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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 187/2014 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e do 

Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o que consta nos Processos nº 

56419667/2014 e nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e alterações 

posteriores, diante da dúvida expressa em documento eletrônico encaminhado a esta 

Secretaria, esclarecemos: 

Pergunta: Quanto à quantidade de usuários / grupos: 

Analisando a arquitetura do sistema a ser proposto, chega-se a conclusão de serem necessários 

04(quatro) canais de conversação na rede e que subgrupos dividirão estes canais se necessário, em modo 

convencional, compatível com a quantidade de rádios portáteis, móveis e fixos solicitados neste edital. 

E que em caso de grande crescimento da quantidade de rádios usuários será necessário o aumento do 

sistema de repetição e de sua infraestrutura, consequentemente o número de grupos. 

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo por favor esclarecer-nos.?  

Resposta: A resposta está no Anexo II do edital em questão que passamos a transcrever:  
 

“5.1.2. O sistema deve ser concebido de forma a proporcionar no mínimo 4 (quatro) grupos 
distintos e privados de conversação simultânea, podendo cada grupo ser subdividido em, no 
mínimo, 100 (cem) subgrupos que possam comunicarem-se entre si e com o IOCC ou com 
qualquer outro grupo/subgrupo. 
5.1.3. Ao selecionar, em seu equipamento, o grupo/subgrupo de conversação o usuário poderá 
comunicar-se com os demais integrantes de seu grupo/subgrupo, mesmo estando em trânsito 
em qualquer parte da Área de Cobertura, sem que seja necessária a mudança de canal.” 

 

                                                           Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais 

de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Secretaria 

Municipal de Administração, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Bloco B, 

Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

                       GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 25 dias do 

mês de novembro de 2014.  

                            Assinaturas no original 

HENDY ADRIANA BARBOSA 
Pregoeira Geral 

 

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 
Secretário  


