
  
  Aditamento 1 

 

  
Pregão Eletrônico Nacional NC 1788-19 – Bollards e Dilaceradores de Pneus 

 1 

 
PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1788-19 

 
 

AQUISIÇÃO DE BOLLARDS E DILACERADORES DE PNEUS PARA PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA DAS BARREIRAS DE CONTROLE E ACESSOS DA USINA HIDRELÉTRICA DE 

ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU – PR 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I - Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1788-19, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 

“No sub item 7.1.1.25 solicita 6 leitoras HID modelo RP 10 para montagem dos painéis de 
acionamento dos Bollards. E no item 7.1.1.26 solicita 1 placa LNL 3300 controlador de acesso e 
interface de leitora todos de fabricação Lenel, para manter a compatibilidade com Onguard 
existente. 
 
No item 7.1.2.5 acionamento dos dilaceradores solicita o fornecimento de mais 6 leitoras 
fixadas em poste. porem a mesma não solicita as interfaces de leitora Lenel. 
 
1-A onde na planilha de itens devemos incluir essas 6 leitoras adicionais. Visto que na planilha 
só há 1 linha com 6 leitoras?  
 
2-As interfaces Lenel necessaria para as leitoras dos dilaceradores serão fornecidos pela 
Itaipu?” 
 
RESPOSTA 

1 - Os subitens 7.1.1.25 e 7.1.1.26 tratam de detalhamentos dos componentes de formatação 
dos dois painéis de acionamento dos conjuntos de bollards descritos no subitem 7.1.1.24 e 
representados pelo subitem 1.18 da Planilha de Preços (Anexo III). Assim, o subitem 1.18 da 
Planilha de Preços (Anexo III) consiste no somatório de todos os materiais necessários para a 
sua implementação, a exemplo das leitoras de proximidade, placas controladores, cabos, 
botões etc. 
 
2 – Não, os referidos componentes deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. Contudo, a 
ITAIPU fornecerá unicamente as licenças computacionais e os softwares para a operação das 
leitoras. 
 
 
PERGUNTA 2 

“Referente a infraestrutura, existente para passagens de cabos têm espaço o suficiente 
(normativo) para o cabeamento a executar?” 
 
RESPOSTA 

Todos os encaminhamentos de cabos presentes na ITAIPU disponibilizados para o 
compartilhamento, conforme prescritos nas Especificações Técnicas, apresentam espaços 
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livres suficientes para o emprego dos cabeamentos previstos para as conectividades elétricas e 
lógicas necessárias. 
 
 
PERGUNTA 3 

“No mercado localizamos um modelo de Bollard que atende de forma similar e em algumas 
especificações de forma até superior ao que é solicitado, será aceito equipamento conforme 
esta em anexo?” 
 

RESPOSTA 

Nesta etapa a ITAIPU não fará julgamento de marca/referência. Não obstante, a CONTRATADA 
poderá apresentar, para análise, equipamentos com características técnicas similares ou 
superiores desde que tais características não alterem os fatores de desempenho e de qualidade 
especificados para os equipamentos em questão, nos termos do subitem 1.1 das Especificações 
Técnicas. 
 
 
 
 
II - Permanecem inalteradas as condições do CBC do Pregão Eletrônico Nacional NC 1788-19. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data de emissão: 20 de novembro de 2019 

 


