EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 - ALIENAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO)
DAS AÇÕES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ERRATA Nº 02

1)
Na definição de “Instalações Alvo”, constante da Cláusula 1.1 do ANEXO
10.1.4(iii) – Contrato de O&M, do Anexo 2 do EDITAL:
ONDE SE LÊ:
“Instalações Alvo: significam os Imóveis registrados sob as matrículas nº
(i) 29.039 e 29.040 perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Cascavel; e (ii) 1.474 perante o 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Maringá;”
LEIA-SE:
“Instalações Alvo: significam os Imóveis devidamente identificados no Anexo 3
deste Contrato;”
2)
Na Cláusula 2ª do ANEXO 10.1.4(iii) – Contrato de O&M, do Anexo 2 do
EDITAL:
ONDE SE LÊ:
“CLÁUSULA 2ª - OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos Serviços descritos
no Anexo 1 pela CONTRATADA à CONTRATANTE nos prazos e etapas
descritos no Anexo 2.
2.1.1. Caso a CONTRATANTE entenda que necessite de mais serviços para
viabilizar a fase de transição, poderá solicitar à CONTRATADA que avalie a
prestação de serviços adicionais não especificados no Anexo 1 (“Serviços
Adicionais”). Nesse caso, as Partes deverão discutir de boa-fé e, caso a
CONTRATADA esteja de acordo em prestar tais Serviços Adicionais com
objetivo de permitir a transição, as Partes poderão incluí-los no âmbito deste
Contrato. Para fins de esclarecimento, os preços devidos à CONTRATADA
pelos Serviços Adicionais não estão contemplados neste Contrato e, se
necessário, serão oportunamente negociados entre as Partes, sem
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necessariamente guardar qualquer proporção e/ou relação com os preços
estabelecidos neste Contrato para os Serviços.”
LEIA-SE:
“CLÁUSULA 2ª - OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos Serviços descritos
no Anexo 1 e no Anexo 4 pela CONTRATADA à CONTRATANTE nos prazos e
etapas descritos no Anexo 2 e no Anexo 5.
2.1.1. Caso a CONTRATANTE entenda que necessite de mais serviços para
viabilizar a fase de transição, poderá solicitar à CONTRATADA que avalie a
prestação de serviços adicionais não especificados no Anexo 1 e no Anexo 4
(“Serviços Adicionais”). Nesse caso, as Partes deverão discutir de boa-fé e,
caso a CONTRATADA esteja de acordo em prestar tais Serviços Adicionais
com objetivo de permitir a transição, as Partes poderão incluí-los no âmbito
deste Contrato. Para fins de esclarecimento, os preços devidos à
CONTRATADA pelos Serviços Adicionais não estão contemplados neste
Contrato e, se necessário, serão oportunamente negociados entre as Partes,
sem necessariamente guardar qualquer proporção e/ou relação com os preços
estabelecidos neste Contrato para os Serviços.”
3)
Na Cláusula 4.5.3 do Anexo 10.1.4(iii) – Contrato de O&M, do Anexo 2 do
EDITAL:
ONDE SE LÊ:
“4.5.3. Caso a CONTRATANTE não efetue o pagamento de qualquer parcela da
Remuneração nos prazos previstos nesta Cláusula 4.4, sobre o valor em atraso
incidirão juros de 1% ao mês, pro rata die, e multa contratual de 2%.”
LEIA-SE:
“4.5.3. Caso a CONTRATANTE não efetue o pagamento de qualquer parcela da
Remuneração nos prazos previstos nesta Cláusula 4.4, sobre o valor em atraso
incidirão juros de 1% ao mês, pro rata die, e multa contratual de 2% sobre o
valor da(s) parcela(s) não paga(s).”
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4)
Na Cláusula 6ª do ANEXO 10.1.4(iii) – Contrato de O&M, do Anexo 2 do
EDITAL:
ONDE SE LÊ:
“CLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas
neste Contrato e na legislação pertinente:
6.1.1. Cumprir integralmente as disposições, obrigações e condições
estabelecidas neste documento.
6.1.2. Responsabilizar-se pela integral prestação dos Serviços descritos no
Anexo 1, cumprimento dos prazos previstos no Anexo 2 ou acordados de forma
escrita com a CONTRATANTE e pelas obrigações decorrentes da inobservância
da legislação em vigor.”
LEIA-SE:
“CLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas
neste Contrato e na legislação pertinente:
6.1.1. Cumprir integralmente as disposições, obrigações e condições
estabelecidas neste documento.
6.1.2. Responsabilizar-se pela integral prestação dos Serviços descritos no
Anexo 1 e no Anexo 4, cumprimento dos prazos previstos no Anexo 2 e no Anexo
5 ou acordados de forma escrita com a CONTRATANTE e pelas obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor.”
5)
Na Cláusula 6.1.18 do ANEXO 10.1.4(iii) – Contrato de O&M, do Anexo 2 do
EDITAL:
ONDE SE LÊ:
“6.1.18. Manter 3 (três) representantes específicos da CONTRATADA
encarregados, e disponíveis para contado pela CONTRATANTE, por este
Contrato e representantes devidamente credenciado para responder pela
direção dos Serviços perante a CONTRATANTE, em relação a qualquer dos
Serviços.”
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LEIA-SE:
“6.1.18. Manter 3 (três) representantes específicos da CONTRATADA
encarregados, e disponíveis para contato pela CONTRATANTE, por este
Contrato e representantes devidamente credenciado para responder pela
direção dos Serviços perante a CONTRATANTE, em relação a qualquer dos
Serviços.”
6)
Na Cláusula 8.12 do ANEXO 10.1.4(iii) – Contrato de O&M, do Anexo 2 do
EDITAL:
ONDE SE LÊ:
“8.12. Anexos. Integram o presente Contrato, como se nele estivesse escrito, os
seguintes Anexos:
Anexo 1 – Serviços Técnicos
Anexo 2 – Ativação de Clientes”
LEIA-SE:
“8.12. Anexos. Integram o presente Contrato, como se nele estivesse escrito, os
seguintes Anexos:
Anexo 1 – Serviços Técnicos de Engenharia
Anexo 2 – Prazos de Execução dos Serviços Técnicos de Engenharia
Anexo 3 – Instalações Alvo
Anexo 4 – Serviços Administrativos/Financeiros e Serviços de Apoio Comercial
e Relacionamento
Anexo 5 – Prazos de Execução dos Serviços Administrativos/Financeiros e dos
Serviços de Apoio Comercial e Relacionamento”
7)
Ficam incluídos os Anexos 3, 4 e 5 ao ANEXO 10.1.4(iii) – Contrato de O&M,
do ANEXO 2 do EDITAL, conforme anexados à presente ERRATA nº 02 ao EDITAL.
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8)

No item 2 da ERRATA nº 01 ao EDITAL:

ONDE SE LÊ:
“Na Cláusula 4ª Remuneração do Anexo 10.1.4(iii) – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO TI, do ANEXO 2 – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES CCVA, do EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020:”
LEIA-SE:
“Na Cláusula 4ª Remuneração do Anexo 10.1.4(iii) – Contrato de O&M, do
ANEXO 2 – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES CCVA, do
EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020:”

Ficam inalteradas todas as demais disposições do EDITAL e de seus ANEXOS.
Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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ANEXO 3 - Instalações Alvo – Matrículas dos imóveis locados pela Copel Telecom
Local
Maringá
Ponta Grossa
Cascavel

Matrícula
23.100
38.624 / 1.474
4.876-01
29.039
29040

Observação
A matrícula 1.474 é a matrícula
atualizada da 38.624
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ANEXO 4 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E SERVIÇOS
DE APOIO COMERCIAL E RELACIONAMENTO
1.

As atividades compreendidas pelo Apoio Administrativo/Financeiro são:

Os serviços administrativos financeiros são segmentados em dois grupos, sendo: (i)
manter o suporte aos processos do negócio da cadeia de valor da Copel Serviços e; (ii)
prestar apoio e repasse de informações em toda fase de transição.
As principais atividades destes processos são as seguintes:
 Promover a integração do planejamento estratégico da Copel Telecomunicações
com o da Copel Holding;
 Coordenar as atividades de logística de suprimentos e de serviços;
 Coordenar as atividades de gestão econômico-financeira;
 Coordenar as atividades de gestão de pessoas;
 Representar a Companhia em assuntos não técnicos que envolvem toda a Copel
Telecomunicações S.A.
 Dentre outras atividades relacionadas à esses processos.
As áreas envolvidas na execução desses processos são as seguintes:
a) Administrativo
Para a fase de transição, além dos serviços relacionados aos principais processos da
área, será necessária a execução das seguintes atividades:
i) Logística de Serviços e Administrativo
 Rotinas administrativas inerentes a gestão dos bens patrimoniais;
 Apoio administrativo para pagamentos, fornecimento de materiais de escritório,
suporte para manutenção de bens móveis e instalações Copel;
 Gestão da frota, uma vez que as equipes técnicas de campo continuarão atuando
e a frota deverá permanecer disponível às equipes.
ii) Logística de Suprimentos
 Fornecimento de materiais de segurança e eventuais compras que se façam
necessárias para subsidiar as atividades de transição em que os empregados da
Copel devam atuar, com a finalidade de dar cumprimento as normas de saúde e
segurança;
 A gestão de estoques e almoxarifados também ficará disponível, dentro do limite
previsto em contrato, para atendimento às equipes da Copel que continuarem a
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prestar os serviços durante o período de transição até que o comprador possa
assumir a função;
Finalização das obrigações contratuais remanescentes da Copel Telecom.

O atendimento acima descrito ficará limitado ao fornecimento dos materiais disponíveis
em estoque na ocasião da venda. Partindo dessa premissa, o comprador deverá
providenciar a compra de materiais necessários para continuidade da operação, a partir
do closing.
iii) Gestão de Fornecedores e Contratos
 Providências quanto à transferência de titularidade dos contratos vigentes ou
encerramento, quando for o caso;
 Finalização de obrigações remanescentes da Copel Telecomunicações junto aos
seus fornecedores quanto às pendências de contratos.
b) Econômico/Financeiro
Para a fase de transição, além de prestar serviço de apoio, os processos desta área que
necessitarão de execução estão relacionados às seguintes atividades:
i) Gestão da Receita
 faturamento (emissão, fechamentos, contabilizações e conciliações);
 arrecadação (operação e relação com os agentes arrecadadores);
 cobrança (processo, régua, análise de crédito, negociações).
ii) Gestão Financeiro
 recursos financeiros (tesouraria, contas a pagar, acerto de viagens, fechamento e
conciliações);
 orçamento (gestão e operação);
 custos (gestão e operação).
iii) Gestão Contábil
 Contabilidade gerencial;
 Contabilidade tributária;
 Contabilidade patrimonial.
c) Planejamento e Gestão de Pessoas
Para a fase de transição, além de prestar serviço de apoio, os processos desta área que
necessitarão de execução estão relacionados às seguintes atividades:
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i) Atividades de Segurança
 Fiscalização em campo;
 Apoio às equipes;
 Elaboração de procedimentos de segurança;
 Elaboração de PPRA;
 Análise de acidentes.
ii) Gestão de Pessoas a apoio Gerencial
 Elaborar e executar o orçamento de pessoal e manter o quadro de pessoal;
 Executar rotinas de carreira e remuneração;
 Prestar acompanhamento para os empregados;
 Prestar apoio a saúde ocupacional;
 Planejar e executar ações referentes a treinamento e desenvolvimento;
 Orientar e apoiar o corpo gerencial na gestão de pessoas, gestão de desempenho
e clima organizacional
 Elaborar e gerir o orçamento de treinamento;
 Planejar e executar ações referentes à Mapeamento de Cultura Organizacional e
pesquisa de clima;
 Executar as atividades de acompanhamento de pessoal e de serviço social.
iii) Gestão Estratégica
 Acompanhar a execução dos Controles Internos;
 Acompanhar o desempenho empresarial;
 Coordenar e acompanhar o programa de meritocracia;
 Coordenar o desdobramento dos objetivos, indicadores e metas para todas as
áreas, com a elaboração dos respectivos contratos de gestão;
 Coordenar e acompanhar a atualização das informações no Sistema de
 Gestão Estratégica na Copel.
2.

As atividades compreendidas pelo Apoio Comercial e Relacionamento são:

Os serviços comerciais e de relacionamento terão um papel significativo durante a fase
de transição, pois serão responsáveis manutenção da gestão dos contratos de receita
vigentes e compartilhar informações acerca dos sistemas comerciais, repasses dos
contratos existentes, produtos e continuidade das atividades de vendas e atendimento até
a conclusão da transição destes processos junto ao novo proprietário.
As principais atividades destes processos são as seguintes:



Coordenar o planejamento de oferta e demanda de produtos e serviços;
Coordenar a comercialização de produtos e serviços;
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Coordenar as atividades relativas ao atendimento e ao relacionamento com
clientes e não clientes, bem como ao atendimento de pós-venda;
Manter a conformidade regulatória com base na legislação e resoluções vigentes
para as quais a Copel Telecomunicações está submetida;
Representar a Companhia em assuntos comerciais que envolvam a Copel
Telecomunicações S.A.

a) Vendas Corporativas
 Abordagem, apresentação dos produtos, cotação e auxílio na contratação de
produtos de utilização corporativa;
 Gestão do contrato e suporte aos vendedores terceirizados;
 Participação em licitações e efetivação de contratação, inclusive através das
modalidades diretas (dispensa e inexigibilidade) de órgão da administração
direta e indireta, autárquica e fundacional, de todas as esferas – destacando-se o
Governo do Estado do Paraná, a Companhia de Saneamento do Paraná
SANEPAR e as próprias empresas do grupo Copel;
 Atendimento à Provedores e grandes Operadoras, inclusive, com célula
especializada.
b) Vendas no Varejo
 Venda direta através do site da Copel Telecom;
 Gestão de pedidos de agentes credenciados para vender o serviço de banda larga;
 Suporte aos clientes em processo de contratação.
c) Pós Vendas
 Clientes VIP - atendimento diferenciado aos Clientes enquadrados nesta
categoria, de acordo com o faturamento;
 Ouvidoria - análise e providências das solicitações oriundas de Ouvidorias, bem
como o retorno ao cliente;
 ANATEL - análise e providências das solicitações oriundas da Anatel, bem
como o retorno ao cliente e à referida agência;
 PROCON - análise e providências das solicitações oriundas da Procon, bem
como o retorno ao cliente e ao referido órgão;
 Juizado especial - representação da Copel Telecom em audiências de conciliação
no Juizado Especial. Esta atividade inclui o prévio estudo do caso, investigação
do ocorrido, levantamento de informações, documentos e áudios e demais
comprovações que se façam necessárias;
 Gestão de contrato clientes governamentais - controle dos vencimentos dos
contratos, notificação do cliente, negociação com o cliente, apresentação de
proposta de renovação, elaboração de termo aditivo e trâmites que se façam
necessários para manutenção e regularização do cliente governamental. Além
disso, dada as especificidades deste tipo de cliente, há procedimentos específicos
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que podem surgir, como envio periódico de certidões da Copel Telecom,
protocolo mensal de faturamento, validação mensal de faturamento, entre outros;
Grupo Copel - prestação de diversas modalidades de Serviços de Comunicação
Multimídia para atendimento das necessidades demandadas pelas subsidiárias do
grupo Copel.

d) Atendimento





Gestão do contrato com a SoftMarketing, empresa que operacionaliza o contact
center da Copel Telecom;
Estabelecimento das políticas de contato com o cliente, procedimentos;
Treinamento dos operadores;
Fiscalização do cumprimento do contrato de acordo com as normas da própria
companhia e da Agência Reguladora, ANATEL.

e) Mercado






Indicadores - extração de relatórios e compilação dos dados de todas as áreas da
Superintendência Comercial para as reuniões periódicas de apresentação dos
resultados;
Auditoria - atendimento às demandas oriundas de auditorias interna e externa;
Controles - execução dos controles mensais de pontos sensíveis de todas as áreas
da Superintendência Comercial;
Relatórios e apresentações - reportar periodicamente os resultados e
disponibilizar informações estratégicas para a diretoria;
Demandas especiais - análise das demandas de negociações diferenciadas,
viabilidade de mercado, necessidade de prumada, expansão de rede e
investimentos em infraestrutura;
1.1. Estudo de mercado - análise da concorrência, reposicionamento de
produtos e precificação.
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ANEXO 5 - PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E SERVIÇOS DE APOIO
COMERCIAL E RELACIONAMENTO
I.

Serviço

Serviços Administrativo/Financeiros:

Categoria

Etapas

Prazo

Multa pelo Não Cumprimento

Descrição da Causa para Aplicação da
Multa

Logística

Gestão
dos Inventario Físico de Restituição do valor contábil do
estoques
e Materiais realizado a material faltante, com uma
almoxarifados
cada 120 dias
tolerância de 2% na acuracidade
dos inventários.

Diferença entre o total de itens (em valores
contábeis) físicos e o total de itens (em
valores contábeis) inventariados segundo o
que está registrado no sistema.

Gestão de
fornecedor
es
e
Contratos

Finalização das
obrigações
contratuais
remanescentes da
Copel Telecom.

60 dias – rescisão Proporcional ao dano causado
contratual, a partir da devidamente comprovado por
comunicação da parte processo administrativo.
solicitante.

No período de sessenta dias se o contrato
não for rescindido e a empresa comprovar
que houve algum dano devido a rescisão
antecipada do contrato, esta será
indenizada
através
de
processo
administrativo.

Administrativo

Transferência de 90 dias a partir da Proporcional
ao
dano No período de noventa dias se a
titularidade dos comunicação da área devidamente comprovando por transferência ou o encerramento não for
contratos vigentes requisitante
da processo administrativo.
realizado e a empresa comprovar que
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Serviço

Categoria

Etapas

Prazo

ou encerramento solicitação da rescisão
quando for o contratual.
Cumpre
caso.
informar que o prazo de
90 dias é por rescisão por
ato unilateral da Copel,
devidamente justificado
EconômicoFinanceiroContábil

Multa pelo Não Cumprimento

Descrição da Causa para Aplicação da
Multa
houve algum dano devido, esta será
indenizada
através
de
processo
administrativo.

Gestão da Emitir
Receita
Faturamento

Dia de cada remessa.

Gestão
Financeira

Realizar
pagamentos
(contas a pagar)

Dia do vencimento da Será o valor dos encargos Para atrasos sem justificativa que
obrigação.
moratórios
decorrentes
do determinem a cobrança de encargos
atraso.
moratórios.

Gerenciar
Recursos
financeiros

Fechamentos mensais.
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(2/30) % do valor do Para atrasos sem justificativa e que
faturamento
da
respectiva determinem postergação de vencimento. A
remessa por dia de atraso.
quantidade de dias para aplicação da multa
será a diferença de dias entre o vencimento
original e o vencimento real (emitido).

Nos fechamentos mensais, será o Para possíveis diferenças cuja causa seja
valor da diferença – quando esta desconhecida e que não será reparada pelos
for negativa (falta de dinheiro) e bancos. Não se aplica aos casos de float

Serviço

Categoria

Etapas

(tesouraria,
conciliações
bancárias)
Contabilid
ade

Gestão
Pessoas

Prazo

e

Multa pelo Não Cumprimento

não houver justificativa.

Realizar a entrega Conforme os prazos Proporcional
ao
dano
da apuração dos legais estabelecidos
devidamente comprovando por
tributos
e
as
processo administrativo.
respectivas
obrigações
acessórias.

Descrição da Causa para Aplicação da
Multa
bancário, nem para compensações de
diferenças identificadas.

Mediante a comprovação pela contratante
que a Copel deu causa ao fato gerador do
dano e após o pagamento da penalidade
pela contratante ao fisco.

de Folha de Fornecer
de Até o último dia do mês Aplicação de advertência na Quando não ocorrer o
Pagament comprovantes
subsequente
ao
da primeira ocorrência e multa informações
solicitadas
o
referentes
às prestação do serviço
diária de R$100,00 a contar estabelecido.
quitações
das
desde o dia previsto para
obrigações
entrega, até a data da entrega
trabalhista
efetiva, no caso de reincidência.
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envio das
no
prazo

Serviço

Categoria

Segurança
no
Trabalho

Etapas

Prazo

Multa pelo Não Cumprimento

Descrição da Causa para Aplicação da
Multa

Fornecer
Até o dia 30 dias ao mês Aplicação de advertência na Quando não ocorrer o
informações do subsequente
ao
da primeira ocorrência e multa informações
solicitadas
HHT, quantidade prestação do serviço
diária de R$100,00 a contar estabelecido.
de
dias
de
desde o dia previsto para
afastamentos
e
entrega, até a data da entrega
análise
de
efetiva, no caso de reincidência.
acidente
de
trabalhos
dos
empregados
da
Copel Telecom.

Edital de Leilão nº 01/2020-COPEL
Alienação de 100% (cem por cento) das ações da Copel Telecomunicações S.A.

envio das
no
prazo

II.

Serviços Comerciais e Relacionamento:

Serviço

Respostas às
solicitações de
estudo de viabilidade

Categoria

Etapas

Viabilidade

Avaliação sobre pedido de expansão ou
projeto especial, para atendimento a
clientes, mediante análise do mercado alvo

Extração de dados em
Fornecimento de
relatórios existentes
relatórios de
indicadores, bases de
Adaptação em
dados e demais
relatórios existentes
informações sob
Criação de novos
responsabilidade da
relatórios
área

Extração de dados e indicadores através do
uso de relatórios já utilizados
Adaptação de relatórios existentes para a
consulta e extração de dados e indicadores
Criação de novos relatórios para consulta e
extração de dados e indicadores, a partir de
bases de dados já existentes

Ouvidoria Telecom

Análise, encaminhamento e resposta

Consumidor.gov

Análise, encaminhamento e resposta

Anatel

Análise, encaminhamento e resposta

Reabertura Anatel

Análise, encaminhamento e resposta

Ouvidoria
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Prazo

1 dia útil

Multa pelo não
cumprimento

Descrição da causa
para aplicação da
multa

0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura

1 dia útil
0,1% sobre o valor da
3 dias úteis
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura
5 dias úteis
10 dias
corridos
10 dias
corridos
10 dias
corridos
5 dias
corridos

0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura
0,2% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
2% do valor da fatura

Serviço

Alteração de
velocidade

Ouvidoria

Categoria

Etapas

Prazo

Procon

Análise, encaminhamento e resposta

10 dias
corridos

Cadastro

Cadastrar no sistema comercial

Ouvidoria Telecom

Análise, encaminhamento e resposta

Consumidor.gov

Análise, encaminhamento e resposta

Anatel

Análise, encaminhamento e resposta

Reabertura Anatel

Análise, encaminhamento e resposta

Procon

Análise, encaminhamento e resposta
Análise de procedência

Ajuste de
faturamento

Contestação
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Execução

Multa pelo não
cumprimento

Descrição da causa
para aplicação da
multa

0,2% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
2 dias úteis
ocorrência, limitado a no prazo acordado
2% do valor da fatura
10 dias
0,1% sobre o valor da
corridos
fatura, por
Não executar a tarefa
10 dias
corridos
10 dias
corridos
5 dias
corridos
10 dias
corridos
20 dias
corridos
10 dias
corridos

ocorrência, limitado a
1% do valor da fatura

no prazo acordado

0,2% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
2% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura

Serviço

Categoria

Etapas

Análise de procedência
Contralançamento
Execução

Solicitação novo
contrato

Atendimento a leads

Cadastro no sistema
Comercial

Cadastro

Vendas a clientes
corporativos

Vendas a clientes
corporativos

Criar contrato no sistema comercial

Atendimento inicial a leads que entram em
contato através dos canais de atendimento
solicitando informações sobre produtos e
serviços
Realização de cadastro no sistema
comercial CIS dos dados de cadastro do
cliente e das informações das pontas de
instalação, visando dar início ao processo de
viabilidade técnica e/ou de banda
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Prazo

Multa pelo não
cumprimento

Descrição da causa
para aplicação da
multa

20 dias
corridos
10 dias
corridos
0,25% sobre o valor
da fatura, por
Não executar a tarefa
2 dias úteis
ocorrência, limitado a no prazo acordado
2% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
2 dias úteis
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
2 dias úteis
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura

Serviço

Elaboração de
Proposta Comercial
sem projeto especial

Elaboração de
Proposta Comercial
com projeto especial

Análise de Edital de
Licitação

Categoria

Vendas a clientes
corporativos

Vendas a clientes
corporativos

Vendas a clientes
corporativos

Etapas

Prazo

Após retorno da viabilidade técnica,
avaliação de viabilidade comercial e envio
de proposta via Portal de Autoatendimento,
quando não houver necessidade de
5 dias úteis
elaboração de projeto especial de acesso,
rede ou nota técnica de negociação
comercial
Após retorno da viabilidade técnica,
avaliação de viabilidade comercial e envio
de proposta via Portal de Autoatendimento,
quando houver necessidade de elaboração 20 dias úteis
de projeto especial de acesso, rede ou nota
técnica de negociação comercial, ou para
produtos de Data Center
Realizar análise de edital de licitação,
visando avaliar a possibilidade da
participação com produtos da carteira.
5 dias úteis
Enviar consulta a outras áreas (técnica,
engenharia, financeira, mercado) para
verificar viabilidade técnica e comercial
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Multa pelo não
cumprimento

Descrição da causa
para aplicação da
multa

0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura

0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura

0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura

Serviço

Categoria

Etapas

Prazo

Atendimento a leads

Vendas ao varejo

Captação de leads e envio de cotações após
verificação de cobertura e crédito

Resolução de
problemas de
cadastro

Vendas ao varejo

Resolução problemas na entrada de pedidos
2 dias úteis
credenciado

Comissionamento de
agentes credenciados

Garantida de receita

Retenção em etapa
de pré-instalação

2 dias úteis

Vendas ao varejo

Acompanhamento, validação e
comissionamento das vendas executadas
por terceiros

10 dias úteis
(1x por mês)

Vendas ao varejo

Validação comercial de cancelamentos em
logradouros com pedidos duplicados e
tentativas de fraude

2 dias úteis

Vendas ao varejo

Contato com clientes desistentes em
proposta ou em processo de instalação
(retenção e pesquisa de satisfação)

5 dias úteis
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Multa pelo não
cumprimento
0,1% sobre o valor da
fatura, por
ocorrência, limitado a
1% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da
fatura, por
ocorrência, limitado a
1% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da
fatura, por
ocorrência, limitado a
1% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da
fatura, por
ocorrência, limitado a
1% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da
fatura, por
ocorrência, limitado a
1% do valor da fatura

Descrição da causa
para aplicação da
multa
Não executar a tarefa
no prazo acordado

Não executar a tarefa
no prazo acordado

Não executar a tarefa
no prazo acordado

Não executar a tarefa
no prazo acordado

Não executar a tarefa
no prazo acordado

Serviço

Categoria

Etapas

Redução de payback

Vendas ao varejo

Ação de vendas pontual após expansão da
rede a novas localidades para diminuir o
tempo de retorno do investimento
realizado

Atendimento a
solicitações especiais

Vendas ao varejo

Atendimento de solicitações especiais via
canais internos de escalonamento

Análise de procedência
Contestação
Execução

Ajuste de
faturamento

Análise de procedência
Contralançamento
Execução
Ouvidoria Telecom

Análise, encaminhamento e resposta

Consumidor.gov

Análise, encaminhamento e resposta

Ouvidoria
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Prazo

Multa pelo não
cumprimento

Descrição da causa
para aplicação da
multa

0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
2 dias úteis
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
1 dia útil
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura
20 dias
corridos
10 dias
0,1% sobre o valor da
corridos
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
20 dias
1% do valor da fatura
corridos
10 dias
corridos
10 dias
0,1% sobre o valor da
corridos
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
10 dias
1% do valor da fatura
corridos

Serviço

Categoria

Etapas

Anatel

Análise, encaminhamento e resposta

Reabertura Anatel

Análise, encaminhamento e resposta

Procon

Análise, encaminhamento e resposta

Prazo
10 dias
corridos
5 dias
corridos
10 dias
corridos

Realização de treinamento inicial junto ao
fornecedor para capacitação da equipe na 15 dias úteis
realização das atividades demandadas
Realização de
treinamentos
Treinamento para ajuste de execução em
Reciclagem
atividades que necessitem de alteração ou 7 dias úteis
aprimoramento de conhecimento
Realização de equipe junto à gestão do
Dimensionamento de fornecedor de modo a ajustar a quantidade
2 dias úteis
Acompanhamento da
pessoal
de pessoas dedicadas à operação à
gestão realizada pelo
demanda existente
fornecedor
Escuta de gravações de atendimento para
Calibração
2 dias úteis
avaliação da performance do operador
Fornecimento de
Extração de dados em Extração de dados e indicadores através do
1 dia útil
relatórios de
relatórios existentes
uso de relatórios já utilizados
Treinamento inicial
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Multa pelo não
cumprimento

Descrição da causa
para aplicação da
multa

0,2% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
2% do valor da fatura

0,2% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
2% do valor da fatura

0,25% sobre o valor
da fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
2% do valor da fatura
0,1% sobre o valor da Não executar a tarefa
fatura, por
no prazo acordado

Serviço

Categoria

Etapas

indicadores, bases de
dados e demais
informações sob
responsabilidade da
área

Adaptação em
relatórios existentes

Adaptação de relatórios existentes para a
consulta e extração de dados e indicadores
Criação de novos relatórios para consulta e
extração de dados e indicadores, a partir de
bases de dados já existentes

Ouvidoria

Criação de novos
relatórios

Prazo

Multa pelo não
cumprimento

3 dias úteis

ocorrência, limitado a
1% do valor da fatura

5 dias úteis

Ouvidoria Telecom

Análise, encaminhamento e resposta

10 dias
corridos

Consumidor.gov

Análise, encaminhamento e resposta

10 dias
corridos

Anatel

Análise, encaminhamento e resposta

Reabertura Anatel

Análise, encaminhamento e resposta

Procon

Análise, encaminhamento e resposta
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Descrição da causa
para aplicação da
multa

10 dias
corridos
5 dias
corridos
10 dias
corridos

0,1% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
1% do valor da fatura
0,2% sobre o valor da
fatura, por
Não executar a tarefa
ocorrência, limitado a no prazo acordado
2% do valor da fatura
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