MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento nº 01
Referência: Pregão Eletrônico nº 45/2016
Data: 02/12/2016
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO - WIRELESS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2016
ESCLARECIMENTO Nº 01
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 45/2016, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4C111AB7003B16E8.

CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx.

Pergunta 1
No item 1 - Objeto da Contratação, é informado a quantidade de 100 Pontos de Acesso e no subitem 4.1.3.
informa que a solução total deve atender 2000 usuários corporativos e 55 visitantes por dia;
Desta forma entendemos que para quesitos de licenciamento, a solução ofertada deve ser licenciada para
100 Pontos de acesso quando for licenciado por AP e para os usuários previstos no item 4.1.3 quando
licenciado por usuários. No entanto, solicitamos esclarecimentos quanto ao correto dimensionamento da
solução ofertada quando a mesma for licenciada por dispositivos.
Perguntamos: Quantos dispositivos por usuário devemos dimensionar para a solução a ser ofertada?
Resposta 1
Serão 2 (dois) dispositivos por usuário/visitante.
Pergunta 2
O subitem 4.2.81. solicita suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af
ou 802.3at e o subitem 4.2.83. solicita que o equipamento possua, pelo menos, 02 (duas) interfaces Ethernet
10/100/1000, RJ 45. Entendemos que o recurso de alimentação por PoE deve ser entregue nas 02 (duas)
interfaces Ethernet solicitadas. Está correto o nosso entendimento?
Resposta 2
Está correto o entendimento. O equipamento deverá permanecer operacional em caso de falha de umas
das interfaces.

Pergunta 3
O subitem 4.2.96. solicita que o equipamento seja homologado pela Anatel. No entanto, os equipamentos
previstos para atender as especificações técnicas possuem tecnologia previstas em equipamentos recentes
que tiveram sua fabricação ou lançamento bem recentes e que devido a isto ainda não possuem ainda
homologação da Anatel publicada. Desta forma entendemos que será aceito a oferta de tais equipamentos
e que a comprovação para este item poderá ser feita através da apresentação de pelo menos o protocolo
de entrada no pedido de homologação na Anatel no momento da entrega dos equipamentos. Está correto o
nosso entendimento?
Resposta 3
Está correto o entendimento.
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