATADA desde o primeiro dia após a
aprovação do Plano de Manutenção e abrangerá 100% (cem por cento) dos técnicos de campo apresentados como recursos do
Contrato, assim como quaisquer outros dados solicitados pela fiscalização;

• A CONTRATADA deve manter em Brasília – DF, em local com fácil acesso à sede da TELEBRAS, equipe qualificada com poderes de
decisão e autonomia, assim como o Gerente de Projeto, para acompanhamento das atividades de manutenção, resolução de
diligências, prestação de informações solicitadas pela fiscalização entre outras, de manutenção da rede, inventário,
aprovisionamento, configuração, logística, gestão de sobressalentes, avaliação dos níveis de degradação de serviço, entre outros;

• Toda atividade de manutenção realizada deve ser suportada por registro nos sistemas, elaboração de relatórios, documentos de
atuação correspondentes, fotografias datadas com hora, dia, mês e ano e com georeferenciamento. Este registro deve ser
detalhado, contemplando desde horário de saída, deslocamento, tempo previsto de chegada ao site/estação, registro de entrada,
horário de saída, ações e testes realizados, causa raiz do problema, realimentações para melhoria de alarmes e sistemas,
atualizações de inventário, início e fim efetivos da falha etc.
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Requisitos para a Execução dos Serviços:



Modelo de Prestação de Serviço
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP01 - Operação e Manutenção das 3 Salas de Telecomunicações nas edificações
dos Centros de Operações Espaciais (COPE), do projeto SGDC, operação e
manutenção de 3 Salas de Telecomunicações no Centro de Operações Espaciais -
Principal (COPE-P) em Brasília/DF e 3 Salas de Telecomunicações no Centro de
Operações Espaciais - Secundário (COPE-S) no Rio de Janeiro/RJ, incluindo
manutenção com fornecimento de consumíveis para as salas acondicionadas em
ambiente edificado, com racks, equipamentos IP, DGOs, equipamentos rádio,
equipamentos DWDM, sistema de energia CC e baterias e régua gerenciável. Não
estão incluídos os equipamentos do segmento espacial e de infraestrutura de
missão crítica.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP01 - Operação e Manutenção das 3 Salas de Telecomunicações nas edificações 
dos Centros de Operações Espaciais (COPE), do projeto SGDC 2 2
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP02 – Operação e Manutenção das Salas POP nas Estações de
Telecomunicações de Acesso (Gateways) do projeto SGDC, operação e
manutenção das Salas POP nas Estações de Acesso do Projeto do Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC, localizadas em
Florianópolis/SC, Campo Grande/MS e Salvador/BA, incluindo manutenção com
fornecimento de consumíveis para o POP acondicionado em ambiente edificado,
com racks, equipamentos IP, DGOs, equipamentos rádio, equipamentos DWDM,
sistema de energia CC e baterias e régua gerenciável. Não estão incluídos os
equipamentos do segmento espacial e de infraestrutura de missão crítica.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP02 – Operação e Manutenção das Salas POP nas Estações de 
Telecomunicações de Acesso (Gateways) do projeto SGDC 3 3
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP03 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 1,
manutenção com fornecimento de consumíveis para o POP acondicionado em
contêiner de 12 (doze) metros, com racks e gabinetes, equipamentos IP, DGO,
equipamentos rádio, equipamentos DWDM, sistema de energia CA (com posto de
transformação ou não), sistema de energia CC e baterias, aterramento, torres
(quando aplicável, ver apêndice A), Grupo Motor Gerador – GMG com abastecimento
de combustível (quando aplicável, ver apêndice A), sistema de vigilância por câmeras,
gravação, armazenamento local e transmissão das imagens, sistema de iluminação e
demais itens componentes da infraestrutura da estação de telecomunicações.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP03 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 1 23 31
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP04 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações –
Configuração 2, manutenção com fornecimento de consumíveis para o POP
acondicionado em contêiner de 8 (oito) metros, com racks e gabinetes,
equipamentos IP, DGO, equipamentos rádio, equipamentos DWDM, sistema de
energia CA (com posto de transformação ou não), sistema de energia CC e
baterias, aterramento, torres (quando aplicável, ver apêndice A), Grupo Motor
Gerador – GMG com abastecimento de combustível (quando aplicável, ver
apêndice A), sistema de vigilância por câmeras, gravação, armazenamento local
e transmissão das imagens, sistema de iluminação e demais itens componentes
da infraestrutura da estação de telecomunicações.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 

meses)
UP04 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações –
Configuração 2 3 14
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP05 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 3,
manutenção com fornecimento de consumíveis para o POP acondicionado em
contêiner de 6 (seis) metros, com racks e gabinetes, equipamentos IP, DGO,
equipamentos rádio, equipamentos DWDM, sistema de energia CA (com posto de
transformação ou não), sistema de energia CC e baterias, aterramento, torres
(quando aplicável, ver apêndice A), Grupo Motor Gerador – GMG com abastecimento
de combustível (quando aplicável, ver apêndice A), sistema de vigilância por câmeras,
gravação, armazenamento local e transmissão das imagens, sistema de iluminação e
demais itens componentes da infraestrutura da estação de telecomunicações.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 

meses)
UP05 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações –
Configuração 3 5 40
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP06 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 4,
operação e manutenção de POP constituído de gabinete outdoor com bastidores
com ar condicionado, equipamentos IP, DGO, equipamentos rádio, equipamentos
DWDM, sistema de energia CA, sistema de energia CC e baterias, aterramento, torres
(quando aplicável, ver apêndice A), Grupo Motor Gerador – GMG com abastecimento
de combustível (quando aplicável, ver apêndice A), sistema de vigilância por câmeras,
gravação, armazenamento local e transmissão das imagens, sistema de iluminação e
demais itens componentes da infraestrutura da estação de telecomunicações.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP06 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 4 186 200
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP07 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 5,
operação e manutenção de Estação Terminal de Rádio ou Estação Repetidora de
Rádio constituída de gabinete outdoor com bastidores, ar condicionado ou trocador
de calor, equipamentos IP, DGO, equipamentos rádio, sistema de energia CA, sistema
de energia CC e baterias, aterramento, torres (quando aplicável, ver apêndice
A),sistema de vigilância por câmeras, gravação, armazenamento local e transmissão
das imagens, sistema de iluminação e demais itens componentes da infraestrutura da
estação de telecomunicações.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP07 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 5 107 121
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP08 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 6,
operação e manutenção de POP de Rede Metropolitana em ambientes internos
locados ou de parceiros, constituída por equipamentos de telecomunicações
(DWDM, IP, DGO, equipamentos rádio) e demais itens componentes da infraestrutura
da estação.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP08 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 6 34 49
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP09 – Operação e Manutenção de Contêiner Seguro para
Data Center, operação e manutenção de Data Center
constituído por Grupos Geradores, Ar Condicionado de
Precisão, Posto de Transformação, No-Break e Baterias,
Detecção e Combate ao Incêndio, Controle de Acesso,
Monitoração, Cabeamento Óptico e Metálico e Racks para
equipamentos e todos os materiais necessários, de forma a
garantir o funcionamento e proteção dos equipamentos de
Tecnologia da Informação e de Telecomunicações a serem
utilizados na Rede Nacional de Telecomunicações.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 

meses)

UP09 – Operação e Manutenção de Contêiner Seguro para Data Center 1 1
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Modelo de Prestação de Serviço: Serviços Contínuos:

UP10 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações - Centro de
Operações Espaciais (COPE), instalações provisórias, abrigada em contêineres,
no Centro de Operações Espaciais - Principal (COPE-P) em Brasília/DF (4
contêineres) e Centro de Operações Espaciais - Secundário (COPE-S) no Rio de
Janeiro/RJ (3 contêineres), constituídas de sistema de ar condicionado, de
detecção e combate a incêndio com gás inerte, sistema de distribuição de
energia (chave de transferência manual, QDCAs, QFNBs, circuitos elétricos), 1
(um) No-Break modular de 60 ou de 120 kW (UPS modular), sistema de CFTV,
sistema de telemetria, sistema de automação (PLC), infraestrutura de leitos
perfilados, eletrodutos e eletrocalhas além dos demais quadros necessários,
iluminação interna normal e de emergência e serviço de instalação e integração e
Sistemas de Grupo Moto-Gerador – GMG e demais equipamentos de
telecomunicações, como racks, equipamentos IP, DGOs, equipamentos rádio,
equipamentos DWDM, sistema de energia CC e baterias e régua gerenciável. Não
estão incluídos os equipamentos do segmento espacial.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP10 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações - Centro de 
Operações Espaciais (COPE), instalações provisórias, abrigada em contêineres 2 2
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP11 – Operação, Supervisão e Manutenção da Planta de Redes de Fibras
Ópticas, serviços de operação, supervisão, realização de testes, readequações de
redes, medições, medidas e ajustes e manutenção preventiva e corretiva dos
trechos de redes de fibras ópticas próprias da TELEBRAS e eventualmente nas
recebidas em permuta (“swap”) de redes quando não previsto em acordo
operativo, nas Regiões Sudeste, Nordeste, Centro Oeste, Sul e Norte, de Redes
Backbone, Redes Metropolitanas e das redes para acesso à Clientes TELEBRAS,
aéreas e subterrâneas, em cabos ópticos internos, em caixas de passagem e em
Distribuidores Gerais Ópticos – DGO, vide itens 10.2.5 a 10.2.7.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP11 – Operação, Supervisão e Manutenção da Planta de Redes de Fibras Ópticas 1917 km 2286 km
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP12 – Gestão de Sobressalentes, serviço de gestão/administração de
sobressalentes que inclui controle, conservação, limpeza, higienização,
armazenamento, guarda, transporte, distribuição, logística reversa, utilização e
reposição de módulos, placas e demais sobressalentes e do material de consumo.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP12 – Gestão de Sobressalentes 5 5
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Contínuos:

UP13 - Operação e Manutenção de CPE, serviços de operação e manutenção de
soluções de roteamento dinâmico compostas por CPEs (Customer Premises
Equipment), transceivers, módulos utilizados no atendimento de clientes da
TELEBRAS, bem como a estrutura de instalação, quando houver, de racks e
nobreaks no provimento dos serviços. O CPE tem a função de disponibilizar os
serviços de conectividade em banda larga da TELEBRAS, dentro do ambiente
cliente. O CPE constitui-se em ponto de acesso aos serviços e demarcador
(fronteira) entre a rede da TELEBRAS e a rede interna do cliente.

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP13 - Operação e Manutenção de CPE 2893 un. 3370 un.
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Modelo de Prestação de Serviço:

Serviços Sob Demanda:

UP14 - Zeladoria de Estação de Telecomunicações, serviços de manutenção, conservação e limpeza
de estações entregues, mas ainda sem monitoração, com verificação semanal in-loco se o sistema de
energia e todos os demais equipamentos estão operando corretamente, assim como reparo de
eventuais problemas. Incluem-se as estações desativadas que não foram desmobilizadas.

UP15 - Desmobilização de Estação de Telecomunicações, serviço de desmobilização/desinstalação de
todos os equipamentos das estações, com embalagem, transporte e o armazenamento dos
equipamentos no Centro de Manutenção (CM).

UP16 - Ativação de Cliente, serviço de instalação de CPE, ativação de Clientes com as configurações,
verificações e a realização dos testes necessários.

UP17 - Desmobilização de Estação de Cliente, serviço de desmobilização/desinstalação de CPE, racks
e nobreaks, quando aplicável, embalagem e transporte em condições seguras de equipamentos de
Cliente e entrega em Centro de Manutenção ou outro local indicado pela TELEBRAS.

UP18 - Mudança de Endereço de Cliente, serviço de desinstalação e instalação de Clientes em novo
local, ou no mesmo endereço.

UP19 – Suporte Técnico, serviço constituído de assessoria técnica, quando solicitado, como na
elaboração de estudos, relatórios técnicos e especificações técnicas.

Descrição do Serviço Total Nacional

UP14 - Zeladoria de Estação de 
Telecomunicações

324

UP15 - Desmobilização de Estação de 
Telecomunicações

117

UP16 - Ativação de Cliente 477

UP17 - Desmobilização de Estação de Cliente 435

UP18 - Mudança de Endereço de Cliente 145

UP19 – Suporte Técnico 50



Acordo de Nível de Serviço (ANS)
Service LeveI Agreement (SLA)
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Acordo de Nível de Serviço:

Os requisitos mínimos aceitáveis para a execução dos serviços de manutenção da
Planta da Rede Nacional de Telecomunicações, que compõem o Acordo por Nível de
Serviço (ANS) ou SLA (Service LeveI Agreement), consideram:

a) os compromissos por tempos e prazos para o atendimento de eventos de
falhas, interrupções ou outros;

b) os requisitos de desempenho para as atividades de manutenção;

c) as áreas de incidentes;

d) os Tempos Médios de Atendimento (TMA) e Percentuais Máximos De Violação
(PMV) de cada área de incidentes, separados por suas criticidades de
atendimento.

As áreas de incidentes consideradas para execução dos serviços de manutenção são: Infraestrutura, DWDM, Fibra Óptica, Rádio, IP e
Clientes.

As criticidades de atendimento para cada área de incidente são: Alta, Média e Baixa.

São estabelecidos TMA e PMV específicos para cada criticidade de atendimento de cada área de incidente.
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Acordo de Nível de Serviço: Indicador Meta Mensal Glosa

IERA0 Tempo médio de Restabelecimento em Infraestrutura em estações Nível 0 – Alta Criticidade 02:00:00 1,00%

IERA Tempo médio de Restabelecimento em Infraestrutura – Alta Criticidade 04:00:00 0,80%
IERM Tempo médio de Restabelecimento em Infraestrutura – Média Criticidade 12:00:00 0,50%
IERB Tempo médio de Restabelecimento em Infraestrutura – Baixa Criticidade 48:00:00 0,20%

IEPVA0 Percentual de Violação em Infraestrutura de sites Nível 0 – Alta Criticidade 10% 0,80%
IEPVA Percentual de Violação em Infraestrutura – Alta Criticidade 10% 0,50%
IEPVM Percentual de Violação em Infraestrutura – Média Criticidade 10% 0,20%
IEPVB Percentual de Violação em Infraestrutura – Baixa Criticidade 10% 0,10%

FORA0 Tempo médio de Restabelecimento em Fibras Ópticas em estações Nível 0 – Alta Criticidade 04:00:00 1,00%

FORA Tempo médio de Restabelecimento em Fibras Ópticas – Alta Criticidade 08:00:00 0,80%
FORM Tempo médio de Restabelecimento em Fibras Ópticas – Média Criticidade 16:00:00 0,50%
FORB Tempo médio de Restabelecimento em Fibras Ópticas – Baixa Criticidade 24:00:00 0,20%

FOPVA0 Percentual de Violação em Fibras Ópticas de sites Nível 0 – Alta Criticidade 10% 0,80%
FOPVA Percentual de Violação em Fibras Ópticas – Alta Criticidade 10% 0,50%
FOPVM Percentual de Violação em Fibras Ópticas – Média Criticidade 10% 0,20%
FOPVB Percentual de Violação em Fibras Ópticas – Baixa Criticidade 10% 0,10%

DWRA0 Tempo médio de Restabelecimento em DWDM em estações Nível 0 – Alta Criticidade 03:00:00 1,00%

DWRA Tempo médio de Restabelecimento em DWDM – Alta Criticidade 06:00:00 0,80%
DWRM Tempo médio de Restabelecimento em DWDM – Média Criticidade 12:00:00 0,50%
DWRB Tempo médio de Restabelecimento em DWDM – Baixa Criticidade 48:00:00 0,20%

DWPVA0 Percentual de Violação em DWDM de sites Nível 0 – Alta Criticidade 10% 0,80%
DWPVA Percentual de Violação em DWDM – Alta Criticidade 10% 0,50%
DWPVM Percentual de Violação em DWDM – Média Criticidade 10% 0,20%
DWPVB Percentual de Violação em DWDM – Baixa Criticidade 10% 0,10%
IPRA0 Tempo médio de Restabelecimento em IP de sites Nível 0 – Alta Criticidade 03:00:00 1,00%
IPRA Tempo médio de Restabelecimento em IP – Alta Criticidade 05:00:00 0,80%
IPRM Tempo médio de Restabelecimento em IP – Média Criticidade 10:00:00 0,50%
IPRB Tempo médio de Restabelecimento em IP – Baixa Criticidade 48:00:00 0,20%

IPPVA0 Percentual de Violação em IP de sites Nível 0 – Alta Criticidade 10% 0,80%
IPPVA Percentual de Violação em IP – Alta Criticidade 10% 0,50%
IPPVM Percentual de Violação em IP – Média Criticidade 10% 0,20%
IPPVB Percentual de Violação em IP – Baixa Criticidade 10% 0,10%
RDRA Tempo médio de Restabelecimento em Rádio – Alta Criticidade 05:00:00 0,80%
RDRM Tempo médio de Restabelecimento em Rádio – Média Criticidade 10:00:00 0,50%
RDRB Tempo médio de Restabelecimento em Rádio – Baixa Criticidade 48:00:00 0,20%

RDPVA Percentual de Violação em Rádio – Alta Criticidade 10% 0,50%
RDPVM Percentual de Violação em Rádio – Média Criticidade 10% 0,20%
RDPVB Percentual de Violação em Rádio – Baixa Criticidade 10% 0,10%
TCRA Tempo médio de Restabelecimento Estações Clientes – Alta Criticidade 05:00:00 0,80%
TCRM Tempo médio de Restabelecimento Estações Clientes – Média Criticidade 10:00:00 0,50%
TCRB Tempo médio de Restabelecimento Estações Clientes – Baixa Criticidade 48:00:00 0,20%

TCPVA Percentual de Violação em Estações Clientes – Alta Criticidade 10% 0,50%
TCPVM Percentual de Violação em Estações Clientes – Média Criticidade 10% 0,20%
TCPVB Percentual de Violação em Estações Clientes – Baixa Criticidade 10% 0,10%

MPP Taxa de Manutenção Programada executada no prazo 97% 0,50%
SMP Taxa de Manutenção Preventiva Executada no prazo 97% 1,00%
RMA Taxa de Serviços de Envio de Componentes para Reparo e Recuperação 97% 0,50%
AC Taxa de Ativação de Cliente – 1 90% 0,80%

ERDE Entrega de Relatórios Documentações ou Estudos 100% 0,50%

• 49 indicadores operacionais:
a) Técnica:

Infraestrutura;
Fibra Óptica;
DWDM;
IP;
Rádio;
Terminais Cliente.

b) Prioridade: Nível 0, Alta, Média e
Baixa Criticidade;

c) Taxas de efetividade nas
manutenções preventivas e
programadas;

d) Taxas de efetividade de RMA;

e) Taxa de ativação de clientes;

f) Entrega de relatórios.

Estações elencadas no 
Apêndice A



Plano de Manutenção
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Plano de Manutenção:

1. O Plano de Manutenção é o documento que descreve as atividades necessárias para a manutenção da Rede
Nacional de Telecomunicações e a instalação e ativação de equipamentos e sistemas. O documento deve
conter a discriminação pormenorizada dos serviços de manutenção e suas respectivas etapas, fases,
procedimentos, sequências ou periodicidade.

2. A execução de serviços de manutenção é condicionada à existência do Plano de Manutenção aprovado pela TELEBRAS. Tal plano deve
ser apresentado à TELEBRAS, em versão escrita e em mídia eletrônica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do Pedido
de Compra Inicial. Durante esse período é admitido o emprego de um plano provisório até a aprovação do definitivo.

3. O Plano de Manutenção deve considerar as orientações encontradas em manuais e catálogos específicos dos equipamentos, por
fabricante e tipo de sistema envolvido, nos documentos normativos dos respectivos equipamentos, na documentação específica da
TELEBRAS, nas Normas pertinentes da ABNT, na experiência dos profissionais da CONTRATADA e os sistemas, subsistemas,
equipamentos e materiais da Rede Nacional de Telecomunicações, os Centros de Manutenção Regionais, os Postos de Manutenção
Avançados e as atividades necessárias para a manutenção da Planta da rede de telecomunicações da TELEBRAS.

4. O Plano deve considerar a implantação progressiva da rede, seu crescimento vegetativo e a possibilidade de inovações tecnológicas a
serem implementadas.

5. O Apêndice D apresenta as Diretrizes que visam definir a sistemática a ser seguida para a elaboração do Plano de Manutenção, bem
como estabelecer os requisitos mínimos a serem abordados no Plano.



Quantitativos Estimados
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Quantitativos Estimados:

Unidades Padrão de Manutenção
Assinatura do 
Contrato (D0)

Encerramento do 
Contrato (D+36 meses)

UP01 - Operação e Manutenção das 3 Salas de Telecomunicações nas edificações 
dos Centros de Operações Espaciais (COPE), do projeto SGDC 2 2

UP02 – Operação e Manutenção das Salas POP nas Estações de 
Telecomunicações de Acesso (Gateways) do projeto SGDC 3 3

UP03 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 
1 23 31
UP04 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 
2 3 14
UP05 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 
3 5 40
UP06 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 
4 186 200
UP07 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 
5 107 121
UP08 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações – Configuração 
6 34 49

UP09 – Operação e Manutenção de Contêiner Seguro para Data Center 1 1

UP10 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações - Centro de 
Operações Espaciais (COPE), instalações provisórias, abrigada em contêineres 2 2

UP11 – Operação, Supervisão e Manutenção da Planta de Redes de Fibras Ópticas 1917 km 2286 km

UP12 – Gestão de Sobressalentes 5 5

UP13 - Operação e Manutenção de CPE 2893 3370

Serviços Sob Demanda (Nacional):
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Quantitativos Estimados:
Item Descrição Quantidade

1 Elaboração e Apresentação do Plano de Manutenção 1

Descrição do Serviço

Descrição do Serviço Região Sudeste Região Nordeste Região Centro O este Região Sul Região Norte

15 UP14 - Zeladoria de Estação de Telecomunicações 66 114 36 54 54

16 UP15 - Desmobilização de Estação de Telecomunicações 31 25 18 18 25

17 UP16 - Ativação de Cliente 165 140 49 70 53

18 UP17 - Desmobilização de Estação de Cliente 150 128 44 64 49

19 UP18 - Mudança de Endereço de Cliente 50 43 15 21 16

20 UP19 – Suporte Técnico 10 12 10 8 10

Item
Total de Eventos Estimados

A B A B A B A B A B

2
UP01 - Operação e Manutenção das 3 Salas de Telecomunicações 
nas edificações dos Centros de Operações Espaciais (COPE), do 
projeto SGDC

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

3
UP02 – Operação e Manutenção das Salas POP nas Estações de 
Telecomunicações de Acesso (Gateways) do projeto SGDC

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

4
UP03 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações 
– Configuração 1

7 9 8 10 2 4 2 3 4 5

5
UP04 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações 
– Configuração 2

1 4 0 3 1 2 1 3 0 2

6
UP05 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações 
– Configuração 3

2 8 2 16 0 3 0 6 1 7

7
UP06 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações 
– Configuração 4

38 40 45 48 35 37 24 27 44 48

8
UP07 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações 
– Configuração 5

19 21 48 50 24 27 6 9 10 14

9
UP08 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações 
– Configuração 6

11 15 6 9 7 10 4 6 6 9

10
UP09 – Operação e Manutenção de Contêiner Seguro para Data 
Center

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

11
UP10 – Operação e Manutenção de Estação de Telecomunicações - 
Centro de Operações Espaciais (COPE), instalações provisórias, 
abrigada em contêineres

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

12
UP11 – Operação, Supervisão e Manutenção da Planta de Redes 
de Fibras Ópticas

341 387 490 670 466 511 270 270 350 448

13 UP12 – Gestão de Sobressalentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 UP13 - Operação e Manutenção de CPE 999 1164 851 991 295 344 424 494 324 377

Item Descrição

Quantidade Estimada (mensal)

Região Sudeste Região Nordeste Região Centro Oeste Região Sul Região Norte



Critério de Julgamento e Planilha 
de Formação de Preços
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Quantitativos Estimados:

Os itens a serem contratados são relacionados na Planilha para a Formação de Preços. Os lances devem ser oferecidos por item, ou seja, a
disputa se dá por item, mas é considerado, para fins de classificação, o VALOR GLOBAL, segundo os quantitativos discriminados na Planilha
de Formação de Preço.

Em conformidade ao disposto na Súmula no 259/2010, do Tribunal de Contas da União, em que pese o critério de julgamento a ser
adotado ser o de MENOR VALOR GLOBAL, não serão aceitas propostas com valores incompatíveis com os estimados para a aquisição ou
contratação, analisando-se tanto o preço global quanto os preços unitários estimados.

O VALOR GLOBAL é obtido pela soma:
• Dos valores totais dos Serviços Contínuos para as Regiões SUDESTE (Tabela 19), NORDESTE (Tabela 21), CENTRO OESTE (Tabela 23),

SUL (Tabela 25) e NORTE (Tabela 27);
• Dos valores totais dos Serviços Executados sob Demanda para as Regiões SUDESTE (Tabela 20), NORDESTE (Tabela 22), CENTRO

OESTE (Tabela 24), SUL (Tabela 26) e NORTE (Tabela 28);
• Do valor do Evento Único, Tabela 18.

Assim, os lances concedidos são aplicados ao valor inicial proposto para cada item e estão refletidos no somatório desses itens para gerar
o VALOR GLOBAL.



Habilitação e Qualificação Técnica
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Habilitação e Qualificação Técnica:

Por ocasião da avaliação para a qualificação técnica da LICITANTE, a TELEBRAS se resguarda à observância da Súmula nº 263 do TCU - DOU de 21/01/2011, Seção 1,
págs. 111 a 113 - exigência de quantitativos mínimos em obras ou serviços:

“Súmula/TCU nº 263: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado” (TC-008.451/2009-1, Acórdão nº 32/2011-Plenário)”.

E ao Acórdão do TCU, 2326/2019-Plenário, de 02/10/2019:

“Acórdão 2326/2019-Plenário: Para fins de habilitação técnica-operacional das licitantes em certames visando a contratação de obras públicas e serviços de engenharia, devem ser
exigidos atestados técnico-operacionais emitidos em nome da licitante, podendo ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e
veracidade das informações constantes nos atestados emitidos em nome das licitantes.”

A LICITANTE deve apresentar com relação à qualificação técnica:

• Registro ou inscrição na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

• Que possui profissional(ais) do seu quadro técnico, devidamente registrado(s) no CREA que possua(m) Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprovem,
cumulativamente, a execução dos serviços manutenção, conforme definido no item 9.1.32, (não serão considerados serviços de implantação/construção) com as
características relacionadas no subitem 20.4.3, de a) até e).

• Atestados técnico-operacionais emitidos em nome da licitante, por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA,
juntamente com as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização
profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados , que comprovem a execução cumulativa dos serviços de manutenção,
conforme definido no item 9.1.32, (não serão considerados serviços de implantação/construção) com as características e quantidades mínimas, a seguir
relacionadas:
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Habilitação e Qualificação Técnica:

a) Serviços de Manutenção de Redes de Fibras Ópticas em Plantas Internas, Externas e de Acesso de telecomunicações, redes ópticas de alta disponibilidade
backbone e backhaul, 300 km; e (vide itens 9.1.2; 9.1.3, 9.1.32; 9.5.51)

b) Estações terminais de rádios digitais e sistemas irradiantes na faixa de frequências de 5 GHz a 23 GHz, 25 unidades; e (vide item 9.1.3)

c) Sistemas e equipamentos de infraestrutura para estações de telecomunicações, 50 unidades; e (vide item 9.1.22)

d) Manutenção de estações equipadas com tecnologia DWDM e redes IP, 50 unidades; e (vide item 9.1.2)

e) Gestão de sobressalentes para redes de telecomunicações, compreendendo serviços de operação, administração, armazenagem, distribuição, inspeção de
materiais e triagem de sobressalentes. (vide itens 9.1.31 e 9.1.61)

f) Declaração de que possuirá, até a emissão do primeiro pedido de compras do Contrato, aparelhamento técnico, instrumental e ferramentas adequados para a
execução do objeto do Contrato;

g) Declaração de que possuirá, até a emissão do primeiro pedido de compras do Contrato, pessoal técnico especializado incumbido da execução dos serviços, com
a indicação da qualificação profissional dos principais membros da sua equipe técnica que atenderão ao Contrato.



Obrigado


