
 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-XXXX 

Juiz de Fora, 03 de agosto de 2018. 

Pregão Eletrônico nº 081/18 

Objeto: Contratação de uma empresa fornecedora de solução para tráfego de 

dados M2M especial (Máquina a Máquina), utilizando-se das tecnologias General 

Packet Radio Service – GPRS, EDGE, 3G, LTE ou superior, e o fornecimento, de 

SIM cards associados a plano pós-pagos de serviços, respeitando as 

determinações da regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com 

fornecimento de APN (Access Point Name) dedicada e privada, a sua 

conectividade com os sistemas e dados da CESAMA e sistema de gestão da 

planta de SIM cards ativos. 

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresa interessada em 

participar do Pregão Eletrônico nº 081/18 e respostas conforme área técnica da 

CESAMA. 

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R) 

Q1: Entendemos que precisaremos ter cobertura própria em 80% ou seja 160 

localidades dos 200 pontos listados na planilha em Excel. Nosso entendimento está 

correto? 

R1: Sim, o entendimento está correto. 

Q2: Entendemos que, no caso de provimento da APN IPSEC via Internet, a 

CONTRATANTE será a responsável por disponibilizar o link Internet, o roteador 

compatível com IPSEC, com capacidade de fechamento de pelo menos 2 túneis 

lógicos com a CONTRATADA e toda a mão de obra para programação dos túneis. 

Nosso entendimento está correto? 

R2: Sim, o entendimento está correto, deverá ser agendado com nossa área 

técnica, um dia para programação e testes da solução. 

Q3: Entendemos que o pagamento da fatura via boleto bancário poderá ser aceito 

como método de pagamento válido pela CONTRATANTE. Nosso entendimento está 

correto? 

R3: Sim, o entendimento está correto. 

 



 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-XXXX 

A data para a abertura das propostas será mantida às 9 horas, do dia 09/08/2018. 

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Renata Neves de Mello 

Pregoeira – CESAMA 

(32) 3692-9198 / 9201 

licita@cesama.com.br 


