
NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2022/00206

OBJETO: Resposta às Contribuições da Consulta Pública TLB-AVI-2022/00009

1. ASSUNTO

Resposta às Contribuições da Consulta Pública TLB-AVI-2022/00009

2. REFERÊNCIAS

TLB-AVI-2022/00009

3. OBJETIVO

Responder às contribuições das empresas que participaram da Consulta Pública TLB-AVI-2022/00009.

4. MOTIVAÇÃO

A GORS solicitou abertura de Consulta Pública  para manifestação de interessados, com vistas ao
amplo conhecimento e a coleta de contribuições para o aperfeiçoamento do Termo de Referência para
contratação de empresa especializada para operar o centro de gerência de redes e serviços da Telebras.

5. ANÁLISE TÉCNICA

Duas empresas enviaram contribuições na consulta pública:

Contribuições da Vectra Consultoria e Serviços:

Contribuição 1:

"Sobre o item:

"21.4 No que tange a obrigatoriedade da apresentação do(s) Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fica a empresa vencedora do certame obrigada a comprovar um período de vigência
mínima de igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses na prestação dos referidos serviços,
objeto deste Termo de Referência nos últimos 5 (cinco) anos. Esta necessidade de comprovação
deve-se à complexidade e especificidade dos serviços a serem prestados, sendo fundamental a
contratação de empresa com experiência na prestação dos serviços ora licitados e na adoção
das melhores práticas de mercado na gestão de equipamentos, redes, serviços e clientes."

Sugerimos que o período de vigência mínima a ser comprovado seja igual ou superior a 24
(vinte e quatro) meses, nos últimos 5 (cinco) anos."

Resposta Telebras: A definição do prazo de 36 meses segue a seguinte lógica, de acordo com o
histórico e a experiência em contratações passadas. Após a contratação de nova empresa, os
primeiros 12 meses são de adaptação entre contratada e contratante em relação ao
procedimentos, processos, cultura e relacionamento. Os próximos 12 meses (totalizando os 24
meses pleiteados) são de desenvolvimento com base no aprendizado dos primeiros 12 meses. O
terceiro ano é efetivamente quando há a melhor possibilidade de performance da empresa
contratada, pelo amadurecimento e sedimentação de processos e serviços prestados. Assim, ao
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estabelecermos que a proponente apresente atestado com no mínimo 36 meses de prestação de
serviços objetos do Termo de Referência, objetivamos a contratação de empresa com notória
experiência e maturidade no fornecimento dos serviços demandados, algo que no nosso
entendimento não é alcançado com apenas 24 meses de prestação de serviço. Porém, de forma a
ampliar a possibilidade de participação de empresas interessadas na prestação do serviço,
entendemos ser possível reduzir o período de vigência mínima a ser comprovado para que seja
igual ou superior a 30 (trinta) meses nos últimos 5 anos, que corresponde à metade da previsão
do tempo de prestação contratual dos serviços a serem contratados, mantida a premissa de
maturidade do fornecedor.

Contribuição 2:

Sobre o item:

"21.7 A PROPONENTE deverá comprovar experiência de provimento de serviços gerenciados
para empresas com pelo menos 500 elementos de rede (NEs) de pelo menos três (3) das cinco
(5) tecnologias abaixo descritas, de forma a garantir que o início da prestação do serviço não
traga comprometimento da qualidade da rede, nem dos serviços prestados aos clientes da
CONTRATANTE:"

Na contagem dos elementos, entendemos que se trata da soma contemplando as diferentes
tecnologias. Desta forma, sugerimos que o texto seja revisado para que esta informação fique
clara, desta forma: "pelo menos 500 elementos de rede (NEs) somados contemplando pelo
menos três (3) das cinco (5) tecnologias abaixo descritas".

Resposta Telebras: Será acatada a contribuição.

Contribuição Extreme Digital Solutions - EDS:

"Tendo em vista que Empresas do mesmo Grupo Econômico da Empresa Licitante
compartilham, esforços, pessoas, acervo técnico e maquinário, para desenvolver de forma mais
produtiva e eficiente suas atividades econômicas, o que possibilita uma melhor prestação de
serviços, pedimos que no item 21.2:

Onde sê lê:"

"A PROPONENTE deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica em seu nome, emitido
(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprove haver provido serviços
compatíveis em características com o objeto deste Edital e ateste a inexistência de qualquer fato
desabonador em relação à Licitante Vencedora, ficando reservado a CONTRATANTE o direito
de conduzir diligências e consultas para dirimir dúvidas e solicitar cópias dos Contratos a que
se referem tais documentos;"

"Seja alterado para:"

"A PROPONENTE deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica em seu nome, ou de
Empresas do mesmo Grupo Econômico, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, onde comprove haver provido serviços compatíveis em características com o objeto
deste Edital e ateste a inexistência de qualquer fato desabonador em relação à Licitante
Vencedora, ficando reservado a CONTRATANTE o direito de conduzir diligências e consultas
para dirimir dúvidas e solicitar cópias dos Contratos a que se referem tais documentos;"
(griffo nosso)
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Resposta Telebras: A Telebras entende que a empresa proponente deve apresentar atestado de
capacidade técnica que comprove a sua experiência e a maturidade na prestação dos serviços,
que possa colaborar com a Telebras, no desenvolvimento das melhores práticas de mercado,
contribuindo para a excelência em prestação do serviço. Ao permitir que os atestados de
capacidade técnica sejam apresentados por empresas distintas, do mesmo grupo econômico, para
o mesmo objeto, vai-se na contramão do objetivo pretendido pela Telebras, de ter empresa
consolidada, com a devida experiência e maturidade nos fornecimento dos serviços e execução
dos processos descritos no Termo de Referência. Este entendimento é reforçado pela vedação à
participação de consórcio, de acordo com o previsto no Item 10 DA INADIMISSÃO DE
CONSÓRCIO NO PRESENTE CERTAME.

 

6. CONCLUSÃO

De acordo com o exposto no item 5 - Análise Técnica, a Gerência de Operação de Redes e Serviços,
quanto ao acolhimentos das contribuições enviadas pelas empresas Vectra e Extreme, informa:

Contribuições da Empresa Vectra Consultoria e Serviços:

Contribuição 1 -  será acatada parcialmente a sugestão de modificação do texto do Termo de
Referência, reduzindo o prazo de comprovação para 30 (trinta) meses de prestação de serviço nos
últimos 5 anos.

Contribuição 2 - será acatada a sugestão de modificação do texto acrescentando a palavra "somados"
para dar maior clareza ao requisito pretendido.

Contribuição da Empresa Extreme Digital Solutions - EDS:

Contribuição única - será mantido o texto do Termo de Referência em que os atestados devem ser
apresentados em nome da empresa proponente.

Solicitamos dar publicidade  à análise técnica e às conclusões desta Nota Técnica.

Brasília, 04 de abril de 2022.

 

ÁLVARO LOBO COSTA
Coordenador

Gerência de Operação de Redes e Serviços

HENRIQUE PRIMO VIEIRA
Gerente

Gerência de Operação de Redes e Serviços
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