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Aditamento 1

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 2462-18
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
APLICATIVOS NO AMBIENTE LOTUS NOTES

DESENVOLVIMENTO

E

MANUTENÇÃO

DE

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 2462-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por
interessadas na licitação:
PERGUNTA 1
“[...] Gostaríamos de saber onde é o endereço que será realizado este desenvolvimento.
Pregão Eletrônico Nacional Brasil NC 2462-18. Muito obrigada!”
RESPOSTA
Resposta prejudicada. Caso a consulente refira-se ao local de execução dos serviços,
esclarece-se que a execução das horas dar-se-á de acordo com o estabelecido no item 4 das
Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. Para a execução das horas presenciais, os serviços
serão desenvolvidos nos escritórios da ITAIPU (Centro Executivo e Margem Esquerda),
localizados em Foz do Iguaçu/PR.
Por outro lado, caso a consulente refira-se ao local de realização da sessão pública do pregão
eletrônico NC 2462-18, esclarece-se que a sessão pública será realizada de forma eletrônica no
endereço e condições fixadas no subitem 1.3.1 do CBC.

PERGUNTA 2
“O caderno de bases e condições descreve no item 1.4.2 alínea „b‟ o
„1.4.2
Será
considerada
habilitada
a
empresa
que:
b) apresentar atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, emitido(s) por
jurídica(s), comprovando que a proponente prestou no mínimo 2.000 (duas mil)
desenvolvimento de sistemas no ambiente Lotus Notes Web versão 8.0 ou superior
(servidor) em Sistema Operacional AIX (Unix);‟

seguinte:
(...)
pessoa(s)
horas de
instalado

O anexo I (especificações técnicas) descreve o item "2 Detalhamento do objeto" da seguinte
forma: „Os serviços técnicos especializados, objeto desta especificação técnica, têm como
objetivo: *O desenvolvimento e manutenção de aplicativos na plataforma Lotus Notes, versão
9.0, em servidor LINUX e Windows, segundo padrões W3c de programação Web bem como
integração com o cliente de Correio Lotus Notes.‟
O anexo I (especificações técnicas) também descreve no item "7 Comprovação de experiência"
o seguinte: „O consultor deverá comprovar a experiência em projetos de desenvolvimento de
sistemas de Workflow no ambiente Lotus Notes versão 9x em servidor AIX (Unix) e Windows
utilizando os padrões W3c de programação Web bem como atividades relacionadas com cliente
de Correio Lotus Notes.‟

Pregão Eletrônico Nacional NC 2462-18

1

CO.DF/COP.DF/Divisão de Suporte Técnico

Aditamento 1

Portanto, questionamos se está correto o texto no CBC, item 1.4.2 alínea "b" que descreve
„...Sistema Operacional AIX (Unix);‟ e o texto no ANEXO I, item 7 que descreve „...em servidor
AIX
(Unix)..."
?
As plataformas de servidor apontadas nos itens mencionadas acima são distintas das
plataformas especificadas no ANEXO I, em Detalhamento do objeto ".. em servidor LINUX e
Windows ...‟.
RESPOSTA
Assiste razão a consulente no que se refere à divergência demonstrada, razão pela qual a
ITAIPU altera a redação da letra “b” do subitem 1.4.2 do CBC e o item 7 das Especificações
Técnicas, Anexo I do CBC para padronizar as exigências. Gentileza reportar-se ao item II deste
Aditamento.

II)
A ITAIPU com fundamento no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC)
realiza as seguintes alterações na redação da letra “b” do subitem 1.4.2 do CBC e no item 7
das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC descritas a seguir:
a) Caderno de Bases e Condições: subitem 1.4.2, letra “b”:
DE:
b)
apresentar atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, emitido(s) por pessoa(s)
jurídica(s), comprovando que a proponente prestou no mínimo 2.000 (duas mil) horas de
desenvolvimento de sistemas no ambiente Lotus Notes Web versão 8.0 ou superior instalado
(servidor) em Sistema Operacional AIX (Unix).
PARA:
b) apresentar atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s),
comprovando que a proponente prestou no mínimo 2.000 (duas mil) horas de desenvolvimento
de sistemas no ambiente Lotus Notes Web versão 8.0 ou superior instalado (servidor) em
Sistema Operacional Linux.

b) Especificações Técnicas: item 7:
DE:
7. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
O consultor deverá comprovar a experiência em projetos de desenvolvimento de sistemas de
Workflow no ambiente Lotus Notes versão 9x em servidor AIX (Unix) e Windows utilizando os
padrões W3c de programação Web bem como atividades relacionadas com cliente de Correio
Lotus Notes. (...).
PARA:
7. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
O consultor deverá comprovar a experiência em projetos de desenvolvimento de sistemas
de Workflow no ambiente Lotus Notes versão 9x em servidor Linux utilizando os padrões W3c
de programação Web bem como atividades relacionadas com cliente de Correio Lotus Notes.
(...).

III)
Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do
Pregão Eletrônico Nacional NC 2462-18.
Emitido por: Divisão de Suporte Técnico
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