
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA EMBRATEL,  

 

REFERENTE AO PREGÃO 2019.007 – SRP SOLUÇÃO REDE SEM FIO. 

 

 

 

Questionamento - Prazo de Vigência 

Resposta - conforme edital o prazo de vigência do contrato é de doze meses podendo ser 

prorrogado (Observar que serão contratos individuais de acordo com item 3.3 do Edital - Das 

Disposições/Recomendações Preliminares). O prazo da garantia é de dez anos.  

 

Questionamento - Prazo de licenças 

Resposta - Clausula 7.1 b pag 36 - licenças perpetuas 

 

Questionamento - Quantidade a ser contratada 

Resposta - Clausula 22.1 pag 28 - Os Participantes não estão obrigados a contratar o objeto nas 

quantidades registradas, ficando aos seus exclusivos critérios a definição da oportunidade, 

quantidade e do momento da contratação. Não há compromisso mínimo de contratação. 

 

Questionamento - Prazo de entrega de 60 dias 

Resposta - Clausula Quarta - pag 64 - O prazo de entrega é de 60 dias contados a partir do 

recebimento pela CONTRATADA do EMPENHO devidamente assinado pela 

CONTRATANTE. 

Ou seja, passa a contar após a assinatura do contrato com cada participante e da emissão do 

empenho de cada um, não significa entregar a quantidade total ao mesmo tempo. 

 

Questionamento - Locais de instalação 

Resposta - Anexo I item 3 - pag 34 - serão instalados em prédios públicos da Prefeitura de Belo 

Horizonte como Escolas Municipais, EMEIS, Centros de Saude, CRAS e áreas de hotspot no 

Municipio de Belo Horizonte. 

 

Questionamento - Fonte de Alimentação  

Resposta - Anexo I itens 7.2 b e 7.3 c pag 37 - Deve ser acompanhado de todos os acessórios 

necessários para operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos, antenas, Power 

Injector - PoE. .... 

itens 7.8 1.12 e 7.9  1.12 - Fornecimento de Power Injector 

 

Questionamento - Portal Guest ou Radius/My Sql da Prodabel 

Resposta - Pag 40 iem 2.7 - A autenticação dos usuários deverá ser feita utilizando o Servidor 

RADIUS da PRODABEL. 

 

Questionamento - Qual funcionalidade L3 precisa estar presente nos APs da solução? 

Resposta - Nenhuma em especial. 

 

Questionamento - Controle de tempo de acesso 

Resposta - Via RADIUS da Prodabel 

 

Questionamento - Ambiente de Virtualização 

Resposta - Xenserver e xen-hypervisor-4.. 

 

 

 

 

 

 



Questionamento - Informações via SNMP 

Resposta - Item 4.04 pag 40 - Possibilitar a obtenção de informações de capacidade e desempenho 

da CPU, memória e portas através da solução de gerenciamento OU via SNMP. 

 

Questionamento - Resposta vale para AP outdoor também? 

Resposta - Correto 

 

 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2019. 

 

 

ROBERTO LAUAR CÂMARA 

PREGOEIRO 

 


