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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1543-21 

 
SERVIÇOS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS IP MPLS PARA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 

(UHI) E SEUS ESCRITÓRIOS E ACESSOS DE INTERNET PARA OS ESCRITÓRIOS DE ITAIPU  
 
 

ADITAMENTO 1 
 
 

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1543-21, a ITAIPU responde as perguntas realizadas 
por interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1.  
Sobre os itens 1.3.2 e 1.3.6 do Anexo I, entendemos que maiores esclarecimentos virão na 
fase de planejamento, contudo para definirmos a melhor solução para o projeto em questão, 
solicitamos maiores detalhes sobre a utilização dos dois protocolos de roteamento na mesma 
rede. Nossa solicitação será acatada? 
 
RESPOSTA 
Sim. O protocolo BGP refere-se à rede backbone do provedor e o protocolo OSPF refere-se à 
rede Lan interna utilizada na ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 2.  
Sobre o item 1.3.5 do Anexo I, gostaríamos de reforçar que mudanças de endereço podem 
necessitar novos investimentos e que os mesmos podem inviabilizar uma instalação. 
Entendemos, portanto, que a nova instalação poderia ser negada pela contratada desde que 
se justifique a inviabilidade financeira do mesmo. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Desde que a CONTRATADA comprove inviabilidade técnica e 
financeira, a solicitação de mudança poderá ser negada.  
 
PERGUNTA 3.  
Sobre o item 1.4.7 do Anexo I, por se tratar de informação sensível, gostaríamos de saber em 
que momento deverão ser dispostas estas informações para a Contratante? 
 
RESPOSTA 
Na fase de planejamento e elaboração do projeto de implantação da solução. 
 
 
PERGUNTA 4.  
Apenas para ratificar o entendimento sobre as necessidades dos Lote1, entendemos que cada 
alça deverá ser atendida por um CPE, o que totalizará 12 roteadores para o Lote 1. Está 
correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 5.  
Sobre o item 1.6.6, subitem K do Anexo I, solicitamos a flexibilização deste item 
considerando-o "desejável" já que as informações dos chamados estarão disponíveis no portal 
web. Nossa solicitação será acatada?  



 
 Aditamento 1 

 

 
 
Pregão Eletrônico Nacional NF 1543--21 

 
2 

 

 
RESPOSTA 
Solicitação indeferida. O uso de e-mail é um canal obrigatório. 
 
 
PERGUNTA 6.  
Considerando que no Lote 1 o endereço da Av. Tancredo Neves, 6731 aponta para a portaria 
da hidrelétrica, gostaríamos de saber se a vencedora do Lote 1 deverá entregar a instalação e 
o roteador neste local ou a portaria é um ponto de interligação para dentro da hidrelétrica? 
 
RESPOSTA 
A portaria é apenas uma referência de controle e de acesso à ITAIPU. O ponto de instalação 
do roteador fica a cerca de 5 (cinco) Km da portaria de acesso. 
 
 
 
II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 1543-21. 
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