Aditamento 1

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 2085-18
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE VÍDEO E
POSTOS DE CONTROLE DE RONDA PARA O PARQUE DA PIRACEMA 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 NF 2085-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por
interessadas nesta licitação:
PERGUNTA 1
Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais:
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão:
a) Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de
reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos
dispositivos, acessados através do número de série do equipamento.
b) Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Sistema
Operacional Windows 10.
Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que
todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser
reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. (i) Entendemos
portanto que a disponibilização das ferramentas acima, por se tratar de mídia eletrônica, é
superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a especificação de mídias
físicas. Nosso entendimento está correto?
(ii) Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o
órgão possui um Setor Central de manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten
pode fornecer 5 mídias para cada lote adquirido, ou uma mídia para cada equipamento em
caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da garantia dos
equipamentos seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem custo
adicional. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA
(i) O entendimento do fornecedor não atende às exigências do edital. As mídias eletrônicas
exigidas no Anexo I - Especificações Técnicas, representadas por meios físicos como unidades
de discos ou de memórias, têm por objetivo apresentarem cópias fiéis das informações geradas
pelos fornecimentos e serviços prestados em meios adequados ao seu armazenamento e
manuseio pela ITAIPU. Assim, o armazenamento dessas informações em ambientes virtuais
privados não será aceito pela ITAIPU.
(ii) As condições de atendimento com relação ao tipo e à quantidade de mídias digitais devem
respeitar, minimamente, às exigências apresentadas no Anexo I - Especificações Técnicas. O
fornecimento de quantidades superiores às exigidas no Anexo I é uma decisão exclusiva do
fornecedor.
II)
Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições (CBC) do
Pregão Eletrônico Nacional NF 2085-18.
Emitido por: Divisão de Suporte Técnico
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