EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.001.066/20-21

Respostas aos esclarecimentos:
Solicitante: ZOOM TECNOLOGIA LTDA.

ZOOM TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ 06.105.781/0001-65, com sede na Rua da Praça, 241 – Sala 816, Pedra Branca –
Palhoça / SC, CEP. 88137-086 vem, respeitosamente, perante essa Administração Pública,
requerer ESCLARECIMENTO referente ao Edital acima epigrafado.
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
…
7.8 - Ponto de Acesso gerenciado, padrão 802.11, Dual-Band de uso interno (indoor).
…
1.06 Deverá possuir mecanismo de rádio com suporte à MIMO 4x4.
…
7.9 - Ponto de Acesso gerenciado, padrão 802.11, Dual-Band de uso externo (outdoor).
…
1.06 Deverá possuir mecanismo de rádio com suporte à MIMO 4x4.
…
5.01 Deve possuir certificado válido de homologação emitido pela Anatel ou por entidade credenciada,
conforme resolução da Anatel.
…
7.7 - Solução de Controle para gerenciamento centralizado dos Pontos de acesso sem fio
…
1.02 Possuir, no mínimo, duas interfaces IEEE 802.3 10/100/1000BaseT Ethernet, auto-sensing, auto
MDI/MDX, com conector RJ-45.
…
Esclarecimento 1:
Entendemos que a funcionalidade de MIMO 4x4 deve ser entregue para ambas as frequências, tanto para
2.4Ghz, quanto 5Ghz, em ambos os modelos, indoor e outdoor. Está correto nosso entendimento?
Resposta: O "AP" deve possuir mecanismo de rádio com suporte à MIMO 4x4.
Esclarecimento 2:
Entendemos que certificados expedido por Organismo de Certificação Designado (OCD), que é a instituição
técnica legalmente constituída que, por delegação da Anatel, conduz processos de avaliação da conformidade
de produtos para telecomunicações, no âmbito da certificação compulsória, e expede os certificados de
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conformidade correspondentes, estaremos atendendo completamente o item 5.01 do termo de referência.
Está correto nosso entendimento?
Resposta: Deve possuir certificado válido de homologação emitido pela Anatel ou por entidade credenciada,
conforme resolução da Anatel.
Esclarecimento 4:
Entendemos que ao ofertar um modelo outdoor, superior, do tipo WiFi6 (802.11ax), com duas interfaces UTP
RJ45, onde uma possui as especificações 10/100/1000Base-T e a outra do tipo multiGiga com velocidades
100/1000/2.5G/5G-Base-T, além de estarmos ofertando um produto superior, estaremos atendendo
plenamente o requisito 1.02. Está correto nosso entendimento?
Resposta: Podem ser oferecidos equipamentos superiores aos especificados.
Esclarecimento 5:
Entendemos que no modelo outdoor, devido à natureza da operação, exposto a condições climáticas
adversas, como tempestades, a CONTRATADA, deve além de fornecer o PoE Injector, deve também fornecer
uma protetor de sinal de sinal para descargas elétricas. Está correto nosso entendimento?
Resposta: Não está solicitado no edital.
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