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ADITAMENTO 3 
 
I) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 2524-18, a ITAIPU altera, conforme segue: 
 
A) A resposta da PERGUNTA 1 do Aditamento 2: 
(...) 
PARA: 
Entendimento Parcialmente Correto. 
Ao mencionar a modalidade de licenciamento, o Anexo I referiu-se à programas de 
licenciamento por volume da Microsoft que permitam atender aos sistemas operacionais 
fornecidos durante um período contínuo de, pelo menos, 03 (três) anos. 
Caso alguma modalidade de licenciamento tipo OPEN não atenda aos critérios relacionados 
aos tipos de produtos Microsoft fornecidos, assim como aos prazos estabelecidos ao programa 
Software Assurance, a CONTRATADA deverá escolher outra modalidade mais adequada 
devendo atender aos seguintes critérios: 
- Licenciamento de todos os sistemas operacionais, sejam instalados em servidores físicos e 
virtuais, e Workstations com o programa Software Assurance da Microsoft por um período 
mínimo e contínuo de 03 (três) anos;  
- No caso do suporte das licenças das Workstations, as mesmas poderão estar fora do 
programa Software Assurance caso fornecidas em modo de OEM (Original Equipment 
Manufacturer), desde que não haja restrições a receber e  atualizar suas  versões realizadas 
automaticamente quando estabelecida conectividade online (via internet) com o fabricante 
Microsoft ou repositores digitais autorizados. 

- Todas as licenças deverão ser perpétuas, independente da condição de validade por prazo 
do programa Microsoft Software Assurance; - A modalidade do programa de licenciamento 
deverá permitir à ITAIPU acrescentar ou remover licenças do programa Microsoft Software 
Assurance a qualquer momento, respeitando o limite mínimo de licenças exigida pela 
modalidade; - A modalidade do programa de licenciamento deverá permita à ITAIPU estender 
o prazo do plano do programa Software Assurance, passado o período de três anos, pagando 
somente pelo custo do programa Software Assurance Consulta em 
<https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-agreements> no dia 01/03/2019 às 
09:30>. 
 
 
B) A Resposta da PERGUNTA 14 do Aditamento 2: 
 
(...) 
PARA: 
Entendimento correto. Serão aceitos protocolos de roteamento EIGRP ou de estado de link 
OSPF. A escolha do protocolo de roteamento deverá ser compatível com todas as instâncias 
lógicas da rede. Quanto aos recursos de segurança, mantém se inalteradas as exigências 

quanto ao recurso de identificação de malware em tráfegos criptografados vindos da camada 
de acesso. 

(...) 
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II) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 2524-18, a ITAIPU esclarece que com relação à resposta da 
Pergunta 14 deste aditamento, que tal protocolo de segurança (Firewall/IPS) poderá ser 
desempenhado por solução externa de firewall, aumentando o leque de opções e fabricantes 
para o fornecimento, assim como de opções de equipamentos com menores preços. 

 
 
III) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 2524-18, a ITAIPU altera as datas do Calendário de Eventos da 
Licitação, subitem 1.3 do CBC, conforme segue: 
 
(...) 
 
 
1.3.2  Formalização de consultas: 
 
 Até 20/03/2019 
 
1.3.3 Respostas: 
 
 Até 22/03/2019 
 
1.3.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 27/03/2019 
 
1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 27/03/2019, a partir das 9h 
 
1.3.6 Início da etapa de disputa de lances: 
 
 Em 27/03/2019, a partir das 9h30min 
(...) 
 
 
 
IV) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 2524-18. 
 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 13 de março de 2019 

 


