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PROCESSO Nº 90/2013 - PREGÃO Nº 34/2013 – CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS.

ATO DE RETIFICAÇÃO  nº 01

O Edital  Nº 34/2013 passa a ter as seguintes alterações:

Na parte 1- Preâmbulo:

1.1  -  As  propostas  comerciais  deverão  ser  encaminhadas,  através  do  site 
www.compras.mg.gov.br, no período compreendido entre o dia 12/11/2013, a partir de 10hs00min 
e o dia 25/11/2013 às 10hs00min.

1.2 - A abertura e conferência das proposta comerciais pelo Pregoeiro terá início previsto para o 
dia 25/11/2013, às 10hs01min.

1.3 - A abertura da Sessão de Lances terá início previsto para o dia 25/11/2013, às 14hs00min.

Na parte 6 - Propostas Comercias:

6.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, na 
opção “FORNECEDOR”, até o dia 25/11/2013 às 10hs00min, após o preenchimento do formulário 
eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que 
atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no edital 
e seus anexos. O envio da proposta vinculará o seu autor a todas  as condições e obrigações 
inerentes ao certame.

O Anexo II – Projeto Básico Passa a ser :

ANEXO II - PROJETO BÁSICO

Aquisição de equipamentos Wireless, para provimento de acesso à rede de dados para às 
unidades da PMMG, com recursos do SISAU e da Diretoria de Apoio Logístico, DAOP.

1 – OBJETO

Implementação  de  redes  sem  fio  corporativas  da  policia  militar  de  Minas  Gerais,  em 
unidades  de  Saúde  e  operacionais,  conforme  condições  e  especificações  contidas  neste 
documento.
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2 – JUSTIFICATIVA

A polícia militar de minas gerais, PMMG, deve prover meios de disseminar o acesso à rede 
de computadores institucional, bem como manter estrito e rígido controle do acesso de usuários e 
equipamentos os quais devem ser oportunizados com qualidade e provimento de segurança e 
integridade de dados e dos sistemas de tecnologia da informação.

O investimento em cabeamento estruturado esbarra em impecilhos financeiros e logísticos, 
tais como a limitação orçamentária, movimentação ferquente de unidades de locais de emprego, 
prédios históricos tombados e mobilidade de usuários em redes descontínuas no território mineiro.

A solução wireless corporativa mantém íntegra as políticas de restrição de acesso aos 
usuários bem como possibilita mobilidade destes dentro das redes, e com os custos encontrados 
na  contratação  de  estruturação  de  redes  cabeadas  a  implementação  de  redes  sem  fio 
corporativas se torna interessante.

3 – DETALHAMENTO DO OBJETO

A solução deverá possibilitar a sua colocação considerando a distribuição dos ativos em 
todo o território mineiro. A controladora wireless ficará centralizada no Centro de Tecnologia em 
Sistemas, CTS, e os pontos de acesso, “Access Point”, nas unidades da Policia Militar de Minas 
Gerais, que podem estar em qualquer município, distrito ou localidade de Minas Gerais.

3.1 – CONTROLADORA WIRELESS

A  controladora  ficará  acautelada  no  centro  de  processamento  de  dados  da  PMMG, 
localizado em Belo Horizonte. O equipamento deve ser capaz de configurar e gerenciar todos os 
pontos de acesso, Access Point, espalhados no território mineiro.

A instalação  da controladora  bem como de sua configuração deve ser  procedida  pela 
empresa fornecedora do equipamento, considerando neste ainda sua integração com o ambiente 
da  contratante,  qual  seja  os  apontamentos  para  uma  base  de  usuários,  configuração  de 
endereços IP, implementações de políticas e configurações de segurança. 

A  configuração  deve  ser  executada  por  profissional  certificado  pela  fabricante  da 
controladora  devidamente  comprovados,  os  custos  do(s)  técnicos  bem  como  de  eventuais 
acessórios necessários à colocação e integração da controladora no datacenter da contratante 
devem ser arcados pela empresa fornecedora.

Destaca-se que a solução apresentada deve ser capaz de gerenciar os pontos de acesso, 
sem contudo, necessitar que o tráfego de dados tenha a controladora com como gateway; para a 
controladora  a  a arquitetura implementada deve direcionar  tão apenas o  trfego de controle  e 
sinalização.

São características fundamentais  que a controladora  deve ser capaz de prover,  e  que 
devem ser de executados quando de sua instalação, sem prejuízos de implementação de outras 
características descritas no “Termo de referencia” demandadas pela contratante:
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3.1.1 – Gerenciamento de no mínimo 4000 usuários simultâneos;
3.1.2 - Gerenciamento de 50 Access point, pontos de acesso, simultâneos iniciais;
3.1.3 -  Integração  com  o  ambiente  de  autenticação  da  contratante,  LDAP  ou 

Radius ou FreeRadius;
3.1.4 - Configuração de políticas de acesso e configuração de SSID's definidos 

pela contratante;
3.1.5 Implementação de políticas de segurança;
3.1.6 Implementação de captive portal ou associação da controladora com págima 

HTML indicada pela contratante;
3.1.7 Possibilidade de clusterização com outra controladora, física e ou virtual.

3.2 – ACCESS POINT

Os Access point adquiridos, DEVEM OBRIGATORIAMENTE, ser do mesmo fabricante da 
controladora Wireless. 

Os 20 (vinte) access point fornecidos pela contratante devem ser configurados inicialmente 
pela contratada em regime sendo este procedimento assistido por técnicos da contratante a título 
de treinamento e repasse de conhecimentos técnicos sobre os equipamentos.

A instalação dos Access Point  será executada por  técnicos  da PMMG,  não sendo tal 
serviço  incluso  nos  custos  da  contratada.  Cabe  ressaltar  que  a  contrada  DEVE  fornecer  os 
acessórios necessários à instalação como eventuais  softwares de configuração,  bases,  power 
injector,  e  parafusos  e  ou  outros  acessórios  que  sejam  integrantes  do  equipamentos  e/ou 
previstos no Termo de referencia.
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4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

4.1 – CONTROLADORA WIRELESS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 Controladora Wirelles QUANTIDADE: 01

SUBITEM DESCRIÇÃO
Unidade padrão 
/ Característica

Especificação 
Mínima

Características 
Gerais

1.

Controladora  de rede  sem fio,  wirelles  lan, 
com  capacidade  de  controle  e 
gerenciamento de pontos de acesso sem fio, 
access point, através de inserção, alteração 
e desenvolvimento de políticas centralizadas 
de segurança  e administração  de recursos 
de rede.

Apliance

A  configuração 
inicial  da 
controladora 
no  CPD  da 
Contratante 
deve  ser  feita 
pela 
contratada.

2.
Controlar  AP's  que  operam  nos  padrões 
IEEE 802.11 a/b/g/n

A  controladora 
deve  ser  do 
mesmo 
fabricante  dos 
AP's

obrigatório

3.

Possuir interface de configuração, via porta 
console, através de linhas de comando CLI 
(Comand Line Interface) com conector RJ45 
ou USB e via browser

---- obrigatório

4.
Possuir conectividade IP com AP's locais e 
remotos  através  da  camada  3  do  modelo 
OSI.

---- obrigatório

5.
Possuir no mínimo 2 portas gigabit ethernet 
1000Base-T e/ou 1000BASE-SX
e/ou 1000BASE-LX.

----- obrigatório

6.
Configurar  e  controlar  até  50  (cinquenta) 
AP's simultaneamente, com possibilidade de 
expanção até 200 AP's.

----- Mínimo

7.

Possuir  capacidade  de  expansão  de 
capacidade  de  controle  de  AP's  sem  a 
necessidade de adição de mais hardware à 
controladora,  mas  tao  somente  com 
agregação de licensas

---- Obrigatório

8.
Possibilitar  o  controle  simultâneo  de  até 
4000 (cinco mil) usuários.

----- Obrigatório

9.
Suportar  o  padrão  de  controle  de  acesso 
802.1x com método EAP-TLS

----- Obrigatório

10. Pemitir  integração  com  servidor  RADIUS 
(RFC2865)  e  active  directory,  podendo 
integrar ao servidor Radius uma base LDAP

---- obrigatório
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11.
Permitir  encriptação  dos  dados  entre  a 
controladora e os AP's.

Padrão 802.11i mínimo

12.
Implementar LAN's virtuais, VLAN , segundo 
o padrão 802.1q

----- obrigatório

13.

Controlar  a  configuração  dos  AP's, 
otimizando  a  cobertura  de  RF  através  de 
ajuste  de  potência  e  canalização  de  cada 
ponto de acesso.

------ obrigatório

14.
Capacidade  de  localização  e  controlar  a 
banda disponibilizada a cada usuário e/ou a 
classe de usuários.

------ obrigatório

15.

Possuir  capacidade  de  utilização  de  um 
portal  embarcado  ou  externo  em que  seja 
feito a obtenção de credenciais de usuários 
visitantes após a validação das credenciais 
do usuário (Captive portal)

------ obrigatório

16.
Implementar  Roaming  entre  AP's  e  redes 
diferentes com integridade de aplicações em 
tempo real como VoIP e videoconferencia.

------ obrigatório

17.

Deve ter suporte a otimização de redes de 
voz  sobre  wireless  utilizando  os  seguintes 
padrões:  WMM,  802.1e,  U-APSD,  TSPEC, 
CAC e QBSS

------ Obrigatório

18.
Implementar  listas  de  controle  de  acesso, 
ACL's baseados em protocolos e endereços 
MAC

Deve  ser 
possível também 
a implementação 
de black lists

obrigatório

19.
Possibilitar o bloqueio de envio de pacotes 
entre  usuários,  sendo  esta  funcionalidade 
configurável para cada SSID.

------ obrigatório

20.
Permitir gerenciamento via web browser via 
protocolo HTTPS

------ obrigatório

21.
Possibilitar,  sem  ônus,  a  atualização  de 
firmware  e  do  sistema operacional  durante 
todo o período de garantia .

------ obrigatório

22.
Possuir  fonte de alimentação,  com seleção 
automática de tensão.

------ obrigatório

23. Possibilitar configurar QoS 802.1p ------ obrigatório

24.
O  tráfego  de  dados  dos  AP's  gerenciados 
deve,  por  padrão,  não  trafegar  pela 
controladora. Throuput de até 500 Mbps

------ obrigatório

25.

Deve  permitir  configuração  de  controlador 
wireless  redundante  com  mudança 
automática de todos AP´s para o controlador 
redundante em caso de falha.

------ obrigatório
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26.
Permitir ser montado em rack padrão de 19 
(dezenove)  polegadas,  incluindo  todos  os 
acessórios necessários

Menor ou igual a 
2 “U”

obrigatório

27.

Deve  ser  acompanhado  de  todos  os 
acessórios  necessários  para 
operacionalização  do  equipamento,  tais 
como: softwares e cabos de energia elétrica 
que possibilite a instalação, configuração e 
operacionalização do equipamento

------ obrigatório

28.
Possibilitar  a  configuração  de  envio  dos 
eventos  do  Controlador  WLAN  para  um 
servidor de Syslog remoto

------ obrigatório

29.
Implementar,  os  padrões  abertos  de 
gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3

30. Suporte a MIBII, padrão RFC1213

31.
Deverá  implementar  suporte  ao  protocolo 
IPv4 e IPv6

32. Implementar protocolos de segurança

Suporte  aos 
protocolos:
 -  Advanced 
Encryption
Standard 
(WPA2-AES)

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.11i

Documentação 33.
Manuais completos, contendo instruções de 
operação e manutenção.

Idioma Português 

Garantia 34. Garantia mínima de 24 meses ---- Obrigatório

Suporte 35.

Assistência  técnica,  sem  ônus,  durante  o 
período de garantia com solução do defeito 
em prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis da 
comunicação  inicial  do  defeito,  findado  tal 
período  se  não  sanada  a  irregularidade 
deverá  ser  substituído  o  equipamento 
temporariamente  por  outro  de  mesma 
especificação  técnica  do  inicialmente 
ofertado. 

---- 12 meses
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4.2 – PONTO DE ACESSO, ACESS POINT

 Access Point QUANTIDADE: 20 (vinte)

SUBITEM DESCRIÇÃO
Unidade padrão 
/ Característica

Especificação 
Mínima

Características 
Gerais

1.

Equipamento  de  acesso  à  rede  sem fio 
Wi-fi,  (Access  Point)  que  opera  na 
camada  2  do  modelo  OSI,  que  permita 
conexão à redes sem fio com segurança, 
disponibilidade e interoperabilidade.

---- ----

2. Dois rádios integrados Dual band
Operar  em 2.4 
Ghz e 5 Ghz

3. Taxa por rádio ---- 300 Mbps
4. Suporte a padrões IEEE 802.11 802.11 b,g,n obrigatório

5. Arquitetura MIMO (antenas e fluxos)
2x2,  com  dois 
fluxos espaciais.

mínimo

6. Detecção de AP Rogue
----

obrigatório

7.
Mitigação  automática  de  interferencia  de 
RF e Seleção automática de canal de RF, 
padrão 802.11h

---- obrigatório

8.
Alimentação  padrão  802.3af  (POE).  (A 
unidade  deve  vir  acompanha  de  UM 
power injector)

Power  injector 
com entrada que 
atenda ao range 
de de 127 à 220 
VAC e 50/60hz

obrigatório

9.
Gerenciamento  via  controladora  e  em 
modo stand-alone 

O  AP  deve  ser 
passível  de  ser 
gerenciado 
diretamente  ou 
nela  conectado 
via  roteamento 
nivel  3  da 
camada OSI

obrigatório

10.
Sensibilidade (máxima) de recepção com 
banda de 2 Mbps

- 96 dBm mínimo

11. Potência de transmissão por rádio 20 dbm mínimo
12. Ganho da antena 3 dBi mínimo

13. Interfaces 1
10/100/1000 
Base-T;  RJ45, 
autosensing

14. Memória ---- 128 MB DRAM
e 16MB Flash
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15.
Autenticação  802.1x  em servidor  Radius 
e/ou LDAP

---- obrigatório

16. Porta de gerenciamento de console ,CLI. ---- RJ45

17. Indicadores de LED

Indicador  de 
estado  On/Off, 
porta  ethernet  e 
rede wireless. 

mínimo

18.
Operação  em  modo  Wi-fi  mesh  (malha) 
configurável.

---- obrigatório

19. Autenticação padrão 802.1x ---- obrigatório
20. Criptografia integrada no AP WPA2 (AES) obrigatório

21.
Suporte a Wi-fi multimídia, WMM, padrão 
802.11e

22. Numero de SSID's por rádio 8 obrigatório
23. Numero de usuários por rádio ---- 127
24. Suporte a QoS ---- obrigatório

25. Homologação da Anatel
Com  selo 
indicativo  no 
equipamento.

Obrigatório.

26.
Suporte  ao  modo  de  operação 
infraestrutura

---- obrigatório

27.
Possuir  estrutura  que  o  permita  fixação 
em tetos e em paredes.

---- Obrigatório

28. Permitir divulgação ou não de SSID ---- obrigatório

Documentação 29.
Manuais  completos,  contendo  instruções 
de operação e manutenção.

Idioma Português 

Garantia 30. Garantia mínima de 24 meses ---- Obrigatório

Suporte 31.

Assistência técnica, sem ônus, durante o 
período  de  garantia  com  solução  do 
defeito  em  prazo  máximo  de  30  (trinta) 
dias  úteis  da  comunicação  inicial  do 
defeito, findado tal período se não sanada 
a irregularidade deverá ser  substituído o 
equipamento  temporariamente  por  outro 
de  mesma  especificação  técnica  do 
inicialmente ofertado. 

---- 12 meses
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5 – OBSERVAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

5.1 - Os itens e seus acessórios deverão ser novos e de primeiro uso.

5.2  -  Todas  as  funcionalidades  devem  ser  integradas  aos  equipamentos,  não  sendo  
permitido adaptadores ou outro mecanismo intermediário, exceto os acessórios claramente 
previstos nas especificações do ítem 4 .

5.3 - A contratante deverá responsabilizar-se por todos os vícios ou defeitos de fabricação, 
bem como desgastes anormais dos equipamentos, obrigando-se a ressarcir os danos e  
substtituir os elementos defeituosos sem ônus para a contratante.

5.4 - Caso a licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos deverá anexar junto à 
sua documentação de habilitação uma “declaração do fabricante” de que o licitante é f
ornecedor  autorizado,  e  que  todos  os  produtos  ofertados  pela  licitante  são  de  sua  
fabricação (própria ou OEM).

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2013

Wagner Demaria Carvalho, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas do CTS
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