
NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2021/01547

OBJETO: Nota Técnica com consolidação das perguntas e sugestões feitas durante a Audiência
Pública 001/2021 sobre o Termo de Referência objeto dessa Audiência e suas respostas.

1. ASSUNTO

1.1. Consolidação das perguntas e sugestões enviadas por e-mail e também as realizadas durante a
Audiência Pública 001/2021, realizada em 05 de maio de 2021, sobre o Termo de Referência GMP
001/2021 e Termo de Referência Retificado, GMP 002/2021 que foram objeto dessa Audiência Pública,
além das respostas a cada uma dessas perguntas e sugestões.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Artigo 81 do Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras (RELIC);

2.2.  TLB-ASS-2021/31470 - Roteiro da Audiência Pública 001/2021;

2.3. TLB-ASS-2021/31827 - E-mails sobre a Audiência Pública realizada pela GMP em 05 de maio de
2021;

2.4. TLB-AUT-2021/64941 - Questionamentos e Sugestões da empresa PADTEC SA. sobre o Termo
de Referência objeto da Audiência Pública realizada pela GMP em 05 de maio de 2021;

2.5. TLB-AUT-2021/64944 - Questionamentos e Sugestões da empresa SETEH ENGENHARIA
LTDA sobre o Termo de Referência objeto da Audiência Pública realizada pela GMP em 05 de maio de
2021;

2.6. TLB-AUT-2021/64945 - Questionamentos e Sugestões da empresa RADIANTE ENGENHARIA
DE TELECOMUNICAÇÕES. sobre o Termo de Referência objeto da Audiência Pública realizada pela
GMP em 05 de maio de 2021;

2.7. TLB-AUT-2021/64946 - Questionamentos da empresa RADIANTE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES. sobre o Termo de Referência objeto da Audiência Pública realizada pela
GMP em 05 de maio de 2021, realizados após da Audiência Pública, mas dentro do prazo estipulado em
seu Roteiro;

2.8. TLB-AUT-2021/64317 - Ofício com questionamentos da empresa SETEH ENGENHARIA LTDA
sobre o Termo de Referência objeto da Audiência Pública realizada pela GMP em 05 de maio de 2021;

2.9. TLB-ASS-2021/32215 - Questionamentos e sugestões feitas durante a Audiência Pública 001/2021.

3. OBJETIVO

3.1. Esclarecer dúvidas e conhecer as sugestões dos potenciais participantes do processo licitatório a ser
aberto para a 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 sobre o Termo de Referência inicialmente proposto
para esse processo de contratação.
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4. MOTIVAÇÃO

4.1. A motivação para elaboração da presente Nota Técnica visa, além de cumprir o disposto no artigo
81 do Regulamento de Licitações de Contratos da Telebras, RELIC, atender aos princípios da
publicidade, imparcialidade, eficiência e, em momento oportuno, contribuir com o julgamento objetivo
do processo licitatório.

5. ANÁLISE TÉCNICA

5.1. A análise técnica com as respostas aos questionamentos e sugestões feitas encontra-se anexada a
esta Nota Técnica.

6. CONCLUSÃO

6.1. Entendendo-se, desta forma, concluída esta etapa, encaminhamos essa Nota Técnica para que as
respostas aos questionamentos e as sugestões feitas a respeito do Termo de Referência objeto da
Audiência Pública 001/2021 sejam divulgadas no site da Telebras.

Brasília, 14 de maio de 2021.

 

THAYSA MEIER PERANTONI
Especialista Gestao de Telecomunicacoes

Gerência de Manutenção da Planta

MAURÍCIO DE SOUZA SANTOS
Especialista Gestao de Telecomunicacoes

Gerência de Manutenção da Planta

RAFAEL BATISTA LEITE GOMES
Especialista Gestao de Telecomunicacoes

Gerência de Manutenção da Planta

LUIZ GERALDO ROCHA FARIA DE OLIVEIRA
Técnico em Gestão de Telecomunicações

Gerência de Manutenção da Planta

PÉRICLES AUGUSTUS BARBOSA PÓVOA
Especialista Gestao de Telecomunicacoes

Gerência de Manutenção da Planta

RODRIGO BOTELHO MACHADO
Gerente

Gerência de Manutenção da Planta
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Item Empresa Proponente 

Forma de 

Envio da 

Contribuição 

Data de 

Envio 

Hora de 

Recebimento 

Natureza da 

Contribuição 
Pergunta Resposta 

1 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 10:03:00 Pergunta 

O combustível diesel tem um período de 
validade. Em caso de não haver utilização total 
da reserva armazenada, qual é o período 
definido para substituição do mesmo ? 

No máximo a cada 6 meses, quando não for consumido neste período, durante as manutenções de trocas de filtros e óleo lubrificante. 

2 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 10:23:00 Pergunta 

A Seteh Engenharia encaminhou ontem (04/05) 
via e-mail sua sugestão ao TR, cujo documento 
requer seja integrado aos autos do processo, 
juntamente com a Ata de Audiência Pública, 
aguardando-se assim uma resposta efetiva aos 
itens levantados, que têm como objetivo 
principal aumentar a competitividade do 
certame. Neste sentido, indaga-se qual seria o 
prazo para a resposta ao e-mail? Há a 
necessidade de formalizar novamente o referido 
documento nesta Audiência Pública? 

Sugestões recebidas serão analisadas e posteriormente respondidas em Nota Técnica que será disponibilizada no site da TELEBRAS, no mesmo endereço em que foi divulgada o 
Termo de Referência, além de ser juntada aos autos do processo. 

3 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 10:25:00 Pergunta 

Por quê a TELEBRAS decidiu exigir execução 
cumulativa de atividades, de forma 
diametralmente oposta às licitações realizadas 
em 2013 e 2017? 

Conforme disposto nos itens 20.3 e 20.4 do Termo de Referência, in verbis: 
20.3. Por ocasião da avaliação para a qualificação técnica da LICITANTE, a TELEBRAS se resguarda à observância:  
20.3.1. À 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)”. 
20.3.2. E ao Acórdão 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.” 
20.4. A LICITANTE deve apresentar com relação à qualificação técnica: 
20.4.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 
20.4.2. 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 (não serão considerados serviços de implantação/construção) com as características relacionadas no subitem 20.4.3, de 
a) até e).  
20.4.3. Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica (ACT), expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA por 
meio da Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitidos em nome da licitante (referência: Acórdão 2326/2019-Plenário), que comprovem a execução cumulativa dos serviços 
manutenção (não serão considerados serviços de implantação/construção) com as características e quantidades mínimas, a seguir relacionadas: (vide item 9.1.32) 
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) 
Além dos julgados do TCU citados acima, a exigência dos quantitativos mínimos e da cumulatividade de atividades respeita ao Acórdão n° 3663/2016 – Primeira Câmara, 
também do TCU, transcrito a seguir: 
"É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, exceto nos 
casos em que a especificidade do objeto recomende e não haja comprometimento à competitividade do certame, circunstância que deve ser devidamente justificada no 
processo licitatório." 
1. 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. 
1.1. Exigência de comprovação de execução de 300 km, que representa 15,65% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, 
para este item, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência. 
2. Estações terminais de rádios digitais e sistemas irradiantes na faixa de frequências de 5 GHz a 23 GHz 
2.1. Exigência de comprovação de 25 unidades, que representa 11,68% conforme quantitativo disponível no site do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, 
obras.telebras.com.br, em maio de 2021. 
3. Sistemas e equipamentos de infraestrutura para estações de telecomunicações. 
3.1. Exigência de comprovação de 50 unidades, que representa 13,85% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por 
região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência. 
4. Manutenção de estações equipadas com tecnologia DWDM e redes IP.  
4.1. Exigência de 50 unidades, que representa 19,68% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por região, da coluna A da 
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Item Empresa Proponente 

Forma de 

Envio da 

Contribuição 

Data de 

Envio 

Hora de 

Recebimento 

Natureza da 

Contribuição 
Pergunta Resposta 

tabela 15 do Termo de Referência. 
5. Gestão de sobressalentes para redes de telecomunicações, compreendendo serviços de operação, administração, armazenagem, distribuição, inspeção de materiais e triagem 
de sobressalentes.  
5.1. Sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos. 
Embasa-se também no julgado TC 019.346/2017-4, do Tribunal de Contas da União de 14 de novembro de 2018, que julgou o Pregão 019/2017 cujo objeto era o mesmo do 
Termo de Referência GMP 001/2021 e 002/2021 (retificado), objeto da Audiência Pública 001/2021, in verbis: 
"9.4. dar ciência à Telebras de que no Pregão Eletrônico 19/2017: 
9.4.1. o uso de expressões vagas, sem parâmetros quantitativos no item 20.2.2 do Termo de Referência (“serviços compatíveis em características e quantidades com o objeto 
deste Termo de Referência” – parágrafos 83/87, peça 61), constituiu infringência ao princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 5º do Decreto 5.450/2005 e no art. 3º da Lei 
8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU (v.g. item 1.6.1, TC-021.857/2012-1, Acórdão 271/2013-Plenário);" 
 
Todas as atividades elencadas nos itens de 1 a 5 (desta resposta) são interdependentes para a manutenção satisfatória da Rede Nacional de Telecomunicações. É premissa, 
então, que qualquer empresa que pretenda ser contratada para a execução de um objeto de tal complexidade comprove a expertise na realização destes serviços. De outro 
modo, incorreria na possibilidade de má execução do objeto, o que submeteria a risco o princípio da vantajosidade e eficiência para a Administração Pública, pois não refletiria o 
emprego de recursos com a melhor prestação de serviços pelo menor custo, este último a ser garantido pela modalidade licitatória prevista para este Termo de Referência, o 
Pregão. 
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Item Empresa Proponente 

Forma de 

Envio da 

Contribuição 

Data de 

Envio 

Hora de 

Recebimento 

Natureza da 

Contribuição 
Pergunta Resposta 

4 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 10:44:00 Pergunta 

Por qual motivo a TELEBRAS descartou os 
serviços/obras de implantação/construção 
como similar ao de manutenção? 

Das Definições, item 9 do Termo de Referência objeto da Audiência Pública 01/2021, retira-se que: 
9.1.32. Manutenção: combinação de todas as ações sistemáticas e procedimentos técnicos, administrativos e de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item, parte, 
equipamento ou sistema em condições de desempenhar, eficazmente, as funções para as quais foram projetados ou introduzir melhorias para evitar a ocorrência ou reincidência 
de falhas e reduzir os custos. A manutenção pode incluir uma modificação de um item. Deve evitar a indisponibilidade dos equipamentos, abrangendo, desde a aparência externa, 
até as perdas de desempenho. 
9.1.32.1.O conceito de manutenção não se confunde com os conceitos de implantação e de construção. 
O objeto da contratação deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada 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. 
Neste sentido, é premissa das atividades de implantação e construção possuírem caráter temporário, com início, meio e fim, obedecendo a cronogramas definidos em projetos. 
De outra forma, as atividades de manutenção ocorrem predominantemente adequando-se às demandas funcionais e a um sistema complexo e interdependente de equipamentos 
e estruturas em constante evolução. 
Outro aspecto importante é que, o processo de manutenção, composto por atividades preditivas, preventivas e corretivas, ocorre em uma rede operante, com clientes ativos para 
os quais existem níveis de serviço a serem garantidos pela disponibilidade da rede. As atividades de manutenção exigem atuação sob demanda, emergencial e imediata, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta, o que diverge dos serviços de implantação e construção, para os quais ainda não há serviço operante no que se pretende 
implantar ou construir. 

5 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 10:46:00 Pergunta 

O faturamento mensal de cada serviço será 
calculado multiplicando o preço unitário da UP 
pela quantidade medida de cada mês , levando 
em conta a sua evolução quantitativa. Está 
correto nosso entendimento ? 

Sim 

6 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 10:49:00 Pergunta 

Por qual motivo a TELEBRAS deixou de 
relacionar no TR os serviços de manutenção e 
construção de torres como comprovação 
suficiente de aptidão para a execução de serviço 
de manutenção da Planta? 

Os serviços de manutenção e construção de torres nunca foram considerados como itens suficientes para comprovação de aptidão para a execução dos serviços de manutenção, 
neste Termo de Referência e nos anteriores.Ademais, as exigências devem se referir às parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo para o objeto do contrato, 
conforme balizado pelo Tribunal de Contas da União na Súmula 263 e no Acórdão 1328/2010 - PLENÁRIO:Súmula 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”.Acórdão 1328/2010, item 5: “Também no que tange à exigência de comprovação de capacidade técnico-profissional é consolidada a jurisprudência do TCU, que, 
ao interpretar o art. 30 da Lei 8.666/1993, limitou tal exigência estritamente às parcelas do objeto licitado de maior relevância técnica e de valor mais significativo, que devem 
estar previamente definidas no instrumento convocatório (acórdãos 167/2001 e 1.332/2006 do Plenário, entre outros)”.Em complemento, os quantitativos mínimos exigidos no 
item 20.4 do Termo de Referência foram definidos atentando-se ao Acórdão n° 3663/2016 – Primeira Câmara, também do TCU, transcrito a seguir:"É irregular a exigência de 
atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, exceto nos casos em que a especificidade 
do objeto recomende e não haja comprometimento à competitividade do certame, circunstância que deve ser devidamente justificada no processo licitatório."1. 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.1.1. Exigência 
de comprovação de execução de 300 km, que representa 15,65% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, para este item, 
por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.2. Estações terminais de rádios digitais e sistemas irradiantes na faixa de frequências de 5 GHz a 23 GHz2.1. Exigência 
de comprovação de 25 unidades, que representa 11,68% conforme quantitativo disponível no site do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, 
obras.telebras.com.br, em maio de 2021.3. Sistemas e equipamentos de infraestrutura para estações de telecomunicações.3.1. Exigência de comprovação de 50 unidades, que 
representa 13,85% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.4. 
Manutenção de estações equipadas com tecnologia DWDM e redes IP. 4.1. Exigência de 50 unidades, que representa 19,68% do quantitativo total previsto para o início do contrato, 
conforme somatório dos quantitativos, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.5. Gestão de sobressalentes para redes de telecomunicações, compreendendo 
serviços de operação, administração, armazenagem, distribuição, inspeção de materiais e triagem de sobressalentes. 5.1. Sem exigência de comprovação de quantitativos 
mínimos.K7 

7 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 10:51:00 Pergunta 

Por que não foi disponibilizado o Estudo Técnico 
Preliminar, como determina o Regulamento da 
TELEBRAS? 

 
De acordo com o Art. 79 do RELIC no caso de consulta pública a área demandante, caso entenda cabível, poderá submeter o planejamento da contratação a consulta pública para 
manifestação de terceiro. Ocorre que neste caso estamos tratando do art. 81 do RELIC que trata da Audiência Pública e não de consulta pública, portanto não há obrigatoriedade 
de publicação do ETP. A Telebras em momento oportuno irá inserir no processo o ETP, esse documento faz parte da fase interna da contratação. 

8 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 11:04:00 Pergunta 

Está inclusa na UP11 o acompanhamento de 
Concessionárias de Energia locais nas trocas de 
postes ? 

Sim 

9 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 11:12:00 Pergunta 

Estamos com duplicidade de voz defasadas 
dificultando o entendimento na apresentação 
da TELEBRAS. Está havendo algum problema na 
transmissão ? 

Resolvido 
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Item Empresa Proponente 

Forma de 

Envio da 

Contribuição 

Data de 

Envio 

Hora de 

Recebimento 

Natureza da 

Contribuição 
Pergunta Resposta 

10 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 11:21:00 Pergunta 

Por qual motivo a TELEBRAS descartou no TR os 
serviços/obras de implantação/construção de 
sites como similar ao de manutenção? 

Das Definições, item 9 do Termo de Referência objeto da Audiência Pública 01/2021, retira-se que: 
9.1.32. Manutenção: combinação de todas as ações sistemáticas e procedimentos técnicos, administrativos e de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item, parte, 
equipamento ou sistema em condições de desempenhar, eficazmente, as funções para as quais foram projetados ou introduzir melhorias para evitar a ocorrência ou reincidência 
de falhas e reduzir os custos. A manutenção pode incluir uma modificação de um item. Deve evitar a indisponibilidade dos equipamentos, abrangendo, desde a aparência 
externa, até as perdas de desempenho. 
9.1.32.1.O conceito de manutenção não se confunde com os conceitos de implantação e de construção. 
O objeto da contratação deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada 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. 
Neste sentido, é premissa das atividades de implantação e construção possuírem caráter temporário, com início, meio e fim, obedecendo a cronogramas definidos em projetos. 
De outra forma, as atividades de manutenção ocorrem predominantemente adequando-se às demandas funcionais e a um sistema complexo e interdependente de 
equipamentos e estruturas em constante evolução. 
Outro aspecto importante é que, o processo de manutenção, composto por atividades preditivas, preventivas e corretivas, ocorre em uma rede operante, com clientes ativos 
para os quais existem níveis de serviço a serem garantidos pela disponibilidade da rede. As atividades de manutenção exigem atuação sob demanda, emergencial e imediata, 24 
horas por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta, o que diverge dos serviços de implantação e construção, para os quais ainda não há serviço operante no que se 
pretende implantar ou construir. 

11 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 11:36:00 Pergunta 

Questão Tributária: considerando que as UPs 
tem uma gama diversificada de atividades 
técnicas e de manutenção (FO, DWDM, CA, CC, 
ARCON, GMG, zeladoria, combustível, etc.), a 
classificação fiscal será uma só em cada UP, 
considerando as atividades pela Lei 
Complementar - LC 116 - código 7.05 (ISS 
recolhido para o local de prestação dos 
serviços). Está correto nosso entendimento ? 

O enquadramento tributário quem faz é o fornecedor ao preencher à época da contratação a Declaração de informação para fornecimento – DIF. Se houver alguma divergência 
nesse tema, o setor responsável fará um alerta e informará ao fornecedor. 

12 Clemar 
José 

Oswaldo 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 11:40:00 Pergunta 

Qual a volumetria média de acionamentos, 
chamados e a distribuição da volumetria por 
disciplinas? Qual a volumetria média de 
vandalismos? Qual a volumetria média de 
reparos, RMAs e a distribuição dessa volumetria 
por disciplinas? Quais instrumentais de testes 
são de responsabilidades da contratada? A 
Telebras possui contratos de suporte nível 3 ou 
outro com os fabricantes dos equipamentos de 
sua rede, em especial, DWDM, dados, etc? 

Volumetria Média de atuações em campo nos últimos 12 meses (de maio/2020 a abril/2021) Atuações sobre Incidentes:  
Total: 4546  
 
Classificação quanto a criticidade: 
Alta Criticidade: 2959  
Média Criticidade: 1086  
Baixa Criticidade: 501 
 
Classificação quanto a técnica de atuação: 
Infraestrutura: 2436 
DWDM: 781 
Fibras Ópticas: 465 
Clientes: 396 
IP: 379 
Rádio: 89 
 
Volumetria Média de atuações em campo nos últimos 12 meses (de maio/2020 a abril/2021) Atuações em atividades programadas:  
Total: 2383 
 
Classificação quanto ao tipo de manutenção programada: 
 
Manutenções Corretivas: 637 
Manutenções Preventivas: 563 
Validações de Sobressalentes: 450 
Vistorias de Campo: 187  
Demais categorias: 546  
 
A volumetria de movimentações média dos últimos 12 meses de peças entre Centros de Manutenção não excede a 100 remessas por mês; 
A volumetria média de vandalismos média dos últimos 12 meses não excede a 1 vandalismo por mês;Todos os ferramentais e instrumentais necessários às manutenções das 
condições operacionais originais da Rede Nacional de Telecomunicações, para todas as técnicas nela envolvida, é de responsabilidade da contratada. 
A Telebras mantem contratos de garantia ou reparo de nível 3 com fabricantes e fornecedores. 
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Forma de 
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Hora de 

Recebimento 

Natureza da 

Contribuição 
Pergunta Resposta 

13 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:05:00 Pergunta 

Por qual razão a área demandante planejou no 
Termo de Referência medidas restritivas à 
competitividade (ausência de parcelamento do 
objeto) e à qualificação técnica (exigências 
desarrazoadas) sem a elaboração, em etapa 
antecedente, do Estudo Técnico Preliminar, por 
meio do qual deveria ter realizado a prospecção 
do mercado a fim de estabelecer os parâmetros 
referenciais da contratação? 

De acordo com o Art. 79 do RELIC no caso de consulta pública a área demandante, caso entenda cabível, poderá submeter o planejamento da contratação a consulta pública para 
manifestação de terceiro. Ocorre que neste caso estamos tratando do art. 81 do RELIC que trata da Audiência Pública e não de consulta pública, portanto não há obrigatoriedade 
de publicação do ETP. A Telebras em momento oportuno irá inserir no processo o ETP, esse documento faz parte da fase interna da contratação. 

14 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:25:00 Pergunta 

No caso de formação de consórcio, ao ser 
informada a proporção percentual de 
participação de cada empresa mensalmente 
(varia mês a mês), o faturamento de cada 
consorciada poderá ser feito diretamente à 
CONTRATANTE, respeitando a 
proporcionalidade da participação mensal 
informada na medição e as condições de 
pagamento ? Ou o líder do consórcio irá emitir o 
valor total para a CONTRATANTE e de acordo 
com a IN da RFB 1.199/2011, tributando 
somente sua parte na participação, cabendo aos 
demais emitir NFs ao líder e fazendo seus 
devidos recolhimentos tributários ? 

A Telebras adotará o disposto no art. 4º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1199/2011,  no qual assenta que o faturamento correspondente às operações do 
consórcio será efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou de Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento. 
 
Em outros termos, o faturamento individual pelas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou de Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento. 
 
Art. 4º O faturamento correspondente às operações do consórcio será efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou de Fatura próprias, 
proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento. 
 
As empresas consorciadas deverão observar as demais regras contidas na IN nº 1199/2011, em especial, as que tratarem dos tributos devidos. 

15 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:27:00 Pergunta 

Poderá ser cotado valores unitários de UP 
diferente por região ou deverá ser cotado valor 
único de UP para todas as regiões ? 

O preço deverá ser calculado para cada UP por Região. 

16 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:30:00 Pergunta 

Para fins de estimativas de custos de tributos 
por ST (Substituição Tributária), solicitamos que 
seja informada a relação das UF que a TELEBRAS 
possui filiais (Anexo G - item 2.5.1.2). 

Legalmente a Telebras possui CNPJ em todos os estados do Brasil, contudo, para efeito de faturamento dos serviços, a resposta será consolidada juntamente com a pergunta 
encaminhada pelo Alan (empresa Radiante) na audiência de hoje às 11h36. Resposta: A Telebras possui endereços fiscais em todas as 27 Unidades da Federação. E também 
escritórios regionais nos Estados do Pará, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul, além do Centro Operacional na Cidade do Rio de Janeiro. 

17 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:35:00 Pergunta 

Considerando o item 12.6, implantação 
progressiva da planta da Rede Nacional de 
Telecomunicações nos próximos anos, a 
TELEBRAS poderia informar o seu plano de 
expansão para os próximos 36 meses, 
descriminados por PMA ? 

A volumetria já está expressa no Termo de Referência, aspectos qualitativos e de projetos específicos não são objeto do presente processo. 

18 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:37:00 Pergunta 

Instrumentos de testes e de medições devem 
ser atualizados tecnologicamente, segundo o 
item 11.1.27.3. Devido às céleres atualizações 
tecnológicas que ocorrem no mercado, qual é o 
tempo tecnológico máximo tolerado para os 
instrumentos ? 

Os instrumentos devem acompanhar a tecnologia da planta, com suas necessidades e atualizações, não havendo um período exato para a sua substituição. 

19 Tel 
Mariana 
Coladela 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:40:00 Pergunta 

Boa tarde, não pudemos participar de manha. 
Esta apresentação será disponibilizado para os 
participantes? 

Sim será publicada. 

20 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:40:00 Pergunta 

Os custos de logística para reparo dos 
sobressalentes e os custos de reparo 
propriamente dito, serão arcados pela 
Contratante (item 11.1.20) ? 

Os custos logísticos estão previstos na UP12 (Gestão de Sobressalentes). 

21 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:50:00 Pergunta 

Tornar sem efeito a seguinte pergunta: "Para 
fins de estimativas de custos de tributos por ST 
(Substituição Tributária), solicitamos que seja 
informada a relação das UF que a TELEBRAS 
possui filiais (Anexo G - item 2.5.1.2)." 

Substituída pela pergunta indicada no item 22 a pedido do Sr. Álan. 
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22 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:50:00 Pergunta 

Em seu lugar a seguinte pergunta: Vai ser 
necessária a emissão de NF de material ? Em 
caso positivo, ocorre a incidência de DIFAL. 
Neste sentido necessitaríamos da informação da 
localização (UFs) das filiais da TELEBRAS. 

Não haverá faturamento de materiais no escopo desta contratação. 

23 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:51:00 Pergunta 

Os danos a que se refere o item 10.11.6 
restringe-se somente àqueles ocorridos na 
Estação, não incluindo danos por interrupção de 
tráfego, etc. Está correto nosso entendimento ? 

Sim, o entendimento está correto. 

24 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 14:52:00 Pergunta 

Entendemos que o item 10.11.4 trata somente 
de acidentes, vandalismos, furtos e sinistros da 
Estação. Está correto nosso entendimento ? 
Entendemos também que o seguro citado no 
item 10.11.5 refere-se à cobertura de 
ocorrências citadas no item 10.11.4 e, portanto, 
a apólice de seguro terá como beneficiária a 
Contratada, uma vez que terá de arcar com o 
ônus da ocorrência. Está correto nosso 
entendimento ? 

Para a primeira pergunta, não aplica-se somente às estações, mas também a Rede Nacional de Telecomunicações da Telebras. 
Para a segunda pergunta, o seguro refere-se aos itens da Rede Nacional de Telecomunicações 

25 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:00:00 Pergunta 

Os danos a que se refere o item 10.11.6 
restringe-se somente àqueles ocorridos na 
Estação, não incluindo danos por interrupção de 
tráfego, etc. Está correto nosso entendimento ? 

Sim, o entendimento está correto. 

26 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:00:00 Pergunta 

Os custos da reposição dos materiais e 
equipamentos que trata o item 10.11.3 correrão 
por conta da Contratante, mediante medição e 
cobrança pela Contratada (acidentes, 
vandalismos e furtos) ? 

As reposições de materiais ocorrerão por conta da contratada, nos termos do item 10.11.3, com o objetivo de repor o patrimônio avariado (nas hipóteses ali previstas). 

27 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:01:00 Pergunta 

Sendo necessário maior quantidade de 
sobressalentes, a Contratante proverá às suas 
expensas o incremento (itens 10.3.5, 10.3.13 e 
10.3.18) ? 

A contratante deverá prover os sobressalentes, conforme previsão do Termo de Referência 

28 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:02:00 Pergunta 

as perguntas respondidas aqui farão parte da 
Nota Técnica a ser divulgada no site? 

Sim, as respostas constarão da Nota Técnica. 

29 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:04:00 Pergunta 

O item 2.1 do TR estabelece que a Contratada 
deverá realizar as manutenções das Slas POP das 
estações satelitais COPE-P e CORE-S. Porém, o 
item 2.7 informa que estes OPO são operados e 
mantidos por organizações militares vinculadas 
ao ministério da Defesa. Pergunta: Prevalece o 
disposto no item 2.7. O entendimento está 
correto ? 

O item 2.7 do Termo de Referência será aperfeiçoado e o escopo correto do item está descrito no item 13.30 do TR transcrito a seguir: 
13.10. 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. 
Entende-se por infraestrutura de missão crítica os equipamentos de geração de energia, bancos de baterias, UPS, painéis de média e baixa tensão, ar-condicionado de precisão e 
conforto, controle de acesso, CFTV, zeladoria/limpeza da estação, abastecimento de GMG. Estes serviços não fazem parte do escopo deste Termo de Referência. 

30 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:05:00 Pergunta 

O item 3.2 estabelece que ajustes finais serão 
necessários, conforme surjam variações nas 
demandas por serviços e mudanças na 
estratégia de implantação que, eventualmente, 
se tronem necessárias. Pergunta: A referida 
estratégia refere-se à implantação de rotas, 
acessos para expansão da Rede Nacional de 
telecomunicações ? 

Não. Somente referente à estratégia de manutenção. 

31 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:07:00 Pergunta 

Qual a periodicidade exigida para as vistoriais 
citadas no item 10.2.6 ? 

Em acordo com o plano de manutenção, em periodicidade específica (máximo de 3 meses, atualizar no TR). 

32 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:10:00 Pergunta 

As readequações necessárias de rotas e trajetos 
mediante solicitação da CONTRATANTE, serão 
remuneradas mediante medições ? 

Não, é um objeto da manutenção de campo, prevista no risco operacional da contratada; 
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33 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:11:00 Pergunta 

As manutenções corretivas relativas a 
vendavais, vandalismos serão também 
remuneradas mediante medições ? 

Responsabilidade da Contratada, não é sob medição. 

34 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:12:00 Pergunta 

Qual o consumo médio mensal por região, de 
tubos de PEAD citados no item 10.2.6.4 ? 

De acordo com percentual médio de readequação da rede, ou seja, 0,01% por mês. 

35 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:13:00 Pergunta 

Solicitamos informar quais Postos de 
manutenção avançados terão de dispor de 
veículo 4 x 4 para as manutenções (item 
10.2.9.4) ? 

Esta perspectiva deverá ser realizada pela contratada, atendendo às necessidades pontuais de cada atendimento e região do país. 

36 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:14:00 Pergunta 

Haverá inspeção inicial de contrato, nos 
segmentos que compõe a Rede Nacional de 
Telecomunicações (item 10.4.7), como ato de 
entrega inicial à Contratada; inclusive inventário 
das quantidades e condições dos 
sobressalentes, instalações, infraestruturas 
prediais, etc., face ao disposto nos itens 10.2.26 
e 10.12.2. Está correto nosso entendimento ? 

Sim, o entendimento está correto. 

37 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 

Durante a 
Audiência 

Pública 
05/05/2021 15:14:00 Pergunta 

Nos casos em que forem necessárias atividades 
de responsabilidade da atual mantenedora da 
Rede nacional de Telecomunicações, para a 
completa e perfeita assunção dos serviços, e 
houver recusa da mesma às correções 
pertinentes, a Contratante agirá e obrigará a 
execução de soluções satisfatórias das 
atividades pendentes, sem ônus à futura 
Contratada (item 10.12.4) ? 

Respeitando o processo de transição entre os contratos, a atual mantenedora da Planta deverá cumprir as cláusulas contratuais acordadas, desta forma não há que se falar em 
recusa de cumprimento de eventuais correções. Considerando isso e como a manutenção da rede nacional de telecomunicações é contínua e ininterrupta haverá, na transição 
dos contratos, uma volumetria de manutenções corretivas pré-existente que será assumida pela nova contratada para realizar a manutenção de campo. 

38 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 05/05/2021 17:55 Pergunta 

Qual a previsão de data para o lançamento da 
RFP no mercado  e qual o prazo que será dado 
pela TELEBRAS entre o lançamento da RFP no 
mercado e a data de abertura do pregão ? 

A previsão de publicação do edital é de 60 dias; e a abertura do pregão deverá acontecer em 21 dias a partir da publicação do edital. 

39 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 05/05/2021 17:55 Pergunta 

Existe um limite máximo em KM para que o 
remanejamento seja considerado uma 
manutenção ou considerado um projeto 
novo/expansão ? 

Não foi definida uma quantidade em KM, devendo-se observar as características que estarão demandando este remanejamento, além do que foi definido do Termo de Referência. 

40 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 05/05/2021 17:55 Sugestão 

Considerando que a legislação atual permite a 
terceirização de atividades fins e considerando 
ainda certas especificidades de espalhamento 
geográfico, bem como de atividades de menor 
incidência, exemplo, MND, Canalização 
Subterrânea, jardinagem, roçadas,etc; 
Solicitamos considerar no EDITAL a hipótese de 
subcontratação mediante prévia autorização da 
TELEBRAS. 

Considerando que o art. 78 da Lei 13.303/2016 e o art. 134 do RELIC Telebras, preveem a possibilidade de subcontratação de partes do objeto, e, considerando o volume de 
especificidades e complexidades das atividades e regionalismos da abrangência do objeto do presente Termo de Referência, o texto do Item 5 do Termo de Referência será revisado 
com o objetivo de permitir a subcontratação de partes acessórias e eventuais do objeto. 
 
Em tempo, a comissão de elaboração do Termo de Referência entende que esta revisão refletirá no aumento da competitividade, preconizando o princípio administrativo da ampla 
concorrência, e na consequente redução dos custos operacionais das empresas proponentes. 
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41 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Sugestão 

Ao se tratar do processo de Habilitação de 
empresas nos processos que utilizam o Pregão, 
é informado no item 1.13 desse Termo de 
Referência: “Desta forma, por possuir padrões 
de desempenho e características gerais e 
específicas usualmente encontradas no 
mercado, o objeto deste Termo de Referência 
enquadra-se na categoria de bens e serviços 
comuns, conforme disposto na Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, no Decreto 10.024 de 20 de 
setembro de 2019 e no Art. nº 93 do 
Regulamento de Licitações e Contratos da 
Telecomunicações Brasileiras S/A, e será licitado 
por meio da modalidade Pregão.”Não obstante 
a regulamentação informada, que permanece 
válida e pertinente, adicione-se que de acordo 
com a nova lei de licitações 14.133/21, que 
estabelece em seu inciso primeiro do Artigo 17, 
que a fase de habilitação poderá, mediante ato 
motivado com explicitação dos benefícios 
decorrentes, anteceder as fases de 
apresentação das propostas e lances e de 
julgamento, desde que  expressamente previsto 
no edital de licitação.Entendemos que este novo 
rito é fundamental para que sejam 
caracterizadas as empresas que realmente 
possuem condições técnicas e financeiras para 
se habilitarem à apresentação de propostas e 
lances de preços, de forma que o pregão tenha 
sucesso e não seja prejudicado, obtendo o 
resultado mais vantajoso para a TELEBRAS. 
Desta forma, se estiverem de acordo, 
solicitamos a adoção do novo rito. 

De acordo com o artigo 1º § 1º da Lei 14.133/21, não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei. Diante do exposto, manteremos a redação conforme informado no Termo de Referência. 

42 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 2.7, é informado que “A operação e 
manutenção do COPE-P e COPE-S é de 
responsabilidade das Organizações Militares 
vinculadas ao Ministério da Defesa, e a operação 
e manutenção das Estações de Acesso 
(Gateways) é de responsabilidade da 
TELEBRAS”. Cabe ressaltar que os COPE-P e 
COPE-S voltam a ser mencionados nos itens 
13.10 e 13.19 ao se descrever as UP´s. 
Solicitamos esclarecimento com maior nível de 
detalhes das atividades e responsabilidades em 
relação ao que abrange o escopo de operação e 
manutenção dos COPES-P e COPE-S, incluídos 
neste Termo de Referência. 

O item 2.7 do Termo de Referência será aperfeiçoado e o escopo correto dos itens está descrito no item 13.30 do TR transcrito a seguir: 
13.10. 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. 
Entende-se por infraestrutura de missão crítica os equipamentos de geração de energia, bancos de baterias, UPS, painéis de média e baixa tensão, ar-condicionado de precisão e 
conforto, controle de acesso, CFTV, zeladoria/limpeza da estação, abastecimento de GMG. Estes serviços não fazem parte do escopo deste Termo de Referência. 

43 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Do item 2.7 é sabido que a “operação e 
manutenção do COPE-P e COPE-S é de 
responsabilidade das Organizações Militares 
vinculadas ao Ministério da Defesa", porém os 
itens 13.10 (definição da UP01), 28.4.17 
(relativo ao pedido de compra da UP01), 13.19 
(definição da UP10) e 28.4.15 (relativo ao 
pedido de compra da UP10) colocam em dúvida 
de quem é a responsabilidade, do Ministério da 
Defesa ou da CONTRATADA. Solicitamos 
esclarecer as responsabilidades das partes. 

O item 2.7 do Termo de Referência será aperfeiçoado e o escopo correto do item está descrito no item 13.30 do TR transcrito a seguir: 
13.10. 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. 
Entende-se por infraestrutura de missão crítica os equipamentos de geração de energia, bancos de baterias, UPS, painéis de média e baixa tensão, ar-condicionado de precisão e 
conforto, controle de acesso, CFTV, zeladoria/limpeza da estação, abastecimento de GMG. Estes serviços não fazem parte do escopo deste Termo de Referência. 
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44 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Do item 2.7 é sabido que a “operação e 
manutenção das Estações de Acesso (Gateways) 
é de responsabilidade da TELEBRAS", e por 
consequência a manutenção da mesma torna-se 
responsabilidade da CONTRATADA. 
Entendemos que a manutenção a que se refere 
a UP02 é de integral responsabilidade da 
CONTRATADA. Está correto nosso 
entendimento? 

Não, o entendimento está incorreto. O objeto do escopo dos serviços a ser realizado nas Gateways está descrito no item 13.11: 
13.11. 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. 
Entende-se por infraestrutura de missão crítica os equipamentos de geração de energia, bancos de baterias, UPS, painéis de média e baixa tensão, ar-condicionado de precisão e 
conforto, controle de acesso, CFTV, zeladoria/limpeza da estação, abastecimento de GMG. Estes serviços não fazem parte do escopo deste Termo de Referência. 

45 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 5.1 do Termo de Referência (TR) 
estabelece que “não será admitida a 
subcontratação do objeto deste processo 
licitatório”. Entendemos que a principal 
motivação para este item é ter a garantia de que 
uma única empresa ou consórcio de empresas 
terá a responsabilidade sobre as atividades 
escopo deste fornecimento em todas as regiões 
do país, garantindo desta forma uma 
padronização de desempenho dos serviços 
prestados sobre a Rede Nacional de 
Telecomunicações (RNT). No entanto, fazem 
parte do escopo de fornecimento do Contrato 
atividades bastante específicas, incluindo, mas 
não se limitando a, reparo e recuperação de 
componentes e equipamentos defeituosos, 
manutenção preventiva e corretiva das vias de 
acesso, manutenção de fibras ópticas (aéreas e 
subterrâneas). Entendemos que para atividades 
muito específicas, conforme exemplos 
mencionados, a TELEBRAS dará permissão à 
CONTRATADA para subcontratação, sujeita à 
sua prévia aprovação. Está correto o nosso 
entendimento? 

Considerando que o art. 78 da Lei 13.303/2016 e o art. 134 do RELIC Telebras, preveem a possibilidade de subcontratação de partes do objeto, e, considerando o volume de 
especificidades e complexidades das atividades e regionalismos da abrangência do objeto do presente Termo de Referência, O texto do Item 5 do Termo de Referência será 
revisado com o objetivo de permitir a subcontratação de partes acessórias e eventuais do objeto. 
 
Em tempo, a comissão de elaboração do Termo de Referência entende que esta revisão refletirá no aumento da competitividade, preconizando o princípio administrativo da ampla 
concorrência, e na consequente redução dos custos operacionais das empresas proponentes. 
 

46 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 6.2 do TR, citando o disposto no art. 129 
do RELIC e em seu § 1º, estabelece que o 
Contrato poderá ser alterado e que em caso de 
diminuição quantitativa de seu objeto, esta 
poderá ocorrer em qualquer 
limite.Considerando que a empresa 
CONTRATADA terá que se preparar 
estruturalmente para cumprir a contento o 
objeto de fornecimento, conforme detalhado no 
item 10 do TR, o investimento feito inicialmente 
para o início das atividades levará tempo para 
atingir o seu breakeven. Não obstante o citado 
no TR, a lei 8666/93 estabelece no inciso 
primeiro do artigo 65 que “O contratado fica 
obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato”. Em vista do exposto, e 
considerando o equilíbrio financeiro do 
Contrato, entendemos que a TELEBRAS deveria 
garantir um limite mínimo em relação às 
quantidades estimadas para os itens que 
comporão o Contrato. Nosso entendimento está 
correto? 

A lei 8.666/1993 não se aplica às contratações realizadas pela Telebras, que adota a Lei 13.303/2006. Os acréscimos e supressões observarão o disposto na Lei 13.303/2016 e no 
§ 1º do art. 129 do RELIC, desde que acordado entre as partes. 
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47 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Sugestão 

O item 8.1.1 diz que “Deverá ser observado 
ainda o disposto no inciso VI do art. 122 do RELIC 
TELEBRAS”, porém o art. 122 do RELIC TELEBRAS 
não possui inciso 
VI. Solicitamos esclarecer incisos e artigos do 
RELIC TELEBRAS a serem considerados neste 
item, ou ajustar o texto deste TR. 

O item 8.1.1 do Termo de Referência será retificado. 
Esclarecemos que, onde se lê: "8.1.1. Deverá ser observado ainda o disposto no inciso VI do art. 122 do RELIC TELEBRAS". 
Passa-se a ler: "8.1.1. Deverá ser observado ainda o disposto no inciso VI do art. 112 do RELIC TELEBRAS". 

48 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Sugestão 

Considerando os itens 9.1.6 e 11.4.3, solicitamos 
que especifiquem a área mínima total dos CMs, 
incluindo as áreas de armazenamento e 
expansão. 

A áreas dos CMs dependerão da estratégia de distribuição dos sobressalentes e deverão considerar espaços para eventuais equipamentos desmobilizados, equipamentos de 
atendimento a clientes desativados ou em ativação adquiridos pela engenharia e estações eventualmente em processo de desinstalação ou desuso. 

49 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 10.1.2 do TR, em seu subitem g), 
estabelece como um dos escopos de atividades 
da CONTRATADA as atualizações de hardware e 
softwares referentes à otimização das redes 
principais (backbone) e das redes de acesso 
(backhaul). Entendemos que tais atividades 
devem ser de responsabilidade dos próprios 
fornecedores das tecnologias da RNT e 
eventualmente da empresa responsável pelo 
Centro Integrado de Gerência de Rede. Está 
correto o nosso entendimento? 

A itenização do 10.1.2 será revisada. 
As atividades a serem realizadas pela contratada se restringirão ao suporte de campo em conjunto com o Centro Integrado de Gerência de Rede. 

50 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 10.1.2 do TR, em seu subitem h), 
estabelece como um dos escopos de atividades 
da CONTRATADA o “reparo e/ou revisão 
necessários à recuperação completa ou a 
restabelecer um equipamento ou subsistema às 
condições originais do fabricante e/ou 
fornecedor, modificações técnicas, alterações, 
modernizações, reformas ou reconstruções de 
peças, componentes ou equipamentos ou 
mesmo instalações”. Entendemos que estas 
atividades, no caso das tecnologias que 
compõem a RNT, devem ser assumidas pelos 
seus próprios fornecedores, através de 
contratos de garantia ou extensão de garantia 
negociados entre eles e a TELEBRAS. Caso parte 
deste escopo seja definido como 
responsabilidade da CONTRATADA, caberia aqui 
o ressarcimento destes custos como Serviços 
executados sob Demanda. Está correto o nosso 
entendimento? 

A itenização do 10.1.2 será revisada. 
O entendimento está incorreto. Todos os sobressalentes necessários serão fornecidos pela Telebras. 

T
LB

A
N

X
20

21
07

14
9A

Assinado digitalmente por PERICLES AUGUSTUS BARBOSA POVOA.
Assinado com senha por RAFAEL BATISTA LEITE GOMES, LUIZ GERALDO ROCHA FARIA DE OLIVEIRA, THAYSA MEIER PERANTONI, MAURÍCIO DE SOUZA SANTOS e
RODRIGO BOTELHO MACHADO.
Documento Nº: 237343-6531 - consulta à autenticidade em http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action

T
el

ec
om

un
icações Brasileiras S

.A
.

Telebras

859



Item Empresa Proponente 

Forma de 

Envio da 

Contribuição 

Data de 

Envio 

Hora de 

Recebimento 

Natureza da 

Contribuição 
Pergunta Resposta 

51 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Em relação ao item 10.1.2. i) (“Manutenção 
preventiva e corretiva das vias de acesso, 
manutenção predial, limpeza, conservação e 
guarda dos locais, conservação dos gradis e 
alambrados, soluções geotécnicas de proteção 
aos sites, equipamentos e das instalações das 
Estações de Telecomunicações”), solicitamos 
que: 
 
a. Seja definida a extensão das vias de acesso e 
responsabilidades compatíveis com cedentes ou 
órgãos públicos – municipais, estaduais e 
federais. 
b. Confirmar se é correto o entendimento de 
que a guarda dos locais é responsabilidade das 
cedentes ou dos órgãos públicos de segurança 
competentes. 
c. Confirmar se é correto o entendimento de que 
a manutenção preventiva e corretiva significa 
manter as vias de acesso no mesmo estado de 
conservação em que foram recebidas pela 
CONTRATADA quando do início do Contrato. 

A itenização do 10.1.2 será revisada. 
a) e b) A extensão das vias de acesso são aquelas já inerentes a cada estação, derivadas de estradas de fazendas, universidades, estradas municipais, estaduais ou federais, 
objetivando o translado de materiais, peças e dos técnicos envolvidos nas atividades de manutenção. 
c) Está incorreto o entendimento, a contratada deverá adequar, se necessário, o acesso para o correto desempenho de suas atividades de manutenção, posto que, os serviços 
são de ordem contínua e precipitações, fenômenos naturais não são previsíveis, impossibilitando uma data de corte para virada de responsabilidade entre o contrato 
atualmente vigente e o novo contrato a ser celebrado. 

52 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.1.3.1 (“Para as redes de fibras 
ópticas principais (backbone), redes de fibras 
ópticas de interligação dos municípios ao 
backbone (backhaul), ou redes de fibras ópticas 
para acesso aos Clientes TELEBRAS e às redes 
metropolitanas, os serviços a serem executados 
abrangem somente aquelas redes próprias da 
TELEBRAS e as recebidas em permuta (“swap”) 
de redes”), entendemos que: 
a. Os serviços, bem como as manutenções 
preventivas, preditivas e corretivas de rede em 
permuta (“swap”) são de responsabilidade da 
proprietária da rede, ex. VIVO. 
b. Os serviços a serem executados, bem como as 
manutenções mencionadas, dar-se-ão somente 
e apenas nos trechos com as respectivas UPs e 
termos de aceite (“AF”) previamente emitidos. 
Estão corretos os entendimentos? 

a) Serviços de manutenção em redes de fibras ópticas deverão ser realizados em redes operacionais mediante emissão dos respectivos Pedidos de Compra. Para alguns casos, 
mediante solicitação da contratante, pode ser necessária a manutenção em redes derivadas de acordos de permutas, swap, entre outros, que também estarão respaldados por 
Pedidos de Compra. 
b) Não, o entendimento está incorreto. A premissa é que todos os trechos em operação sejam manutenidos mediante a emissão de Pedido de Compra da respectiva UP, pois o 
pressuposto de qualquer empresa que venha a vencer o certame é de que a rede que já se encontra em operação já foi aceita e tem um processo de manutenção em andamento 
a qual esta deverá assumir. 
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53 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 10.2.5 diz “Inspecionar/monitorar as 
redes de Fibras Ópticas cedidas, constituídas 
pelas redes principais (backbone), redes de 
interligação (backhaul), redes de acesso 
metropolitanas e redes para acesso à Clientes 
TELEBRAS, identificar e notificar, de imediato, à 
TELEBRAS, as ocorrências de quaisquer eventos 
que possam provocar avarias nas rotas de cabos 
de Fibras Ópticas ou em sua infraestrutura ou 
considerados como situações de emergência 
que impliquem em manutenção corretiva 
imediata, para realização de interações com as 
empresas.”Solicitamos:a. Definir 
detalhadamente as atividades de 
“Inspecionar/monitorar” no ambiente de redes 
de Fibras Ópticas;b. Delimitar “as ocorrências de 
quaisquer eventos que possam provocar 
avarias”;c. Definir claramente, dentro do escopo 
deste item, atividades de responsabilidade da 
CONTRATADA e da CONTRATANTE;d. 
Entendemos que a “manutenção corretiva 
imediata” está fora do escopo da atividade 
“inspecionar/monitorar as redes de fibra 
óptica”. Portanto deve ser considerado um 
serviço sob demanda. Está correto nosso 
entendimento? 

a) Inspecionar e manter as redes de fibras ópticas são entendidas como atividades de realização de rotas de vistorias detalhadas, com periodicidade definida, mediante a emissão 
de relatórios suficientemente claros e detalhados para possibilitar a aferição do atendimento às normas de compartilhamento de infraestrutura ou de ocupação de postes ou solo 
de cada região específica. Essas atividades devem possuir frequência máxima trimestral para cada trecho de fibra óptica que possua Pedido de Compra emitido. b) As ocorrências 
que possam provocar avarias são obras, abalroamentos de postes, escavações, ocupações indevidas de solo, fenômenos naturais que ameacem o correto funcionamento, 
integridade e desempenho dos cabos ópticos (por exemplo, queimadas, enchentes, erosões, entre outros).c) As responsabilidades da contratante, neste aspecto, são o 
fornecimento dos sobressalentes necessários às manutenções e a comunicação formal, quando necessária, junto aos entes responsáveis pela infraestrutura compartilhada ou pelo 
solo ocupado; restando as demais responsabilidades operacionais à contratada de campo.d) O item 13.20 do Termo de Referência prevê todas as atividades a serem 
desempenhadas, e o item 10.2 descreve de forma sucinta todas as atividades que englobam a manutenção da Planta da Rede Nacional de Telecomunicações, não ensejando 
nenhuma destas atividades em qualquer outro faturamento que não o previsto nos termos do item 13.20. 

54 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.2.6 (“Supervisionar, monitorar e 
realizar vistorias e a manutenção dos trechos de 
Cabos de Fibras Ópticas, próprios da TELEBRAS e 
as recebidas em permuta quando aplicável 
(“swap”), de redes, e de toda a sua 
infraestrutura, inclusive realizar as 
readequações necessárias de rotas e trajetos 
mediante solicitação da CONTRATANTE”), 
entendemos que as readequações solicitadas 
pela CONTRATANTE serão serviços adicionais à 
manutenção contínua dos serviços contratados 
no objeto, ou seja, tratados como serviço sob 
demanda. Está correto este entendimento? 

Não, o entendimento está incorreto. Não haverá serviço sob demanda nas hipóteses previstas na manifestação realizada pela interessada. 
O item 10.2.6 do Termo de Referência baliza o cálculo necessário a estes custos e volumetrias a serem previstos quando da elaboração da proposta para o item UP11, localizada 
no item 13.20 do Termo de referência. 

55 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.2.7 (“Realizar a recuperação, ajustes, 
conformações, recomposição de trajetos e a 
readequação de terrenos inclusive mediante 
intervenções geotécnicas nos quais passam os 
trechos de Cabos de Fibras Ópticas impactados 
por defeitos, problemas ou indisponibilidades, 
assim como realizar quaisquer intervenções 
necessárias em redes de Cabos Ópticos aéreos, 
readequações em postes e outras soluções de 
recuperação conforme solicitação da 
CONTRATANTE”), entendemos que as 
readequações e intervenções solicitadas pela 
CONTRATANTE serão serviços adicionais à 
manutenção contínua dos serviços contratados 
no objeto, ou seja, tratados como serviço sob 
demanda. Está correto este entendimento? 

Não, o entendimento está incorreto. Não haverá serviço sob demanda nas hipóteses previstas na manifestação realizada pela interessada. 
O item 10.2.6 do Termo de Referência baliza o cálculo necessário a estes custos e volumetrias a serem previstos quando da elaboração da proposta para o item UP11, localizada 
no item 13.20 do Termo de referência. 
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56 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.2.8, que trata da Manutenção da 
RNT, é dito que a CONTRATADA deverá “quando 
solicitado pela TELEBRAS, realizar manutenção 
de Estações de Telecomunicações entregues, 
mas ainda sem monitoração, com verificação 
semanal in loco, com verificação do sistema de 
energia e todos os demais equipamentos com 
reparo de eventuais problemas ou falhas”. 
Entendemos que a CONTRATADA somente 
realizará manutenção corretiva e preventiva em 
sites que foram previamente aceitos pela 
CONTRATADA. Está correto nosso 
entendimento? 

Não, o entendimento está incorreto.  A premissa é que todos as estações em operação, ou, em processo de implantação, sejam manutenidos mediante a emissão de Pedido de 
Compra da respectiva UP, pois o pressuposto de qualquer empresa que venha a vencer o certame é de que a rede que já se encontra em operação já foi aceita e tem um 
processo de manutenção em andamento a qual esta deverá assumir. 
Para o caso em concreto, existe a previsão do item 13.23, UP14, que descreve as atividades a serem realizadas nas estações ainda não monitoradas, para o qual deverá ser 
prevista uma remuneração mensal na proposta a ser apresentada pela proponente no Pregão. 

57 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 10.2.13 do TR estabelece como um dos 
escopos de atividades da CONTRATADA “instalar 
atualizações ou novas versões de software(s) e 
firmware(s), ou de parte(s) dele(s), decorrentes 
da evolução funcional ou correções do(s) 
anteriormente fornecido(s), disponibilizadas 
pelos fornecedores ou fabricantes de 
equipamentos, sistemas ou subsistemas”. 
Entendemos que tais atividades devem ser de 
responsabilidade dos próprios fornecedores das 
tecnologias da RNT e eventualmente da 
empresa responsável pelo Centro Integrado de 
Gerência de Rede. Está correto o nosso 
entendimento? 

As atividades a serem realizadas pela contratada se restringirão ao suporte de campo em conjunto com o Centro Integrado de Gerência de Rede. 

58 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Nos itens 10.2.14 e 10.2.14.1, a TELEBRAS fala 
sobre inserção na rede de novos equipamentos 
e novas tecnologias. Afirma que a CONTRATADA 
deverá “assumir a Manutenção de novos 
equipamentos, tecnologias, produtos e serviços, 
com a devida capacitação técnica e adequação 
de instrumental e ferramental necessários para 
cumprimento do escopo e adequação à 
inovação tecnológica”, além de “quaisquer 
testes, ensaios, treinamentos e operações para 
adequação de mão-de-obra às tecnologias 
implementadas”. Como não existe uma 
definição clara neste TR sobre novas tecnologias 
a serem adotadas, entendemos que deve ser de 
responsabilidade da TELEBRAS prover essas 
capacitações à CONTRATADA. Está correto 
nosso entendimento? 

Sim, o entendimento está correto. 

59 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

19) O item 10.2.15 do TR inclui atividades de 
implantação de equipamentos na RNT, seja para 
sua expansão geográfica ou para expansão de 
capacidade. 
Entendemos que as atividades de implantação 
de novos equipamentos devam ser de 
responsabilidade de seus próprios 
fornecedores. Sugerimos que este item seja 
reescrito para uma maior clareza do escopo de 
atividade. Está correto o nosso entendimento e 
nossa sugestão pode ser aceita? 

Os itens de 13.24 a 13.27 preveem a mudança, encolhimento ou crescimento da Planta de clientes, e o item 10.2.16 define as atividades que são intrínsecas quanto à recapacitação, 
ampliação, remanejamentos e substituição de elementos de rede, bem como a implantação, configuração e reconfiguração de equipamentos 
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60 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.2.21 é definido como 
responsabilidade da CONTRATADA 
“disponibilizar quando solicitado grupo gerador 
móvel em todas as regiões para atendimentos 
críticos e emergenciais, com todos os recursos 
necessários para sua operação”. A nossa 
sugestão é que este deve ser considerado um 
serviço sob demanda. Nossa sugestão é 
pertinente? 

A sugestão não será acatada. As configurações dos sites já preveem fonte de energia alternativas contando, em 100% dos casos, com banco de baterias de autonomia significativa, 
mais de 80 estações possuem GMGs próprios, como fonte suplementar de energia, e a Telebras ainda conta com GMGs móveis para atendimentos esporádicos. Qualquer 
fornecimento que extrapole esta condição, condição excepcional, deverá ser previsto nos custos da proponente. 

61 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.2.23 é definido como 
responsabilidade da CONTRATADA “realizar 
troca de baterias, lâmpadas, fusíveis, filtros, 
subconjuntos, cartões; lubrificantes e 
componentes especiais”. Entendemos que para 
os casos de troca de bateria a CONTRATANTE é 
responsável pelo seu fornecimento. Está correto 
nosso entendimento? 

Sim, o entendimento está correto. 

62 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 10.2.26 do TR estabelece como escopo 
de atividade “reparar, exclusivamente às suas 
custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões 
e quaisquer irregularidades verificadas nos 
serviços de operação, de instalação ou de 
manutenção de equipamentos, sistemas, 
subsistemas, módulos, placas, sobressalentes, 
instrumentos ou de qualquer outro material ou 
instalação, responsabilizando-se por qualquer 
dano ou prejuízo daí decorrente”. Entendemos 
que o reparo de equipamentos que apresentem 
falhas deve ser coberto por contratos de 
garantia entre a TELEBRAS e os respectivos 
fornecedores desses equipamentos. 
Entendemos que não deve ser imputado à 
CONTRATADA este tipo de responsabilidade. 
Caso parte deste escopo seja definido como 
responsabilidade da CONTRATADA, caberia aqui 
o ressarcimento destes custos como Serviços 
executados sob Demanda. Estão corretos os 
nossos entendimentos? 

Este item será revisado pela Telebras para proporcionar um melhor entendimento e terá a seguinte redação: 
Reparar, exclusivamente às suas custas, utilizando-se de itens consumíveis necessários e sobressalentes fornecidos pela contratante para todos os defeitos, erros, falhas, omissões 
e quaisquer irregularidades verificadas nos serviços de operação, de instalação ou de manutenção de equipamentos, sistemas, subsistemas, módulos, placas, instrumentos ou de 
qualquer outro material ou instalação, responsabilizando-se por qualquer dano ou prejuízo daí decorrente. 

63 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

 O item 10.2.27 do TR estabelece como escopo 
de atividade conservar e realizar manutenção 
periódica das vias de acesso às Estações da RNT. 
Como a RNT inclui algumas estações em 
localizações bem remotas e com acesso 
bastante difícil, a definição precisa de “via de 
acesso” torna-se importante para que as 
Proponentes possam de alguma forma estimar 
o custo da manutenção dessas vias. Qual é a 
definição precisa de uma via de acesso? 

Caracteriza-se por via de acesso: a extensão do caminho a ser percorrido já inerente a cada estação, derivada de estradas de fazendas, universidades, estradas municipais, estaduais 
ou federais, objetivando o translado de materiais, peças e dos técnicos envolvidos nas atividades de manutenção. 

64 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.2.28 (“Realizar a conservação, 
manutenção preventiva, corretiva, emergencial 
assim como limpeza, higienização, jardinagem, 
realizar aceiro, manutenção de gradeamento 
externo e alambrado, concertinas, muros e 
portões, fechaduras nas instalações e locais das 
áreas destinadas à Estações de 
Telecomunicações TELEBRAS, em cedentes ou 
áreas locadas, incluindo todas as atividades 
necessárias e o fornecimento de materiais e 

Não, o entendimento está incorreto. A contratada será responsável, exclusivamente, pela zeladoria, conservação e manutenção da área das estações da Telebras considerando 
seu aceiro perimetral, independentemente do restante das áreas dos locadores ou cedentes, as quais são de responsabilidade delas mesmas. 
Para as estações que demandem autorização de acesso, essa autorização seguirá o processo contratual entre a Telebras e a respectiva cedente. 
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equipamentos”), entendemos que as atividades 
mencionadas implicam em corresponsabilidade, 
anuência e autorização prévia das cedentes e 
locadores para a execução das atividades 
mencionadas. Está correto este entendimento? 

65 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 10.2.29 (“Realizar a recarga periódica e 
substituição de extintores/cilindros quando 
aplicável, atentando aos seus prazos de validade 
e utilização independentemente do agente 
extintor nas Estações da Rede Nacional de 
Telecomunicações”), implica em inúmeros tipos 
de agente extintor, ex. FM200. Assim, 
solicitamos a relação dos agentes extintores 
hoje existentes nas Estações da Rede Nacional 
de Telecomunicações. 

A relação das estações que contém agentes extintores está contida no Apêndice A deste Termo de Referência. As estações de cujas Unidades Padrão de Manutenção forem UP03, 
UP04, UP05, UP09 e UP10 contém agentes extintores de CO2 e FM200. 

66 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.2.31 (“Guardar locais e instalações 
das Estações de Telecomunicações, assim como 
garantir sua segurança”), entendemos que a 
guarda e garantia da segurança das Estações de 
Telecomunicações caberá às cedentes ou órgãos 
públicos e privados de segurança, sejam locais, 
estaduais ou federais. Está correto este 
entendimento? 

Não, o entendimento está errado. Todos os bens e instalações contidos nas redes e estações da Telebras, que possuam Pedidos de Compra para sua manutenção, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

67 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Em relação ao item 10.2.33 do TR, entendemos 
que a responsabilidade de dimensionar e 
fornecer as unidades sobressalentes das 
tecnologias que compõem a RNT são dos seus 
respectivos fornecedores. Está correto o nosso 
entendimento? 

Não, o entendimento está errado, contudo este dimensionamento e fornecimento não está na esfera deste Termo de Referência. A contratada será responsável pelo equilíbrio 
dos estoques de sobressalentes e consumíveis de forma a atender os acordos de nível de serviço, baseando-se nos parâmetros elencados no item 10.2.33. 

68 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Em relação ao item 10.3.1 (“Operar toda a 
logística de sobressalentes, incluindo as 
atividades de planejamento, administração, 
controle, limpeza, higienização, conservação, 
armazenamento, guarda, transporte, 
distribuição, logística reversa (envio de placas, 
itens e equipamentos defeituosos para reparo), 
atendimento às solicitações de sobressalentes e 
atualização de sistemas de gestão”), 
entendemos que no tocante à Gestão de 
Sobressalentes Fibra Óptica, existem itens de 
grande porte e peso (ex.: bobinas de cabo FO, 
bobinas de cordoalha, tampas de caixa de 
passagem tipo R2 e R1 etc.), que demandam 
mão de obra especializada para guarda e 
movimentação, bem como em alguns casos, a 
utilização de transporte específico para sua 
movimentação (ex.: caminhão Munck). Estes 
itens poderiam ser disponibilizados pela 
CONTRATADA diretamente em seus diferentes 
CM’S locais. Em caso de necessidade de 
remanejamento por parte da CONTRATADA, 
este serviço deveria ser enquadrado como 
serviço sob demanda. Está correto nosso 
entendimento? 

Não, o entendimento está errado. Todos estes custos estão previstos no item 13.22, UP12, que versa: "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." 
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69 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.3.17 (”Para os casos nos quais 
demora, atraso ou falha na logística de 
sobressalentes cause impacto negativo e/ou 
indisponibilidade da Planta Nacional de 
Telecomunicações, facultará, à CONTRATANTE, 
a aplicação das sanções ou multas previstas 
conforme a gravidade e severidade do caso 
concreto e descritas neste Termo de 
Referência”), entendemos que se excluem casos 
fortuitos, motivados por força maior ou não 
imputáveis à CONTRATADA, a exemplo de, 
porém não restrito a, a dificuldade de 
mobilidade devido à pandemia COVID-19. 
Adicionalmente, este atraso, uma vez justificado 
e comprovado, seria abonado dos indicadores 
do Acordo de Nível de Serviço (ANS). Está 
correto este entendimento? 

Sim, o entendimento está correto. Em casos fortuitos, a fiscalização do contrato avaliará, mediante pleito e vasta justificativa com lastro por parte da contratada, podendo deferir 
ou não o abono em casos específicos. 

70 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Em relação ao item 10.4 (“Ativação e 
Manutenção de Equipamentos e Clientes”), 
solicitamos que a TELEBRAS forneça os 
endereços de todos os CPE’s instalados 
atualmente na RNT, para correto 
dimensionamento de equipes técnicas e 
deslocamentos para estes atendimentos. 

Os endereços dos clientes são informações confidenciais. No Apêndice A está contida a divisão dos clientes por regiões, bem como na Tabela 15 do item 14 do Termo de Referência. 

71 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Em relação ao item 10.5.6 do TR, entendemos 
que o registro dos Tempos Médios entre Falhas 
(MTBF) deva ser de responsabilidade da 
empresa que opera o CIGR. Está correto o nosso 
entendimento? 

Não, o entendimento está errado. Para casos específicos esta análise será demandada no âmbito do item 12.12, Entrega de Relatório, Documentações e Estudos. 

72 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.7.3 é dito que “os chamados 
estabelecidos conforme os itens 10.7.1 e 
10.7.22 não devem possuir limitação de 
quantidade ou restrições durante a vigência do 
Contrato”. O item 10.7.22 não existe no referido 
TR. Entendemos ser a leitura correta 10.7.2. Está 
correto nosso entendimento? 

O entendimento está correto. A Telebras realizará a adequação do texto do Termo de Referência. 

73 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Em relação ao item 10.10, inciso f) (“coleta 
seletiva e destinação final adequada de resíduos 
sólidos”, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) os define como “todo material, 
substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em 
sociedade”), entendemos que em relação a 
destinação apropriada de cabos de fibra óptica, 
retirados em manutenções e/ou que não 
tenham mais serventia para a planta da 
CONTRATANTE, a destinação poderia ser o 
descarte imediato, atendendo às legislações 
vigentes. Está correto nosso entendimento? 

O entendimento está correto. O descarte poderá ser realizado desde que validado pela fiscalização do contrato da Telebras. 

74 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.10.1, inciso e) (“gestão e 
acondicionamento de baterias inservíveis em 
local apropriado e conforme as normas 
vigentes”), solicitamos alteração no texto 
indicando que baterias inservíveis sejam 
direcionadas ao desfazimento imediato, uma 
vez que o acondicionamento destas pode 
contrapor normas regulatórias ou ambientais 
vigentes. É pertinente nossa solicitação? 

A sugestão não será acatada. O dispositivo 10.10.1 e) expressa que "gestão e acondicionamento de baterias inservíveis em local apropriado e conforme as 
normas vigente", assim, toda a preconização legal desde o transporte, guarda e destinação estão previstos no texto. 
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75 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.10.1 inciso k) (“proteção de áreas 
ameaçadas de degradação, em especial as áreas 
próximas de Planta Nacional de 
Telecomunicações”), entendemos que a 
responsabilidade da CONTRATADA limita-se a 
não degradar áreas de proteção, e exime-se de 
atividades a exemplo de, porém não restrito a, 
reflorestamento de áreas de proteção 
ambiental. Está correto este entendimento? 

O entendimento está correto. 

76 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Sugestão 

O item 10.11 da TR imputa à empresa 
CONTRATADA a responsabilidade por ressarcir a 
TELEBRAS por qualquer perda que ocorra devido 
a ações de acidentes, vandalismo e furtos nas 
estações da RNT. Este item ainda coloca como 
uma opção à CONTRATADA a contratação de um 
seguro para poder se proteger da extensão que 
tais eventos poderão tomar na saúde financeira 
do Contrato. Uma vez que a contratação deste 
seguro depende de um conjunto de informações 
que atualmente não está disponível, 
entendemos que seria extremamente 
importante para o correto dimensionamento de 
recursos por parte das empresas PROPONENTES 
que a TELEBRAS estabeleça um limite máximo 
anual para tais compensações. Caso contrário, 
corre-se o risco da PROPONENTE, quando da 
preparação de sua proposta de preços, incorrer 
em dois problemas: a) superdimensionar tais 
custos e ofertar preços acima do razoável, 
prejudicando o erário ou b) subdimensionar tais 
custos e comprometer o equilíbrio econômico / 
financeiro do Contrato, prejudicando tanto a si 
própria quanto à própria TELEBRAS. Em vista dos 
pontos acima, seria possível a inclusão de um 
limite anual? 

A volumetria média de vandalismos média dos últimos 12 meses não excede a 1 vandalismo por mês. 
 
A contratação de seguro é facultativa à contratada, devendo esta avaliar e mensurar os custos e riscos de negócio, sempre em observância ao disposto no item 10.11. 
 
A inserção de limites para estes ressarcimentos não é plausível. 

77 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 10.11 (“Acidentes Vandalismos e 
Furtos”), a TELEBRAS informa que todo material 
vandalizado, deverá ser reposto para recompor 
seu patrimônio. Junto com este deverá ser 
enviada a nota fiscal dos itens a serem repostos 
na modalidade “Remessa para Prestação de 
Serviços” (sem débito de impostos), contudo 
entendemos que esta operação não poderá ser 
realizada se o envio tiver que acontecer em 
nome da TELEBRAS, pois quando isso ocorre 
devem ser debitados todos os impostos, 
inclusive o ICMS-DIFAL. Entendemos que 
existem duas possibilidades para esta operação: 
“Remessa para Prestação de Serviços” em nome 
da CONTRATADA, sem débito de imposto algum 
(neste caso a TELEBRAS não poderá repor o 
ativo) ou “Remessa de Outros Bens” em nome 
da TELEBRAS, destacando todos os impostos 
(podendo recompor os ativos, neste caso a 
CONTRATADA deverá inserir todos os custos 
tributários no custo total da nota de serviço). 
Qual modalidade deverá ser adotada para a 

Deverá ser adotado a opção “Remessa de Outros Bens” em nome da TELEBRAS, destacando todos os impostos (podendo recompor os ativos, neste caso a CONTRATADA deverá 
inserir todos os custos tributários no custo total da nota de serviços). Ademais, esta opção deverá fazer parte do Plano de Manutenção da Rede Nacional de Telecomunicações. 
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execução do contrato, considerando os riscos 
tributários? 

78 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Sugestão 

Sobre o item 10.11.3 e subitens, que estipulam 
que “a CONTRATADA se obriga a repor os 
materiais e equipamentos danificados por 
acidente, atos de vandalismo e furtados”:a. 
Questionamos se o pretendido nesses itens é 
que a propriedade dos bens de reposição seja 
efetivamente da TELEBRAS (hipótese em que o 
envio dos ativos em questão precisaria ser 
efetuado com documento fiscal em nome 
desta);b. Em caso positivo, antevemos um 
problema de ordem fiscal: de acordo com o 
objeto contratual (“... a execução de serviços de 
manutenção, a serem realizados de forma 
contínua, na Planta da Rede Nacional de 
Telecomunicações ...”), entende-se que a 
reposição deva ocorrer EXCLUSIVAMENTE no 
bojo da prestação de serviços, ou seja, com 
documento fiscal em nome da CONTRATADA, o 
que inviabilizaria a reposição do patrimônio da 
TELEBRAS.c. Assim, de forma a evitar a 
incompatibilidade com o objeto contratual, 
permitindo que a TELEBRAS efetue a reposição 
do patrimônio vandalizado, somado a mitigação 
dos riscos tributários para as partes, sugerimos 
que a atividade descrita nos itens em referência 
seja retirada deste edital. Parece-nos que 
deveria ser objeto de concorrência específica, 
que contemple tanto a reposição dos 
equipamentos, quanto o serviço de manutenção 
de vandalizados.Solicitamos um 
posicionamento da TELEBRAS em relação aos 
pontos acima expostos. 

a) Sim. Deverá ser adotada a opção “Remessa de Outros Bens” em nome da TELEBRAS, destacando todos os impostos (podendo recompor os ativos, neste caso a CONTRATADA 
deverá inserir todos os custos tributários no custo total da nota de serviços).b) A reposição de equipamentos vandalizados está previsto no Termo de Referência e deverá fazer 
parte do Plano de Manutenção da Rede Nacional de Telecomunicações, conforme item 10.2, e deverão ser efetuados segundo as regras estabelecidas no Apêndice D. Em relação 
a internalização do novo bem deverá ser adotada a opção “Remessa de Outros Bens” em nome da TELEBRAS, destacando todos os impostos (podendo recompor os ativos, neste 
caso a CONTRATADA deverá inserir todos os custos tributários no custo total da nota de serviços).c) A reposição de equipamentos vandalizados está previsto no Termo de 
Referência e deverá fazer parte do Plano de Manutenção da Rede Nacional de Telecomunicações a ser fornecido pelo Licitante Vencedor. Logo, é impertinente sua retirado do 
Edital. 

79 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 11.1.24 (“As Equipes de Manutenção 
devem também realizar serviços de 
manutenção, conservação e reparação das vias 
de acesso às Estações de Telecomunicações 
bem como de limpeza, higienização, 
jardinagem, aceiros, erradicação de potenciais 
criadouros de larvas de mosquitos e insetos, 
conservação, manutenção predial e das 
instalações das Estações de Telecomunicações 
próprias da TELEBRAS, incluindo todas as 
atividades necessárias e o fornecimento de 
materiais e equipamentos e a guarda das 
instalações das Estações de Telecomunicações 
(POPs, Estações Repetidoras de Rádio e Estações 
Terminais de Rádio) e dos terrenos onde as 
mesmas estão instaladas.”), solicitamos: 
a. Definir “vias de acesso” uma vez que estas 
podem estar sob responsabilidade pública ou 
privada. 
b. Confirmar o entendimento referente a 
“manutenção predial”, pelo qual a 

a) Caracteriza-se por via de acesso: a extensão do caminho a ser percorrido já inerente a cada estação, derivada de estradas de fazendas, universidades, estradas municipais, 
estaduais ou federais, objetivando o translado de materiais, peças e dos técnicos envolvidos nas atividades de manutenção. 
 
b) O entendimento está errado quanto a definição de "Manutenção Predial", cabendo nesta definição qualquer serviço que se faça necessário para a manutenção das condições 
originais de fabricação ou fornecimento da estrutura em questão, desde que não estejam estas sob garantia dos fabricantes e fornecedores. 
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CONTRATADA se exime de reformas, expansões, 
adequações, ou mesmo manutenções 
ocasionadas por erro ou falha de projeto e 
construção; bem como danos causado por 
terceiro. 

80 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 11.3 do TR trata do serviço de gestão de 
sobressalentes. Neste contexto, o item 11.3.1 

determina que “os patrimônios e bens da 
CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, poderão 
ser guardados em imóveis de terceiros”. 
Entendemos que os CMs locados pela 
CONTRATADA em seu nome são considerados 
imóveis próprios e não de terceiros. Está correto 
o nosso entendimento? 

O entendimento está correto. 

81 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 11.3.2.1 do TR detalha itens 
provenientes de desmobilização que por 
ventura poderão ser armazenados em CMs 
centralizados. Dentre estes itens, são 
mencionados torres e containers. Para que um 
CM centralizado possa receber esses tipos de 
itens haveria necessidade de uma área de 
armazenagem muito ampla, provavelmente 
com um pátio externo. O custo deste tipo de 
imóvel pode ser proibitivo, sem falar no custo de 
transporte da torre ou container do local de 
onde serão desmobilizados até o CM 
centralizado. Entendemos que os itens torres e 
containers devam ser excluídos da lista de itens 
passíveis de armazenamento. Está correto o 
nosso entendimento? 

O entendimento está correto e o texto será alterado para a seguinte descrição:  
Onde se lê: 11.3.2.1. Itens provenientes de desmobilização, tais como gabinetes, torres, contêineres, antenas, racks, baterias e peças de grande porte, poderão ser enviados para 
os Centros de Manutenção centralizados às custas da CONTRATADA, desde que validados pela CONTRATANTE.                                                                                      
Leia-se: 11.3.2.1. Itens provenientes de desmobilização, tais como gabinetes, antenas, racks e baterias, poderão ser enviados para os Centros de Manutenção centralizados às 
custas da CONTRATADA, desde que validados pela CONTRATANTE. 

82 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 11.3.3.3 do TR estabelece que “as 
quantidades ótimas de itens sobressalentes, a 
serem estocados devem ser ajustadas pela 
CONTRATADA”. Entendemos que o 
dimensionamento das quantidades de unidades 
sobressalentes para as diversas tecnologias que 
compõem a RNT é de responsabilidade de seus 
respectivos fornecedores, que devem cumprir 
com regras de dimensionamento estabelecidas 
nos respectivos Termos de Referência emitidos 
pela TELEBRAS. Está correto o nosso 
entendimento? 

Não, o entendimento está errado. Há de ser considerada a natureza viva e operacional da Rede Nacional de Telecomunicações, e que a utilização de sobressalentes e consumíveis 
no decorrer de sua operação e manutenção demandará o reequilíbrio dos estoques, inferindo à contratada responsabilidade de cálculo e dimensionamento logístico para 
provimento das peças necessárias ao desempenho ótimo da planta. 

83 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 12.6 do TR estabelece que “admitem-se 
revisões semestrais para as configurações das 
Unidades Padrão de Manutenção – UP”. A 
TELEBRAS poderia esclarecer este item? 

Diante das evoluções tecnológicas e ampliações ou mudanças de configurações da Rede Nacional de Telecomunicações, admite-se a mudança de configuração das estações, 
podendo estas migrarem, serem acrescidas ou retiradas dos Pedidos de Compras. Para o correto dimensionamento desta perspectiva contratual, considerar o Item 14 em sua 
Tabela 15 e Apêndice E: Cronograma Estimado – Quantidades de Estações e Eventos por Região, Ano e Mês – Eventos Contínuos e por Demanda. 

84 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Sugestão 

O item 12.7.1 diz: “Os indicadores mensais 
considerados são medidos a partir dos valores 
de TMA e PMV definidos a seguir, separados por 
área e por criticidade de atendimento. Valores 
de TMA e PMV que excedam os indicados nas 
tabelas devem ser penalizados com sanção 
definida na Tabela 3”. Porém existem 2 tabelas 
denominadas Tabela 3 no item 12. Solicitamos 
informar o conteúdo da tabela a ser considerado 
neste item. 

O entendimento está correto. A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência. 
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85 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 12.19 está referenciando a Tabela 3 do 
item 12.166. Entendemos que a referência 
correta seria Tabela 3 do item 12.16. Está 
correto nosso entendimento? 

O entendimento está correto. A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência. 

86 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 13.6 do TR menciona que “...está 
prevista a execução de serviços de manutenção 
de equipamentos Clientes TELEBRAS, incluindo a 
ativação, instalação, desinstalação, 
configurações dos equipamentos do Cliente e 
manutenção da infraestrutura necessária ao 
serviço contratado”. Solicitamos detalhar 
“manutenção da infraestrutura necessária ao 
serviço contratado”. 

Entender por "manutenção da infraestrutura necessária ao serviço contratado", todas as manutenções que estejam no âmbito dos equipamentos fornecidos pela Telebras, que 
se façam necessários ao correto funcionamento e desempenho dos circuitos e serviços dos clientes Telebras que detenham Pedido de Compras para sua manutenção. 

87 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 13.9 está escrito “indicadas a seguir nos 
itens de 13.1010 a 13.28”. Entendemos ser a 
correta leitura “indicadas a seguir nos itens de 
13.10 a 13.28”. Está correto nosso 
entendimento? 

O entendimento está correto. A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência. 

88 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Os itens 13.10 a 13.20 do TR descrevem as 
Unidades Padrão de Manutenção de UP01 a 
UP11, as quais por sua vez descrevem as 
atividades que deverão ser realizadas em 
diferentes componentes da RNT. Entendemos 
que a atividade de “operação” não se aplica ao 
âmbito deste Contrato e deverá ser excluída 
dessas descrições. O próprio item 1.1 do TR 
estabelece como objeto “a contratação de 
empresa ou consórcio de empresas 
especializado para a execução de serviços de 

manutenção”. Está correto o nosso 
entendimento? 

Não, o entendimento está errado. Algumas das atuações dos técnicos em campo demandarão ações em interface com os equipamentos (ligar, desligar, operar circuitos, chaves, 
interruptores, disjuntores, contatoras, IHMs) o que se configura como uma operação de campo, inerente a atividade de manutenção. 
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89 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 14.6 do TR lista as atividades contínuas 
de manutenção para todas as regiões do país 
com quantidades estimadas para o primeiro e 
último ano do Contrato. A UP11 (Operação, 
Supervisão e Manutenção da Planta de Redes de 
Fibras Ópticas) é incluída como uma dessas 
atividades contínuas. No entanto, como essa 
atividade em algumas situações pode envolver 
custos bastante elevados, dependendo de onde 
ocorreu a ruptura do cabo de fibras ópticas e 
bem como da extensão dos danos ocorridos, 
entendemos que deveria ser gerada uma nova 
UP, definida como serviço eventual sob 
demanda, que compreendesse reparos de cabos 
de fibras ópticas. 
 Está correto o nosso entendimento? 

Não, o entendimento está errado. Todos os custos devem ser previstos, conforme item 13.20, que versa: "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." 
A saber: 
"10.2.5. Inspecionar/monitorar as redes de Fibras Ópticas cedidas, constituídas pelas redes principais (backbone), redes de interligação (backhaul), redes de acesso 
metropolitanas e redes para acesso à Clientes TELEBRAS, identificar e notificar, de imediato, à TELEBRAS, as ocorrências de quaisquer eventos que possam provocar avarias nas 
rotas de cabos de Fibras Ópticas ou em sua infraestrutura ou considerados como situações de emergência que impliquem em manutenção corretiva imediata, para realização de 
interações com as empresas.  
10.2.6. Supervisionar, monitorar e realizar vistorias e a manutenção dos trechos de Cabos de Fibras Ópticas, próprios da TELEBRAS e as recebidas em permuta quando aplicável 
(“swap”), de redes, e de toda a sua infraestrutura, inclusive realizar as readequações necessárias de rotas e trajetos mediante solicitação da CONTRATANTE. 
10.2.6.1. A alteração de rotas de rede óptica ou sua desmobilização, será demandada expressamente pela CONTRATANTE quando houver dano a rede de fibras ópticas existentes 
(mudanças de encaminhamento, características ou capacidades de posteamentos, obras civis ou alterações de topologias de vias públicas ou particulares) que danifiquem ou 
impeçam permanentemente a manutenção das características originais de rede ou que esta rede não venha a ser mais utilizada. Este serviço poderá demandar planejamento, 
adequações de projeto, ingresso e acompanhamento de licenciamento de redes junto a entes públicos ou privados mediante a apresentação de projetos, anotações de 
responsabilidade atinentes, 
implantação da nova abordagem de rede em conformidade com o projeto definido junto à CONTRATANTE, utilizando-se de materiais fornecidos como sobressalentes de rede ou 
comprados para a finalidade específica da adequação de rede. Todo e qualquer material desmobilizado deverá ser cadastrado e armazenado no Centro de Manutenção Regional. 
10.2.6.2. O histórico da manutenção da rede TELEBRAS permite inferir que o percentual de demanda para readequação de rede é inferior a 0,01% por mês em média para toda a 
Rede Nacional de Telecomunicações. Este valor deve ser considerado para efeito de orçamento de mão de obra relativa à instalação, projeto, atualização dos registros das redes 
nos sistemas de gestão de rede TELEBRAS e licenciamento das possíveis readequações que venham a ser necessárias. 
10.2.6.3. Apesar do percentual de demanda de readequação médio da rede estar no patamar de 0,01% por mês, admite-se a possibilidade de que haja eventos de maior vulto 
durante o período contratual. 
10.2.6.4. No rol de materiais sobressalentes que a TELEBRAS fornece para a manutenção da rede não estão inclusos os tubos PEAD para adequação de redes subterrâneas, que 
devem ser fornecidos pela CONTRATADA. 
10.2.7. Realizar a recuperação, ajustes, conformações, recomposição de trajetos e a readequação de terrenos inclusive mediante intervenções geotécnicas nos quais passam os 
trechos de 
Cabos de Fibras Ópticas impactados por defeitos, problemas ou indisponibilidades, assim como realizar quaisquer intervenções necessárias em redes de Cabos Ópticos aéreos, 
readequações em postes e outras soluções de recuperação conforme solicitação da CONTRATANTE." 

90 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 15.5 do TR estabelece que “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”. Como a 
quantidade de itens é bastante elevada e em um 
pregão eletrônico o tempo para lances pode ser 
o fator decisivo, sugerimos que a TELEBRAS 
adote lances para o Valor Global, simplificando 
muito o processo. Posteriormente, após a 
adjudicação pelo Valor Global, aplicar-se-á 
desconto sobre os preços iniciais da 
PROPONENTE vitoriosa. Seria possível atender a 
esta solicitação? 

Será mantida a redação do 15.5. Sugerimos que cadastre sua proposta no sistema de forma que consiga registrar seus lances no tempo determinado. 

91 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 17.1.9 diz “Os documentos dos itens 
17.1.4 a 17.1.58”. Entendemos que as 
referências corretas seriam itens 17.1.4 a 17.1.8. 
Está correto nosso entendimento? 

O entendimento está correto. A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência. 
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92 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Sugestão 

No item 20.3, é citado trecho da Súmula/TCU nº 
263 onde é indicada a legalidade de 
comprovação técnica da execução de 
quantitativos mínimos em serviços com 
características semelhantes ao objeto 
guardando a proporção com a dimensão e a 
complexidade análogas. Exposto isso, 
entendemos que, perante a complexidade e 
quantitativos apresentados no próprio TR, as 
quantidades mínimas exigidas no item 20.4.2 
não representam o tamanho da rede em objeto. 
Desta forma sugerimos que o item 20.4.2 
contemple os requisitos abaixo listados:a. 
Contratos de manutenção em planta de 
telecomunicações de abrangência nacional 
totalizando mais de 300 sites atendidos nos 
últimos 36 meses;b. Serviços de Manutenção e 
projeto de Redes de Fibras Ópticas, de 
abrangência nacional, em Plantas Internas, 
Externas e de Acesso de telecomunicações, 
redes ópticas de alta disponibilidade backbone e 
backhaul, aéreas e subterrâneas;c. Estações 
terminais de rádios digitais e sistemas 
irradiantes na faixa de frequências de 5 GHz a 23 
GHz, de abrangência nacional;d. Sistemas e 
equipamentos de infraestrutura para estações 
de telecomunicações, retificadores, geradores, 
conversores, ar- condicionado, baterias, quadro 
de distribuição de força (QDF), CFTV e Segurança 
via centro integrado de rede de abrangência 
nacional;e. Manutenção de estações equipadas 
com tecnologia DWDM e Redes IP (Metro 
Ethernet e MPLS) de abrangência nacional;f. 
Manutenção e Fiscalização de Obras em 
containers de abrangência nacional;g. 
Manutenção e Fiscalização de obras em torres 
de até 100 m de abrangência nacional;h. Gestão 
de sobressalentes para redes de 
telecomunicações de múltiplas tecnologias, 
compreendendo serviços de operação, 
administração, armazenagem, distribuição, 
logística reversa, inspeção de materiais e 
triagem de sobressalentes de abrangência 
nacional. 

A sugestão não será atendida. Os quantitativos mínimos exigidos no item 20.4 do Termo de Referência foram definidos atentando-se ao Acórdão n° 3663/2016 – Primeira Câmara, 
também do TCU, transcrito a seguir:"É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se 
pretende contratar, exceto nos casos em que a especificidade do objeto recomende e não haja comprometimento à competitividade do certame, circunstância que deve ser 
devidamente justificada no processo licitatório."1. 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.1.1. Exigência de comprovação de execução de 300 km, que representa 15,65% do quantitativo total previsto para o início do 
contrato, conforme somatório dos quantitativos, para este item, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.2. Estações terminais de rádios digitais e sistemas 
irradiantes na faixa de frequências de 5 GHz a 23 GHz2.1. Exigência de comprovação de 25 unidades, que representa 11,68% conforme quantitativo disponível no site do Sistema 
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, obras.telebras.com.br, em maio de 2021.3. Sistemas e equipamentos de infraestrutura para estações de telecomunicações.3.1. 
Exigência de comprovação de 50 unidades, que representa 13,85% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por região, da 
coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.4. Manutenção de estações equipadas com tecnologia DWDM e redes IP. 4.1. Exigência de 50 unidades, que representa 19,68% do 
quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.5. Gestão de 
sobressalentes para redes de telecomunicações, compreendendo serviços de operação, administração, armazenagem, distribuição, inspeção de materiais e triagem de 
sobressalentes. 5.1. Sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos.As exigências de quantitativos mínimos comprovados para efeito de qualificação técnica para cada 
um dos serviços elencados no item 20, visam assegurar que a contratada possua experiência na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, e que o realizará com 
eficiência e garantindo a funcionalidade dos serviços da Rede Nacional de Telecomunicações. Contudo, as exigências não podem restringir a competição, ou seja, deve haver o 
cotejo entre comprovação de qualificação técnica e ampla concorrência em atenção ao Art. 37 inciso XXI da Constituição Federal, in verbis: "ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." 

93 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Sugestão 

No item 20.4.2 é solicitada a Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, porém as alíneas f e g não se 
enquadram em Atestados de Capacidade 
Técnica (ACT). Sugerimos que essas alíneas 
sejam desmembradas nos itens 20.4.3 e 20.4.4. 

O Termo de referência foi adequado e disponibilizado como: Termo de Referência Retificado, TR 002/2021, no site da Telebras. 
https://www.telebras.com.br/wp-content/uploads/2021/04/TERMO-DE-REFER%C3%8ANCIA-PARA-AUDI%C3%8ANCIA-p%C3%9ABLICA-N%C2%BA-002-2021-retificado.pdf 
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94 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 20.6 entendemos que além da 
LICITANTE não poder apresentar declarações 
próprias de atendimento ao escopo também 
estão proibidas declarações entre empresas que 
compõem o consórcio. 
Com isso sugerimos a alteração do texto do item 
para: 
“20.6. O(s) atestado(s), a que se refere o item 
20.4. deve(m) ser apresentado(s) em papel 
timbrado do emitente, constando denominação 
social e CNPJ, descrição do escopo dos serviços 
executados, locais, telefone e nome de pessoa 
para contato, declaração do cumprimento de 
todas as exigências técnicas e contratuais em 
nível satisfatório. Não serão aceitas declarações 
da própria LICITANTE e/ou de empresas 
integrantes ou coligadas ao consórcio.” 
É pertinente a alteração? 

Sim, o Termo de Referência será alterado para este item.  
 
Onde se lê: 20.6. O (s) atestado (s), a que se refere o item 20.4. deve (m) ser apresentado (s) em papel timbrado do emitente, constando denominação social e CNPJ, descrição 
do escopo dos serviços executados, locais, telefone e nome de pessoa para contato, declaração do cumprimento de todas as exigências técnicas e contratuais em nível 
satisfatório. Não serão aceitas declarações da própria LICITANTE. 
 
Leia-se: 20.6. O (s) atestado (s), a que se refere (m) o item 20.4. deve (m) ser apresentado(s) em papel timbrado do emitente, constando denominação social e CNPJ, descrição 
do escopo dos serviços executados, locais, telefone e nome de pessoa para contato, declaração do cumprimento de todas as exigências técnicas e contratuais em nível 
satisfatório. Não serão aceitas declarações da própria LICITANTE e/ou de empresas integrantes ou coligadas ao consórcio. 

95 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 22.38 do TR estabelece que a 
CONTRATADA deve “responsabilizar-se por todo 
e qualquer custo relativo a suporte técnico em 
todos os níveis, próprio ou de terceiros, 
prestado por fabricante ou fornecedor”. 
Entendemos que estas responsabilidades se 
limitam às atividades do objeto contratado. Está 
correto o nosso entendimento? 

Sim, o entendimento está correto. 

96 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 
Pedimos um maior detalhamento do item 22.37 

do TR. 

A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência.  
 
Onde se lê: "Arcar com as despesas de utilização, controle, atualização e segurança dos Sistemas de Suporte Operacional, ao Negócio, de Controle e Gerência de Rede" 
 
Leia-se: "Comprometer-se com a utilização, controle, atualização e segurança dos Sistemas de Suporte Operacional, ao Negócio, de Controle e Gerência de Rede" 

97 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Com relação ao item 22.28 (“Arcar com as 
despesas (...), reparo e reposição de módulos, 
placas, sobressalentes (...) pela TELEBRAS”), 
entendemos que não deve ser imputado à 
CONTRATADA este tipo de responsabilidade e 
custos inerentes. Caso parte deste escopo seja 
definido como responsabilidade da 
CONTRATADA, caberia aqui o ressarcimento 
destes custos como Serviços executados sob 
Demanda. Estão corretos os nossos 
entendimentos? 

A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência, e este item não incorrerá em custos ou serviços sob demanda. 
 
Onde se lê: "Arcar com as despesas de gestão, controle, conservação, armazenamento, guarda, transporte, utilização, reparo e reposição de módulos, placas, sobressalentes, 
massa de manobra, equipamentos e instrumentos cedidos ou não pela TELEBRAS" 
 
Leia-se: "Arcar com as despesas de gestão, controle, conservação, armazenamento, guarda, transporte e utilização de módulos, placas, sobressalentes, consumíveis, massa de 
manobra, equipamentos e instrumentos cedidos ou não pela TELEBRAS" 

98 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 22.42 diz “fornecer as devidas notas 
fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas 
as obrigações fiscais decorrentes da execução 
do Contrato, responsabilizando-se por 
quaisquer infrações fiscais daí advindas, desde 
que a infração fiscal tenha resultado de 
obrigação da CONTRATADA.”. Sugerimos que o 
texto seja adequado para o seguinte:“Fornecer 
as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da 
lei e cumprir todas as obrigações fiscais 
decorrentes da execução do Contrato, 
responsabilizando-se individualmente por 
infrações fiscais daí advindas, desde que a 
infração fiscal tenha resultado de obrigação 

A Telebras manterá o texto do Termo de Referência, pois os únicos documentos fiscais que a CONTRATADA emitirá contra a Telebras serão as de prestação de serviço e de 
reposição de itens vandalizados, não cabendo a observação em tese. 
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exclusiva da CONTRATADA. Todavia, caso a 
infração fiscal seja resultado de combinação 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, 
respondendo ambas de forma solidária”É 
pertinente nossa sugestão? 

99 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 27.1 do TR menciona que “O período de 
garantia de materiais e serviços fornecidos pela 
CONTRATADA deve atender o período mínimo 
de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da 
Homologação pela TELEBRAS”. Entendemos que 
a garantia deve atender o período mínimo de 36 
meses, limitados ao prazo de vigência 
contratual. Está correto nosso entendimento? 

A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência: 
 
Onde se lê: "A CONTRATADA deve garantir a qualidade e o funcionamento dos instrumentais, ferramentais e demais materiais aplicados na execução dos serviços de operação e 
manutenção, nas condições ambientais (temperatura, umidade, radiação, campos magnéticos e elétricos, vibração, choque etc.) constantes de suas especificações técnicas." 
 
Leia-se: "A CONTRATADA deve assegurar a qualidade de seus serviços e o funcionamento dos instrumentais, ferramentais e demais materiais aplicados na execução dos serviços 
de operação e manutenção, resguardadas as respectivas validades e garantias dos fabricantes, nas condições ambientais (temperatura, umidade, radiação, campos magnéticos e 
elétricos, vibração, choque etc.) constantes de suas especificações técnicas." 

100 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Os itens 28.4.1 c), 28.4.2 c), 28.4.3 c), 28.4.4 c), 

28.4.5.c) e 28.4.6.c) do TR mencionam 
atividades de “operação e manutenção”. 
Entendemos que o objeto deste TR compreende 
a “Contratação de empresa ou consórcio de 
empresas especializado 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”, conforme apresentado no item 1.1 do 
TR. Ou seja, não está incluída a atividade de 
operação. Está correto o nosso entendimento? 

Não, o entendimento está errado. Algumas das atuações dos técnicos em campo demandarão ações em interface com os equipamentos (ligar, desligar, operar circuitos, chaves, 
interruptores, disjuntores, contatoras, IHMs) o que se configura como uma operação de campo, inerente a atividade de manutenção. A atividade de gerenciamento e operação 
remota é de responsabilidade do CIGR, não estando inclusa no escopo do atual contrato. 

101 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Dos itens 13.11 ao 13.17 e 13.19, o TR define 
diversas configurações possíveis para o que é 
chamado de Estação de Telecomunicações, as 
quais são apresentadas com diferentes 
configurações e grande variação de 
complexidade além dos tamanhos. Porém 
quando tratado neste TR, o assunto de Pedido 

de Compra de Desmobilização de Estação de 

Telecomunicações (UP15), não existe 
diferenciação para apresentação dos preços 
para as desmobilizações solicitadas, de cada um 
dos tipos de Estação de Telecomunicações 
descritos no item 13. Como a variabilidade de 
complexidade e tamanho interferem 
diretamente na composição dos custos para 
cada tipo de desmobilização, sugerimos que 
sejam criados UP’s específicas para cada tipo de 
Desmobilização de Estação de 
Telecomunicações. É pertinente nossa 
sugestão? 

A Telebras não acatará a sugestão, dado que os quantitativos deste item são de pequena monta em relação às estações em operação. Ademais, há previsibilidade para o correto 
dimensionamento desta perspectiva contratual considerando o Item 14 em sua Tabela 15 e Apêndice E: Cronograma Estimado – Quantidades de Estações e Eventos por Região, 
Ano e Mês – Eventos Contínuos e por Demanda. 

102 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta O item 28.4.15 refere-se a qual UP? O Item 28.4.15 refere-se à UP10. 

103 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta O item 28.4.17 refere-se a qual UP? O Item 28.4.15 refere-se à UP01. 
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104 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 
O item 28.5 está referenciando a Tabela 61. 
Entendemos que a referência correta seria 
Tabela 6. Está correto nosso entendimento? 

O entendimento está correto. A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência. 

105 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 28.7 do TR menciona que “nos itens para 
os quais se aceita entrega de funcionalidades 
posteriores, objetivando a boa prestação dos 
serviços já descritos neste Termo de Referência, 
a CONTRATADA deve garantir, às suas expensas, 
a instalação e completa operacionalização 
dessas funções em toda a rede. Aplicando-se o 
mesmo entendimento se houver qualquer 
requisito adicional para sua execução (licenças 
de software, memória, disco de qualquer 
modelo, troca ou adição de placas e 
componentes ou qualquer outro requisito) que 
devem, igualmente, ser fornecidos sem ônus 
adicional para a TELEBRAS”. Entendemos que as 
atividades de upgrade e expansão das 
tecnologias que compõem a RNT são de 
responsabilidade de seus respectivos 
fornecedores. Poderiam esclarecer mais este 
item? 

Este tópico trata de readequação e recapacitação da Rede Nacional de Telecomunicações, sendo atividades inerentes a atuações na rede já ativa e em operação. Todos os 
sobressalentes de rede serão fornecidos pela Telebras, com a aplicação de mão de obra da CONTRATADA, mediante suporte e supervisão do CIGR. 

106 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 
Entendemos que os itens 28.15 e 28.16 do TR 
aplicam-se somente ao CPE cliente. Está correto 
o nosso entendimento? 

Sim, o entendimento está correto. 

107 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

No item 29 e Apêndice F existem tabelas 
mencionadas no texto sem a correta 
identificação. Solicitamos esclarecer a correta 
numeração das tabelas mencionadas nestes 
itens. 

A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência. 

108 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 29.12 do TR estabelece que “nenhum 
pagamento é efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços ou correção 
monetária”. Entendemos que o texto correto 
seria “nenhum pagamento é efetuado à 
CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
de qualquer obrigação financeira por parte 

desta, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços ou correção monetária”. Está correto 
o nosso entendimento? 

O entendimento está correto. A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência. 

109 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

O item 29.13 diz “Os pagamentos são efetuados, 
por eventos, conforme descrição constante da 
Tabela 38, com base na comprovação, por parte 
da TELEBRAS, da realização dos eventos 
vinculados”. Não foi localizada a tabela 38 neste 
TR. Favor informar o conteúdo e número da 
tabela correta. 

A Telebras realizará a adequação no Termo de Referência. 
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110 PADTEC 
Bruno 

Camárcio 
Lemes 

E-mail 03/05/2021 16:06 Pergunta 

Em relação ao APENDICE G - 2.5.1.2 (“Consoante 
previsão contratual, os valores referentes a 
ICMS ST (Substituição Tributária) e Diferencial 
de Alíquotas sendo de responsabilidade do 
fornecedor, o ICMS ST deve ser considerado no 
preço total da Nota Fiscal sem acréscimos ao 
valor final contratado e o Diferencial de 
Alíquotas será glosado nos pagamentos 
subsequentes após recolhimento pela 
TELEBRAS.”), questionamos: 
a. O valor do DIFAL-ST ou o valor do ICMS-DIFAL 
pode ser destacado na NFe e somado ao valor 
total desde que não represente adição ao valor 
contratual? 
b. Está correto nosso entendimento, uma vez 
que o destaque do DIFAL é obrigatório? 
c. Caso nosso entendimento não esteja correto, 
é imprescindível informar como deverá ser o 
procedimento para evitar que o material fique 
retido nas barreiras. 
d. Em se tratando dos estados com os quais o 
estado de origem da CONTRATADA não tenha 
protocolo para recolhimento do DIFAL-ST e ele 
deva ser recolhido pela TELEBRAS, esse valor 
será descontado dos pagamentos à 
CONTRATADA? 
e. Entendemos que no Contrato com a empresa 
selecionada, constará a informação 
“Contribuinte do ICMS” da matriz/filiais de cada 
UF que receberão as mercadorias para 
garantirmos que haverá ou não a ocorrência do 
DIFAL-Não Contribuinte. Está correto nosso 
entendimento? 

a), b) e c) O objeto do contrato é a prestação de serviço de manutenção dentro do escopo de Imposto Sobre Serviço. Entretanto, caso ocorra alguma situação em que haja a 
incidência de DIFAL-ST ou ICMS-DIFAL os destaques dos tributos são obrigatórios. 
d) Sim, mediante glosa nos pagamentos subsequentes após o recolhimento pela Telebras, nos termos do subitem 2.5.1.2 do Apêndice G. 
e) O objeto do contrato é a prestação de serviço de manutenção dentro do escopo de incidência do Imposto Sobre Serviços. A incidência de ICMS, se ocorrer, será de forma 
incidental. Contudo, a Telebras é contribuinte do ICMS nas 27 Unidades Federadas. 

111 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Pergunta 

a)      Quais são os elementos técnicos, 
consubstanciados em memórias de cálculo e 
documentos que lhe dão suporte, sobre os quais 
repousa o estudo técnico preliminar para 
concluir pelo menor valor global, em cotejo com 
a alternativa de realizar o parcelamento da 
solução para disputa por cada grupo/lote de 
forma regionalizada e por especialização 
econômica, como forma a garantir a 
vantajosidade econômica da contratação (itens 
1.2 a 1.8 e 15.6 do TR)? 

Na fase atual do processo de contratação, estamos tratando do art. 81 do RELIC que trata da Audiência Pública, portanto não há obrigatoriedade de publicação do ETP. A Telebras 
em momento oportuno irá inserir no processo o ETP, esse documento faz parte da fase interna da contratação. Contudo, para o momento, os itens 1.2 a 1.8 definem a formação 
do presente Termo de referência em Audiência Pública, para os motivos lá elencados. 
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112 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Pergunta 

b)      Quais as razões para negar aptidão mínima 
à licitante que comprovar a execução dos 
serviços de implantação/construção, 
esclarecendo os parâmetros objetivos que 
conclua pela ausência de similaridade com os 
serviços de manutenção, sob a perspectiva da 
complexidade tecnológica e operacional (itens 
20.4.2. e 20.4.3. do TR)? 

Das Definições, item 9 do Termo de Referência objeto da Audiência Pública 01/2021, retira-se que: 
9.1.32. Manutenção: combinação de todas as ações sistemáticas e procedimentos técnicos, administrativos e de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item, parte, 
equipamento ou sistema em condições de desempenhar, eficazmente, as funções para as quais foram projetados ou introduzir melhorias para evitar a ocorrência ou reincidência 
de falhas e reduzir os custos. A manutenção pode incluir uma modificação de um item. Deve evitar a indisponibilidade dos equipamentos, abrangendo, desde a aparência 
externa, até as perdas de desempenho. 
9.1.32.1.O conceito de manutenção não se confunde com os conceitos de implantação e de construção. 
O objeto da contratação deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada 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. 
Neste sentido, é premissa das atividades de implantação e construção possuírem caráter temporário, com início, meio e fim, obedecendo a cronogramas definidos em projetos. 
De outra forma, as atividades de manutenção ocorrem predominantemente adequando-se às demandas funcionais e a um sistema complexo e interdependente de 
equipamentos e estruturas em constante evolução. 
Outro aspecto importante é que, o processo de manutenção, composto por atividades preditivas, preventivas e corretivas, ocorre em uma rede operante, com clientes ativos 
para os quais existem níveis de serviço a serem garantidos pela disponibilidade da rede. As atividades de manutenção exigem atuação sob demanda, emergencial e imediata, 24 
horas por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta, o que diverge dos serviços de implantação e construção, para os quais ainda não há serviço operante no que se 
pretende implantar ou construir. 

113 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Pergunta 

c)      Quais as razões para exigir, à guisa de 
qualificação técnica, a 
comprovação cumulativa de todas as atividades 
elencadas no Termo de Referência (letras “a” a 
“e” do item 20.4.3.), de maneira francamente 
oposta ao editais antecedentes (2013 e 2017), 
que as exigiam de forma alternativa, bastando 
provar a execução de apenas uma destas 
mesmas atividades? 

Conforme disposto nos itens 20.3 e 20.4 do Termo de Referência, in verbis:20.3. Por ocasião da avaliação para a qualificação técnica da LICITANTE, a TELEBRAS se resguarda à 
observância: 20.3.1. À 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)”.20.3.2. E ao Acórdão 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.”20.4. A LICITANTE deve apresentar com relação à qualificação 
técnica:20.4.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;20.4.2. 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 (não serão 
considerados serviços de implantação/construção) com as características relacionadas no subitem 20.4.3, de a) até e). 20.4.3. Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica 
(ACT), expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA por meio da Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitidos em nome da 
licitante (referência: Acórdão 2326/2019-Plenário), que comprovem a execução cumulativa dos serviços manutenção (não serão considerados serviços de implantação/construção) 
com as características e quantidades mínimas, a seguir relacionadas: (vide item 9.1.32)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)Além dos julgados do TCU citados acima, a exigência dos quantitativos mínimos e da cumulatividade de atividades respeita ao Acórdão n° 3663/2016 – Primeira Câmara, 
também do TCU, transcrito a seguir:"É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se 
pretende contratar, exceto nos casos em que a especificidade do objeto recomende e não haja comprometimento à competitividade do certame, circunstância que deve ser 
devidamente justificada no processo licitatório."1. 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.1.1. Exigência de comprovação de execução de 300 km, que representa 15,65% do quantitativo total previsto para o início do 
contrato, conforme somatório dos quantitativos, para este item, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.2. Estações terminais de rádios digitais e sistemas 
irradiantes na faixa de frequências de 5 GHz a 23 GHz2.1. Exigência de comprovação de 25 unidades, que representa 11,68% conforme quantitativo disponível no site do Sistema 
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, obras.telebras.com.br, em maio de 2021.3. Sistemas e equipamentos de infraestrutura para estações de telecomunicações.3.1. 
Exigência de comprovação de 50 unidades, que representa 13,85% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por região, da 
coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.4. Manutenção de estações equipadas com tecnologia DWDM e redes IP. 4.1. Exigência de 50 unidades, que representa 19,68% do 
quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.5. Gestão de 
sobressalentes para redes de telecomunicações, compreendendo serviços de operação, administração, armazenagem, distribuição, inspeção de materiais e triagem de 
sobressalentes. 5.1. Sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos.Embasa-se também no julgado TC 019.346/2017-4, do Tribunal de Contas da União de 14 de 
novembro de 2018, que julgou o Pregão 019/2017 cujo objeto era o mesmo do Termo de Referência GMP 001/2021 e 002/2021 (retificado), objeto da Audiência Pública 001/2021, 
in verbis:"9.4. dar ciência à Telebras de que no Pregão Eletrônico 19/2017:9.4.1. o uso de expressões vagas, sem parâmetros quantitativos no item 20.2.2 do Termo de Referência 
(“serviços compatíveis em características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência” – parágrafos 83/87, peça 61), constituiu infringência ao princípio do julgamento 
objetivo, previsto no art. 5º do Decreto 5.450/2005 e no art. 3º da Lei 8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU (v.g. item 1.6.1, TC-021.857/2012-1, Acórdão 271/2013-
Plenário);"Todas as atividades elencadas nos itens de 1 a 5 (desta resposta) são interdependentes para a manutenção satisfatória da Rede Nacional de Telecomunicações. É 
premissa, então, que qualquer empresa que pretenda ser contratada para a execução de um objeto de tal complexidade comprove a expertise na realização destes serviços. De 
outro modo, incorreria na possibilidade de má execução do objeto, o que submeteria a risco o princípio da vantajosidade e eficiência para a Administração Pública, pois não 
refletiria o emprego de recursos com a melhor prestação de serviços pelo menor custo, este último a ser garantido pela modalidade licitatória prevista para este Termo de 
Referência, o Pregão. 
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114 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Pergunta 

d)     Quais as razões para desprezar, a título de 
qualificação técnica, os atestados que 
comprovam a execução do serviço de 
manutenção de torres, cuja atividade, de 
notável relevo e vulto para a contratação, não 
foi elencada no Termo de Referência (letras “a” 
a “e” do item 20.4.3.) ? 

A Telebras não adotará a sugestão, expostos os motivos relacionados a seguir: 
 
A Telebras entende que torres são partes integrantes das estações de telecomunicações. Admitir que atestados técnicos de manutenção de torres fossem suficientes para 
lastrear a capacidade técnica da empresa proponente, conduziria a admitir que qualquer empresa que possuísse atestado técnico em manutenção de partes integrantes de cada 
estação (GMGs, Switches, Roteadores, Fontes CC, fibras ópticas, equipamentos de transmissão, entre outros) estivesse apta a assumir a manutenção total da Rede Nacional de 
Telecomunicações.  
 
A Telebras refuta que o ferramental, expertise, características técnicas, qualificações trabalhistas (VIDE NR35), tipo de programação e formação profissional para a realização de 
manutenção em torres seja similar, embora esteja inscrita no rol, as atividades de manutenção em estações e redes de telecomunicações com as características da Rede 
Nacional de Telecomunicações. 

115 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Sugestão 

A SETEH propõe ajuste no Termo de Referência 
(itens 1.2 a 1.8 e 15.6), sugerindo, como solução 
adequada à contratação, o parcelamento do 
objeto em grupos/lotes por ramo (engenharia e 
TI) e por região geográfica (engenharia), 
adotando por critério de julgamento da 
proposta o menor preço do grupo/lote de itens. 

Pelos motivos já expostos no itens de 1.2 a 1.8, transcritos a seguir, é justificada a adoção da solução presente no atual Termo de Referência, portanto a Telebras não adotará a 
sugestão em tela. 
1.2. Considerando a abrangência nacional do serviço a ser executado, verifica-se que a melhor forma de contratação é por lote único, de forma não regionalizada, o que facilita, 
inclusive, a gestão do futuro Contrato. 
1.3. Ou seja, a separação em lotes ou a regionalização dos serviços de manutenção da Rede Nacional de Telecomunicações ou dos equipamentos do Apêndice C, conforme 
recomendação constante no §2º do artigo 24 do Regulamento de Licitações e Contratos da Telecomunicações Brasileiras - TELEBRAS, não é técnica e nem economicamente viável 
ao caso concreto. 
1.4. Lançando luz sobre a possibilidade de fracionamento em lotes ou da divisão do objeto da presente demanda de contratação entre as cinco regiões, ela implicaria, na prática, 
em necessidade de estruturas distintas de manutenção e de gestão dos fornecedores contratados, com aumento de custos e reflexos negativos na qualidade da prestação do 
serviço. Neste sentido, o maior número de procedimentos de contratação, e, consequentemente de contratos a serem geridos, onera sobremaneira o trabalho da Administração 
Pública no que se refere ao emprego de pessoal e à dificuldade de fiscalização de muitos contratos complexos, o que coloca em risco a eficiência do trabalho e a celeridade 
processual. 
1.5. Considerando ainda a característica orgânica e contígua de funcionamento da Rede Nacional de Telecomunicações da TELEBRAS, a sua manutenção por empresas distintas, 
em frações de seu todo, tenderia a ocasionar ineficiência operacional e lacunas de responsabilidade. 
1.6. Ademais, visando atender aos princípios da economicidade, eficiência e da busca pela solução mais adequada para a Administração Pública, entende-se que a contratação de 
uma única empresa favorece a padronização do serviço oferecido, além de proporcionar valores mais vantajosos para Administração Pública, tendo em vista o ganho em escala. 
1.7. Como o serviço objeto desta contratação ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana, de maneira constante, sua divisão em lotes ou em regiões, ocasionaria maior oneração 
do capital humano e material da TELEBRAS na gestão dos diversos Contratos a serem celebrados, tornando-a difícil e demorada, anulando, assim, qualquer possível vantagem na 
abertura em diversos lotes ou na separação do objeto de maneira regionalizada. 
1.8. Ainda, visando aumentar a competitividade do certame e buscando, principalmente, a contratação mais vantajosa para a Administração, em termos econômicos e de 
eficiência e eficácia, será permitida a participação de empresas em consórcios, desde que cumpridas todas as exigências constantes do EDITAL e deste Termo de Referência, em 
especial ao disposto no item 21. 

116 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Sugestão 

A SETEH propõe ajuste no Termo de Referência 
(itens 20.4.2. e 20.4.3), sugerindo, como 
solução adequada à contratação, que 
se permita apresentar, para efeito de 
qualificação técnica, documentos que 
comprovem a execução de “serviços de 
implantação/construção”, reconhecendo 
similaridade com os serviços de manutenção, 
por representarem especialidades que 
guardam, entre si, semelhante complexidade 
tecnológica e operacional (engenharia civil, 
elétrica telecomunicações). 

Das Definições, item 9 do Termo de Referência objeto da Audiência Pública 01/2021, retira-se que:9.1.32. Manutenção: combinação de todas as ações sistemáticas e procedimentos 
técnicos, administrativos e de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item, parte, equipamento ou sistema em condições de desempenhar, eficazmente, as funções para 
as quais foram projetados ou introduzir melhorias para evitar a ocorrência ou reincidência de falhas e reduzir os custos. A manutenção pode incluir uma modificação de um item. 
Deve evitar a indisponibilidade dos equipamentos, abrangendo, desde a aparência externa, até as perdas de desempenho.9.1.32.1.O conceito de manutenção não se confunde com 
os conceitos de implantação e de construção.O objeto da contratação deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada 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.Neste sentido, é premissa das atividades de 
implantação e construção possuírem caráter temporário, com início, meio e fim, obedecendo a cronogramas definidos em projetos. De outra forma, as atividades de manutenção 
ocorrem predominantemente adequando-se às demandas funcionais e a um sistema complexo e interdependente de equipamentos e estruturas em constante evolução.Outro 
aspecto importante é que, o processo de manutenção, composto por atividades preditivas, preventivas e corretivas, ocorre em uma rede operante, com clientes ativos para os 
quais existem níveis de serviço a serem garantidos pela disponibilidade da rede. As atividades de manutenção exigem atuação sob demanda, emergencial e imediata, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta, o que diverge dos serviços de implantação e construção, para os quais ainda não há serviço operante no que se pretende implantar 
ou construir. 
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117 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Pergunta 

Afinal, o que justifica agora, em 2021, ser mais 
rigoroso nas exigências de qualificação técnica 
do que era preciso ser em 2013 e 2017? O que 
mudou? 

Conforme disposto nos itens 20.3 e 20.4 do Termo de Referência, in verbis: 
20.3. Por ocasião da avaliação para a qualificação técnica da LICITANTE, a TELEBRAS se resguarda à observância:  
20.3.1. À 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)”. 
20.3.2. E ao Acórdão 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.” 
20.4. A LICITANTE deve apresentar com relação à qualificação técnica: 
20.4.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 
20.4.2. 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 (não serão considerados serviços de implantação/construção) com as características relacionadas no subitem 20.4.3, de 
a) até e).  
20.4.3. Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica (ACT), expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA por 
meio da Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitidos em nome da licitante (referência: Acórdão 2326/2019-Plenário), que comprovem a execução cumulativa dos serviços 
manutenção (não serão considerados serviços de implantação/construção) com as características e quantidades mínimas, a seguir relacionadas: (vide item 9.1.32) 
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) 
Além dos julgados do TCU citados acima, a exigência dos quantitativos mínimos e da cumulatividade de atividades respeita ao Acórdão n° 3663/2016 – Primeira Câmara, 
também do TCU, transcrito a seguir: 
"É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, exceto nos 
casos em que a especificidade do objeto recomende e não haja comprometimento à competitividade do certame, circunstância que deve ser devidamente justificada no 
processo licitatório." 
1. 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. 
1.1. Exigência de comprovação de execução de 300 km, que representa 15,65% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, 
para este item, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência. 
2. Estações terminais de rádios digitais e sistemas irradiantes na faixa de frequências de 5 GHz a 23 GHz 
2.1. Exigência de comprovação de 25 unidades, que representa 11,68% conforme quantitativo disponível no site do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, 
obras.telebras.com.br, em maio de 2021. 
3. Sistemas e equipamentos de infraestrutura para estações de telecomunicações. 
3.1. Exigência de comprovação de 50 unidades, que representa 13,85% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por 
região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência. 
4. Manutenção de estações equipadas com tecnologia DWDM e redes IP.  
4.1. Exigência de 50 unidades, que representa 19,68% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por região, da coluna A da 
tabela 15 do Termo de Referência. 
5. Gestão de sobressalentes para redes de telecomunicações, compreendendo serviços de operação, administração, armazenagem, distribuição, inspeção de materiais e triagem 
de sobressalentes.  
5.1. Sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos. 
Embasa-se também no julgado TC 019.346/2017-4, do Tribunal de Contas da União de 14 de novembro de 2018, que julgou o Pregão 019/2017 cujo objeto era o mesmo do 
Termo de Referência GMP 001/2021 e 002/2021 (retificado), objeto da Audiência Pública 001/2021, in verbis: 
"9.4. dar ciência à Telebras de que no Pregão Eletrônico 19/2017: 
9.4.1. o uso de expressões vagas, sem parâmetros quantitativos no item 20.2.2 do Termo de Referência (“serviços compatíveis em características e quantidades com o objeto 
deste Termo de Referência” – parágrafos 83/87, peça 61), constituiu infringência ao princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 5º do Decreto 5.450/2005 e no art. 3º da Lei 
8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU (v.g. item 1.6.1, TC-021.857/2012-1, Acórdão 271/2013-Plenário);" 
 
Todas as atividades elencadas nos itens de 1 a 5 (desta resposta) são interdependentes para a manutenção satisfatória da Rede Nacional de Telecomunicações. É premissa, 
então, que qualquer empresa que pretenda ser contratada para a execução de um objeto de tal complexidade comprove a expertise na realização destes serviços. De outro 
modo, incorreria na possibilidade de má execução do objeto, o que submeteria a risco o princípio da vantajosidade e eficiência para a Administração Pública, pois não refletiria o 
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emprego de recursos com a melhor prestação de serviços pelo menor custo, este último a ser garantido pela modalidade licitatória prevista para este Termo de Referência, o 
Pregão. 
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118 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Sugestão 

A SETEH propõe ajuste no Termo de Referência 
(item 20.4.3., letras “a” a “e”), sugerindo, como 
solução adequada à contratação, que se 
permita, assim como nas licitações 
antecedentes (2013 e 2017), a comprovação de 
execução alternativa das atividades 
elencadas, bastando apresentar a realização de 
apenas uma. 

A Telebras não adotará a sugestão, expostos os motivos relacionados a seguir:Conforme disposto nos itens 20.3 e 20.4 do Termo de Referência, in verbis:20.3. Por ocasião da 
avaliação para a qualificação técnica da LICITANTE, a TELEBRAS se resguarda à observância: 20.3.1. À 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)”.20.3.2. E ao Acórdão 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.”20.4. A LICITANTE deve apresentar com relação à qualificação técnica:20.4.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA;20.4.2. 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 (não serão considerados serviços de implantação/construção) com as características relacionadas no subitem 
20.4.3, de a) até e). 20.4.3. Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica (ACT), expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) no CREA por meio da Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitidos em nome da licitante (referência: Acórdão 2326/2019-Plenário), que comprovem a execução 
cumulativa dos serviços manutenção (não serão considerados serviços de implantação/construção) com as características e quantidades mínimas, a seguir relacionadas: (vide item 
9.1.32)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)Além dos julgados do TCU citados acima, a exigência dos quantitativos 
mínimos e da cumulatividade de atividades respeita ao Acórdão n° 3663/2016 – Primeira Câmara, também do TCU, transcrito a seguir:"É irregular a exigência de atestado de 
capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, exceto nos casos em que a especificidade do objeto 
recomende e não haja comprometimento à competitividade do certame, circunstância que deve ser devidamente justificada no processo licitatório."1. 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.1.1. Exigência de 
comprovação de execução de 300 km, que representa 15,65% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, para este item, por 
região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.2. Estações terminais de rádios digitais e sistemas irradiantes na faixa de frequências de 5 GHz a 23 GHz2.1. Exigência de 
comprovação de 25 unidades, que representa 11,68% conforme quantitativo disponível no site do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, 
obras.telebras.com.br, em maio de 2021.3. Sistemas e equipamentos de infraestrutura para estações de telecomunicações.3.1. Exigência de comprovação de 50 unidades, que 
representa 13,85% do quantitativo total previsto para o início do contrato, conforme somatório dos quantitativos, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.4. 
Manutenção de estações equipadas com tecnologia DWDM e redes IP. 4.1. Exigência de 50 unidades, que representa 19,68% do quantitativo total previsto para o início do contrato, 
conforme somatório dos quantitativos, por região, da coluna A da tabela 15 do Termo de Referência.5. Gestão de sobressalentes para redes de telecomunicações, compreendendo 
serviços de operação, administração, armazenagem, distribuição, inspeção de materiais e triagem de sobressalentes. 5.1. Sem exigência de comprovação de quantitativos 
mínimos.Embasa-se também no julgado TC 019.346/2017-4, do Tribunal de Contas da União de 14 de novembro de 2018, que julgou o Pregão 019/2017 cujo objeto era o mesmo 
do Termo de Referência GMP 001/2021 e 002/2021 (retificado), objeto da Audiência Pública 001/2021, in verbis:"9.4. dar ciência à Telebras de que no Pregão Eletrônico 
19/2017:9.4.1. o uso de expressões vagas, sem parâmetros quantitativos no item 20.2.2 do Termo de Referência (“serviços compatíveis em características e quantidades com o 
objeto deste Termo de Referência” – parágrafos 83/87, peça 61), constituiu infringência ao princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 5º do Decreto 5.450/2005 e no art. 3º 
da Lei 8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU (v.g. item 1.6.1, TC-021.857/2012-1, Acórdão 271/2013-Plenário);"Todas as atividades elencadas nos itens de 1 a 5 (desta 
resposta) são interdependentes para a manutenção satisfatória da Rede Nacional de Telecomunicações. É premissa, então, que qualquer empresa que pretenda ser contratada 
para a execução de um objeto de tal complexidade comprove a expertise na realização destes serviços. De outro modo, incorreria na possibilidade de má execução do objeto, o 
que submeteria a risco o princípio da vantajosidade e eficiência para a Administração Pública, pois não refletiria o emprego de recursos com a melhor prestação de serviços pelo 
menor custo, este último a ser garantido pela modalidade licitatória prevista para este Termo de Referência, o Pregão. 

119 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Sugestão 

É oportuno a área demandante esclarecer se, 
apesar de não constar da listagem, o serviço de 
manutenção de torre será considerado como 
serviço similar ao demais listados, para efeito de 
comprovação de qualificação técnica, tendo em 
vista a jurisprudência sedimentada no âmbito da 
Eg. Corte de Contas da União, refratária à 
exigência de comprovação de execução de 
objeto idêntico ao licitado, por ser admissível a 
similaridade das atividades.  

A Telebras não adotará a sugestão, expostos os motivos relacionados a seguir: 
 
A Telebras entende que torres são partes integrantes das estações de telecomunicações. Admitir que atestados técnicos de manutenção de torres fossem suficientes para 
lastrear a capacidade técnica da empresa proponente, conduziria a admitir que qualquer empresa que possuísse atestado técnico em manutenção de partes integrantes de cada 
estação (GMGs, Switches, Roteadores, Fontes CC, fibras ópticas, equipamentos de transmissão, entre outros) estivesse apta a assumir a manutenção total da Rede Nacional de 
Telecomunicações.  
 
A Telebras refuta que o ferramental, expertise, características técnicas, qualificações trabalhistas (VIDE NR35), tipo de programação e formação profissional para a realização de 
manutenção em torres seja similar, embora esteja inscrita no rol, as atividades de manutenção em estações e redes de telecomunicações com as características da Rede 
Nacional de Telecomunicações. 
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120 Seteh 
Petrônio 
Augusto 

E-mail 03/05/2021 17:45 Sugestão 

A SETEH propõe ajuste no Termo de Referência 
(item 20.4.3), sugerindo, como solução 
adequada à contratação, que se inclua, no rol da 
atividades elencadas, o serviço de manutenção 
de torres, considerando a relevância e o vulto 
para a contratação; ou que, ao menos, que se 
lhe reconheça similaridade com as demais 
atividades de manutenção, por representarem 
especialidades que guardam, entre si, 
semelhante complexidade tecnológica e 
operacional (engenharia civil, elétrica e 
telecomunicações). 

A Telebras não adotará a sugestão, expostos os motivos relacionados a seguir: 
 
A Telebras entende que torres são partes integrantes das estações de telecomunicações. Admitir que atestados técnicos de manutenção de torres fossem suficientes para 
lastrear a capacidade técnica da empresa proponente, conduziria a admitir que qualquer empresa que possuísse atestado técnico em manutenção de partes integrantes de cada 
estação (GMGs, Switches, Roteadores, Fontes CC, fibras ópticas, equipamentos de transmissão, entre outros) estivesse apta a assumir a manutenção total da Rede Nacional de 
Telecomunicações.  
 
A Telebras refuta que o ferramental, expertise, características técnicas, qualificações trabalhistas (VIDE NR35), tipo de programação e formação profissional para a realização de 
manutenção em torres seja similar, embora esteja inscrita no rol, as atividades de manutenção em estações e redes de telecomunicações com as características da Rede 
Nacional de Telecomunicações. 
 
Todas as atividades elencadas no item 20.4.3 são interdependentes para a manutenção satisfatória da Rede Nacional de Telecomunicações. É premissa, então, que qualquer 
empresa que pretenda ser contratada para a execução de um objeto de tal complexidade comprove a expertise na realização destes serviços. De outro modo, incorreria na 
possibilidade de má execução do objeto, o que submeteria a risco o princípio da vantajosidade e eficiência para a Administração Pública, pois não refletiria o emprego de 
recursos com a melhor prestação de serviços pelo menor custo, este último a ser garantido pela modalidade licitatória prevista para este Termo de Referência, o Pregão. 

121 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

O item 2.1 do TR estabelece que a Contratada 
deverá realizar as manutenções das Salas POP 
das estações satelitais COPE-P e CORE-S. Porém, 
o item 2.7  informa que estes POP são operados 
e mantidos por organizações militares 
vinculadas ao Ministério da Defesa. 
Pergunta: Prevalece o disposto no item 2.7. O 
entendimento está correto ? 

O item 2.7 do Termo de Referência será aperfeiçoado e o escopo correto do item está descrito no item 13.30 do TR transcrito a seguir: 
13.10. 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. 
Entende-se por infraestrutura de missão crítica os equipamentos de geração de energia, bancos de baterias, UPS, painéis de média e baixa tensão, ar-condicionado de precisão e 
conforto, controle de acesso, CFTV, zeladoria/limpeza da estação, abastecimento de GMG. Estes serviços não fazem parte do escopo deste Termo de Referência. 

122 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

O regime de execução a ser utilizado será o de 
Empreitada por Preço Unitário, conforme o item 
3.4.a) O item 4.1 estabelece que 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.b) No item 2.2 constam 
atividades contínuas de gestão, otimização das 
redes principais, geração de backups, 
atualizações de HW e de SW, guarda e limpeza 
de instalações.c) O item 4.5 informa que os 
serviços devem ser prestados sem 
descontinuidade, de forma diária, não passíveis 
de divisão ou segmentação.d) A Contratada 
deverá manter um NOC 24 horas, 7 dias da 
semana e equipes de sobreaviso.Pergunta: 
Como será a remuneração mensal de quesitos 
como Gestão, NOC, etc., que requerem 
estrutura dedicada e contínua durante a 
vigência do contrato ? A TELEBRAS disporá de 
CIGR para a operação do Sistema de 
Telecomunicações ? E demais quesitos acima 
citados, como será a remuneração ? 

Os custos com equipe administrativa, NOC, sobreaviso, gestão do contrato e demais atividades de apoio, devem ser previstos no escopo do todo das atividades descritas nas 
Unidade Padrão de Manutenção.A Telebras dispõe de CIGR para o gerenciamento e operação da rede. O NOC da empresa CONTRATADA no âmbito deste processo será responsável 
pela gestão dos recursos e aprovisionamento das atividades de manutenção de campo. O CIGR da Telebras e do NOC da empresa CONTRATADA desempenham atividades 
complementares e nunca sobrepostas. 

123 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

O item 3.2 estabelece que ajustes finais serão 
necessários, conforme surjam variações nas 
demandas por serviços e mudanças na 
estratégia de implantação que, eventualmente, 
se tornem necessárias. 
Pergunta: A referida estratégia refere-se à 
implantação de rotas, acessos para expansão da 
Rede Nacional de Telecomunicações ? 

Não, o entendimento não está correto. A palavra estratégia no contexto descrito diz respeito escolha da modalidade de contratação. 
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124 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Qual a periodicidade exigida para as vistorias 
citadas no item 10.2.6 ? 

Em acordo com o plano de manutenção, em periodicidade específica (máximo de 3 meses, atualizar no TR). 

125 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

As readequações necessárias de rotas e trajetos 
mediante solicitação da CONTRATANTE, serão 
remuneradas mediante medições ? 

Nos serviços de readequações necessárias de rotas e trajetos não haverá remuneração mediante medições. 
O item 10.2.6 do Termo de Referência baliza o cálculo necessário a estes custos e volumetrias a serem previstos quando da elaboração da proposta para o item UP11, localizada 
no item 13.20 do Termo de referência. 

126 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

As manutenções corretivas relativas a 
vendavais, vandalismos serão também 
remuneradas mediante medições ? 

Nas manutenções corretivas relativas a vendavais, vandalismos não haverá remuneração mediante medições. 
O item 10.2.6 do Termo de Referência baliza o cálculo necessário a estes custos e volumetrias a serem previstos quando da elaboração da proposta para o item UP11, localizada 
no item 13.20 do Termo de referência. 

127 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Qual o consumo médio mensal por região, de 
tubos de PEAD citados no item 10.2.6.4 ? 

De acordo com percentual médio de readequação da rede, ou seja, 0,01% por mês. 

128 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Solicitamos disponibilizar as estatísticas, por 
região, das atividades citadas no item 10.2.7 
(recuperação, ajustes, conformações, 
recomposição de trajetos e a readequação de 
terrenos inclusive mediante intervenções 
geotécnicas nos quais passam os trechos de 
Cabos de Fibras Ópticas impactados por 
defeitos, problemas ou indisponibilidades, 
assim como realizar quaisquer intervenções 
necessárias em redes de Cabos Ópticos aéreos, 
readequações em postes e outras soluções de 
recuperação conforme solicitação da 
CONTRATANTE). 

Volumetria Média de atuações em campo nos últimos 12 meses (de maio/2020 a abril/2021) 
Na técnica de Fibras Ópticas: 465 
Os atendimentos por região dividem-se da seguinte forma: 
Centro-Oeste 115 
Nordeste 116 
Norte 128 
Sudeste 79 
Sul 27 
De acordo com percentual médio necessário de readequação de rede óptica é aproximadamente 0,01% por mês. 

129 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Quais os Postos de Manutenção Avançados 
terão de dispor de veículo 4 x 4 para as 
manutenções (item 10.2.9.4) ? 

Esta perspectiva deverá ser realizada pela contratada, atendendo às necessidades pontuais de cada atendimento e região do país. 

130 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Haverá inspeção inicial do contrato, nos 
segmentos que compõe a Rede Nacional de 
Telecomunicações (item 10.4.7), como ato de 
entrega inicial à Contratada; inclusive inventário 
das quantidades e condições dos 
sobressalentes, instalações, infraestruturas 
prediais, etc., face ao disposto nos itens 10.2.26  
e  10.12.2.  Está correto o entendimento ? 

Sim, o entendimento está correto. 

131 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Nos casos em que forem necessárias atividades 
de responsabilidade da atual mantenedora da 
Rede Nacional de Telecomunicações, para a 
completa e perfeita assunção dos serviços, e 
houver recusa da mesma às correções 
pertinentes, a Contratante agirá e obrigará a 
execução de soluções satisfatórias das 
atividades pendentes, sem ônus à futura 
Contratada (item 10.12.4) ? 

Respeitando o processo de transição entre os contratos, a atual mantenedora da Planta deverá cumprir as cláusulas contratuais acordadas, desta forma não há que se falar em 
recusa de cumprimento de eventuais correções. Considerando isso e como a manutenção da rede nacional de telecomunicações é contínua e ininterrupta haverá, na transição 
dos contratos, uma volumetria de manutenções corretivas pré-existente que será assumida pela nova contratada para realizar a manutenção de campo. 

132 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Sendo necessário maior quantidade de 
sobressalentes, a Contratante proverá às suas 
expensas o incremento (itens 10.3.5,  10.3.13  e  
10.3.18) ? 

A contratante deverá prover os sobressalentes, conforme previsão do Termo de Referência 

133 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Os custos da reposição dos materiais e 
equipamentos que trata o item 10.11.3 correrão 
por conta da Contratante, mediante medição e 
cobrança pela Contratada (acidentes, 
vandalismos e furtos) ? 

As reposições de materiais ocorrerão por conta da contratada, nos termos do item 10.11.3, com o objetivo de repor o patrimônio avariado (nas hipóteses ali previstas). 
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134 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Entendemos que o item 10.11.4 trata somente 
de acidentes, vandalismos, furtos e sinistros de 
Estação. Está correto o entendimento ? 
Entendemos também que o seguro citado no 
item 10.11.5 refere-se à cobertura de 
ocorrências citadas no item 10.11.4 e, portanto, 
a apólice de seguro terá como beneficiária a 
Contratada, uma vez que terá de arcar com o 
ônus da ocorrência. Está correto entendimento 
? 

Para a primeira pergunta, não aplica-se somente às estações, mas também a Rede Nacional de Telecomunicações da Telebras. 
Para a segunda pergunta, o seguro refere-se aos itens da Rede Nacional de Telecomunicações 

135 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Os danos a que se refere o item 10.11.6 
restringem-se somente àqueles ocorridos na 
Estação, não incluindo danos por interrupção de 
tráfego, etc.  Está correto o entendimento ? 

Sim, o entendimento está correto. 

136 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Os custos de logística para reparo dos 
sobressalentes e os custos de reparo 
propriamente dito, serão arcados pela 
Contratante (item 11.1.20) ? 

Os custos logísticos estão previstos na UP12 (Gestão de Sobressalentes). 

137 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Instrumentos de testes e de medições devem 
ser atualizados tecnologicamente, segundo o 
item 11.1.27.3. Devido às céleres atualizações 
tecnológicas que ocorrem no mercado, qual é o 
tempo tecnológico máximo tolerado para os 
instrumentos ? 

Os instrumentos devem acompanhar a tecnologia da planta, com suas necessidades e atualizações, não havendo um período exato para a sua substituição. 

138 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Considerando o item 12.6, implantação 
progressiva da planta da Rede Nacional de 
Telecomunicações nos próximos anos, a 
TELEBRAS poderia informar o seu plano de 
expansão para os próximos 36 meses, 
discriminado por PMA ? 

Diante das evoluções tecnológicas e ampliações ou mudanças de configurações da Rede Nacional de Telecomunicações, admite-se a mudança de configuração das estações, 
podendo estas migrarem, serem acrescidas ou retiradas dos Pedidos de Compras. Para o correto dimensionamento desta perspectiva contratual, considerar o Item 14 em sua 
Tabela 15 e Apêndice E: Cronograma Estimado – Quantidades de Estações e Eventos por Região, Ano e Mês – Eventos Contínuos e por Demanda. 

139 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Na relação de sobressalentes a serem 
fornecidos pela Contratante, estão inclusos 
cabos de fibras ópticas reservas para 
manutenções preventivas e corretivas ? Serão 
feitas reposições periódicas destes cabos de 
fibras ópticas às suas expensas ? 

A relação de materiais, consumíveis a serem fornecidos no âmbito do contrato estão previstos no Apêndice H - Lista de Itens Consumíveis. 

140 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Os acompanhamentos de trocas de postes nos 
trechos aéreos, a serem programados e 
executados pelas cessionárias de energia serão 
sob demanda ou deverão estar seus custos 
embutidos na UP11 ? 

Os custos logísticos estão previstos no item 13.20, UP11, que versa: "Operação, Supervisão e Manutenção da Planta de Redes de Fibras Ópticas, serviços de operação, supervisão, 
realização de testes, readequações de redes, medições, medidas e ajuste-se 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" 

141 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Para fins de estimativas de custos de tributos 
por ST, solicitamos que seja informada a relação 
das UF que a TELEBRAS possui filiais (Anexo G – 
item 2.5.1.2). 

A Telebras possui endereços fiscais em todas as 27 Unidades da Federação. E também escritórios regionais nos Estados do Pará, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul, além do 
Centro Operacional na Cidade do Rio de Janeiro. 

142 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

Poderá ser cotado valores de UPs diferentes por 
região ou deverá ser cotado valor de UP com 
valor único para todas as regiões ? 

O preço deverá ser calculado para cada UP por Região. 

143 Radiante 
Álan Dolenc 

Corradini 
E-mail 03/05/2021 21:37 Pergunta 

No caso de formação de consórcio, ao ser 
informada a proporção percentual de 
participação de cada empresa, o faturamento de 
cada consorciada poderá ser feito diretamente à 
CONTRATANTE, respeitando a 
proporcionalidade da participação e as 
condições de pagamento? Ou o líder do 
consórcio irá emitir o valor total para a 
CONTRATANTE e de acordo com a IN da RFB 

A Telebras adotará o disposto no art. 4º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1199/2011, no qual assenta que o faturamento correspondente às operações do 
consórcio será efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou de Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento. 
 
Em outros termos, o faturamento individual pelas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou de Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento. 
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1.199/2011, tributando somente sua parte na 
participação, cabendo aos demais emitir NFs ao 
líder e fazendo seus devidos recolhimentos 
tributários?   
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