
ANEXO ATA DE REUNIÃO – CONSULTA PÚBLICA - 07/10/2016 
 

ASSUNTO: Complemento das questões abordadas pela OI S.A e Vivo na reunião 
realizada no dia 07/10/2016,  
 

Complemento OI S.A. – Consulta Publica – Rede Satélite: 
 

1. 1.10.2. A CONTRATADA será responsável pelo transporte e 

pelamontagem/desmontagem dos equipamentos. A montagem/desmontagem 

inclui todasas ações necessárias para o estabelecimento de comunicação entre a 

localidadeatendida e a rede da DATAPREV. 

 

1.10.3. O serviço poderá ser solicitado para qualquer localidade do território 

nacional. 

 

NOTA: Fiscalmente/economicamente não é possível realizar essa atividade, pois 

devido a grande abrangência nacional não é possível prever custos consistentes de 

frete, sendo muito burocrático fretes interestaduais de modo a não ser possível 

comprometimento com SLA. Ideal que o território fique restrito dentro de um 

estado. 

 

Resposta: Este item não será alterado. 
 

2. 1.10.4. A contratada deverá informar a DATAPREV, no início da prestação do 

serviço, a identificação de cada antena transportável que será utilizada ao longo do 

contrato. Além disso, a contratada deverá informar a DATAPREV, em cada 

instalação de circuito com antena transportável, a antena que será utilizada com a 

sua respectiva identificação.  

 

2.18. A alocação da banda satelital compartilhada em cada transponder não poderá 

ser inferior ao correspondente à banda de 10 Mbps. A alocação de banda satelital é 

deresponsabilidade da operadora. 

 

2.19. A alocação das estações satélite por transponder deve ser definida em 

conjuntocom a DATAPREV. 

 

NOTA: itens 2.18 e 2.19 não são coerentes. Solicitar retirada. Todas as empresas de 

satélite já possuem satélites e transporders pré-definidos. Caso sejam solicitados 

asinformações poderão ser disponibilizadas. Não existirá definição em conjunto. 

 

Resposta: O termo "estações satélite" refere-se às estações satélite terrestres 
que serão instaladas nos pontos de interesse da Dataprev. A distribuição da 
banda alocada para atendimento às estações satélite terrestres nos 
transponders das operadoras deverá ser definida em conjunto. 



 

3. 1.8. O serviço deverá suportar 4 classes de serviço para priorização de tráfego e 

uma disponibilidade mínima mensal de 99,31% por circuito, considerando como 

pontas as estações satélite e as concentrações na DATAPREV, e sendo prestado 

nas modalidades de Antena Fixa ou de Antena Transportável. 

 

NOTA: A disponibilidade da Banda KU é 99,5% anual que corresponde a 98.5% 

Mensal. Favor informar se está disponibilidade atende. Alerta para os meses de 
chuva que geram impactos na avaliação mensal. Solicitamos avaliar disponibilidade 

diferenciada para 3 meses ao ano. 

 

Resposta: O IDMS de 99,31% já é praticado no contrato vigente. Sua redução 
trará grande perda técnica ao serviço. 
 

Complemento VIVO – Consulta Publica – Rede Satélite: 

Referente a consulta pública realizada no dia 7 de Outubro do processo destacado abaixo, 
gostaríamos que fosse analisado o nosso pedido de esclarecimento destacado logo abaixo. 

 “Contratação de empresas ou consórcio de empresas, por um período de 60 (sessenta) 
meses, para prestação de serviço de comunicação, objetivando a interligação de endereços 
de interesse da DATAPREV situados em todo o território nacional, com fornecimento 
opcional de equipamentos de roteamento e otimização WAN, contemplando o transporte de 
dados, voz e vídeo, a ser provido com tecnologia IP (Internet Protocol) via satélite.” 

1. Após análise da tabela de formação de preços, o nosso entendimento é que o serviço 
a ser prestado considera um único conceito faturável de Telecomunicações, 
incidindo ICMS + PIS + COFINS em uma composição de preço total que inclui 
acesso, roteador e aceleração de pacotes. 

 O escopo de Roteadores e Aceleração de Pacotes, no nosso entendimento, poderia 
ser tratado com outros conceitos faturáveis de modo a melhorar a condição 
comercial a ser apresentada na modalidade de locação (aluguel). 

Pedimos que a DATAPREV analise o tema, considerando o nosso entendimento, 
permitindo assim mais de um conceito faturável por serviço prestado em cada 
localidade. 

Resposta: Esse assunto será tratado junto a nossa área contábil e será refletido 
no TR, caso não haja nenhum impedimento. 


