Aditamento 1

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0164-21
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE
VÍDEO DO ECOMUSEU, CRV REFÚGIO BIOLÓGICO E SISTEMA CIÊNCIA NA ESFERA
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 0164-21, a ITAIPU responde as perguntas realizadas
por interessadas nesta licitação:
PERGUNTA 1.
Como fazer visita virtual no Ecomuseu ?
RESPOSTA
Favor acessar o link abaixo:
http://ronyfotografias.com.br/worldvirtualtour/ecomuseu_itaipu_binacional/
PERGUNTA 2.
Qual é o local do Ecomuseu especificamente que precisará ser feito manutenção a preventiva?
RESPOSTA
Os locais constam no item 5 do Anexo I - Especificações Técnicas, no inicio dos subitens 5.1 e
5.2 tem um quadro resumido dos locais; depois, cada local é descrito nos subitens seguintes.
PERGUNTA 3.
Se pede curso específico do funcionário técnico para ser feito a manutenção.
RESPOSTA
Não há exigência de curso específico, porém a CONTRATADA deverá estar apta efetuar os
serviços conforme descrições nas especificações técnicas.
PERGUNTA 4.
As imagens estão em mapping ou tridimensional?
RESPOSTA
Não há imagens no processo.
PERGUNTA 5.
Saberia me dizer também se esta "Ciência na esfera móvel será algum projeto nas escolas"?
RESPOSTA
Não atenderá projetos de escolas individuais. Atenderá eventos maiores nos municípios do
Oeste do Paraná-Pr.
PERGUNTA 6.
Gostaria de verificar se o Atestado de Capacidade Técnica que a empresa XXXXXXXXXX possui,
e encaminhamos os CT (4500030816 e 4500049508) em anexo também para cada Contrato
será aceito para o devido Certame, lembrando que embora só possuímos o atestado do CT
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4500030816 e o CT 4500049508, ainda está vigente e estamos realizando o serviço, que tem
previsão de término para 2023.
Visto que os mesmos são para equipamentos de Informática diversos, incluindo
Computadores, Projetores, Televisores, Nobreak's, Aparelhos de áudio, e demais eletrônicos
que a ITAIPU nos encaminha para reparo, já que, fora os equipamentos constantes na Planilha
que são cobrados mensalmente, a ITAIPU também nos envia equipamentos que não estão na
referida Planilha para que possa ser realizado através de Orçamento, onde após o envio do
mesmo é feito uma prospecção pela área competente e estando de acordo, o serviço é
executado.
RESPOSTA
A ITAIPU não poderá antecipar o julgamento da habilitação, pois é atribuição exclusiva do
Pregoeiro designado neste certame, conforme letra “h” do subitem 2.9.1 do CBC.

II)
Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão
Eletrônico Nacional NF 0164-21.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Pregão Eletrônico Nacional NF 0164-21

Data de emissão: 02 de março de 2021

2

