Aditamento 3

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1715-20

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DE ITAIPU, LOCALIZADO NA ÁREA DO
REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA, NA UHI, MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR
ADITAMENTO 3
I)
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1715-20, a ITAIPU responde a pergunta realizada por
interessada nesta licitação:
PERGUNTA 1.
“Na descrição do item 14.4.15 do Anexo I temos a descrição do quadro de automação onde é
verificada a solicitação pela instalação da placa controladora Lenel 2200, entendemos que as
demais placas 1320, 1100 deverão ser montadas no mesmo painel. Como efeito, para as
portas de demais dispositivos correlatos, deverão ser direcionados apenas os respectivos
cabos derivados destas placas. Entendemos também que os quantitativos de cabos previstos
na relação de materiais leva em consideração esta premissa de montagem centralizada das
placas no painel de automação. Está correto o entendimento?”
RESPOSTA
Entendimento Correto.
PERGUNTA 2.
“No item 15 da relação de materiais, onde são encontrados os insumos para composição das
instalações de comunicação, face a quantidade de patch panels e tomadas lógicas, é possível
deduzir a instalação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) enlaces de par metálico, ou seja, 24
(vinte e quatro) pontos de rede categoria 6. Entretanto, no quantitativo de cabos de
manobra, patch cords, percebemos a solicitação por uma única unidade. Entendemos que por
serem necessárias em ambas as extremidades de cada canal, seriam necessárias, no mínimo,
48 (quarenta e oito) unidades. Está correto o entendimento?”
RESPOSTA
Este item não será utilizado. A ITAIPU, por meio da Superintendência de Informática, ficará
responsável por lançar cabos, conectorizar, e realizar as ligações dos cabos e manobras,
patch cords.

PERGUNTA 3.
“Sobre as instalações de comunicação, encontramos no Anexo I a descrição dos
procedimentos de teste para certificação dos canais categoria 6. Entretanto, na relação se
insumos e serviços, não verificamos item específico para informar o custo desta atividade.
Ante ao exposto, questionamos onde devem ser lançados os custos desta atividade.”
RESPOSTA
Não será necessário lançar cabos de UTP e, por consequência, realizar a certificação.
PERGUNTA 4.
“Sobre a composição de custos do Anexo III, entendemos que nos custos unitários de cada
insumo ou equipamento deverá ser computado também o respectivo custo de serviço. Assim
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sendo, no caso dos insumos e equipamentos, o custo unitário de cada componente deverá
representar os valores de fornecimento "e" instalação e não apenas fornecimento. Está
correto o entendimento?”
RESPOSTA
Correto o entendimento. Trata-se de fornecimento e instalação dos itens previstos na
planilha.

PERGUNTA 5.
“No Anexo I, percebemos a menção a critérios de medição de insumos de instalação. No
caderno de bases e condições, no item 1.1.2 verificamos a menção ao regime de contratação
como sendo de preço unitário. Antes ao exposto, no tocante a tipificação do processo,
entendemos ser do tipo registro de preços, através do qual todos os serviços e componentes
serão adquiridos conforme a efetiva necessidade. Entendemos também que, apesar do
modelo mencionado, as propostas comerciais serão avaliadas com base no valor total obtido
através da precificação total de todos os itens. Está correto o entendimento?”
RESPOSTA
Está correto o entendimento.
PERGUNTA 6.
“No item 13 do Anexo I, onde são mencionadas as premissas do sistema de comunicação,
verificamos as informações relacionadas a topologia do sistema sem que, para tanto, sejam
detalhadas as conexões lógicas entre racks e distribuidores de telefonia. Tendo como base o
padrão adotado pela CONTRANTE para os demais projetos, normalmente são empregados
cabos ópticos para esta aplicação. Entretanto, seja no documento mencionado ou mesmo na
relação de insumos ou equipamentos, nenhum componente correlato é verificado. Ante ao
exposto, entendemos que o escopo deste projeto prevê apenas a composição do cabeamento
horizontal, a partir dos racks e limitadas ao emprego dos insumos previstos no Anexo III. Está
correto o entendimento?”
RESPOSTA
Será de responsabilidade da Contratada executar a infraestrutura prevista para a edificação
a ser reformada. Equipamentos terminais, conectores, cabos metálicos, ópticos, patch panel
e patch cords serão de responsabilidade da CONTRATANTE.
Somente a tomadas RJ45 fêmea serão fornecidas à CONTRATANTE para efeito de
uniformidade de cor com aquelas aplicadas nas instalações elétricas, item 15,1 da Planilha de
Preços.
PERGUNTA 7.
“No documento Projeto de Telecom_R02-02, onde são detalhadas montagens do projeto no
segmento de comunicação, notamos menção à um switch Cisco SG300 de 48 (quarenta e oito
portas). No anexo I, na especificação do mesmo equipamento, verificamos a especificação
pelo modelo de referência SF300-24MP de vinte (vinte e quatro) portas. Antes ao exposto,
solicitamos que seja informado o equipamento que, de fato, deverá ser cotado posto que
diferem em especificações e quantidade de portas.”
RESPOSTA
Não faz parte do escopo desta contratação. O equipamento será fornecido e instalado pela
equipe de TI da CONTRATANTE.
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PERGUNTA 8.
“No documento Projeto de Telecom_R02-02, onde são detalhadas montagens do projeto no
segmento de comunicação, notamos a menção à um conversor de mídia óptica
10/100/1000Mbps e, também, de um terminador óptico. Com base no exposto em nosso
questionamento número 6, entendemos que, se efetivamente necessários, dada a sua
ausência no Anexo III, seu fornecimento e instalação não fazem parte do escopo deste
projeto. Está correto o entendimento?”
RESPOSTA
Correto. Não faz parte do escopo desta contratação. Será fornecida e instalada pela equipe
de TI da CONTRATANTE.

PERGUNTA 9.
“No documento Projeto de Telecom_R02-02, onde são detalhadas montagens do projeto no
segmento de comunicação, notamos o detalhamento de um voice panel no interior do rack a
ser instalado. Este equipamento, apesar de ser também detalhado no Anexo I quanto à sua
especificação técnica, não é listado na relação de insumos do Anexo III. Ante ao exposto,
entendemos que seu fornecimento e instalação não fazem parte do escopo deste projeto.
Está correto o entendimento?”
RESPOSTA
Correto. Não faz parte do escopo desta contratação. Será fornecida e instalada pela equipe
de TI da CONTRATANTE.
PERGUNTA 10.
“No documento Projeto de Telecom_R02-02, onde são detalhadas montagens do projeto no
segmento de comunicação, notamos o detalhamento de frentes falsas para uso no interior do
rack a ser instalado. Estes equipamentos não são mencionados no Anexo I e, também, não são
listados na relação de insumos do Anexo III. Ante ao exposto, entendemos que seu
fornecimento e instalação não fazem parte do escopo deste projeto. Está correto o
entendimento?”
RESPOSTA
Correto. Não faz parte do escopo desta contratação. Será fornecida e instalada pela equipe
de TI da CONTRATANTE.
PERGUNTA 11.
“No documento Projeto de Telecom_R02-01, onde são detalhadas montagens do projeto no
segmento de comunicação em suas instalações tubulação e disposição de tomadas lógicas,
verificamos no campo de observações a exigência por dutos de PVC rígidos e com bitola
mínima de 1". Entretanto, no Anexo III, notamos que as mesmas tubulações para esse
segmento são definidas como flexíveis e com bitola de 3/4". Antes ao exposto, solicitamos
que sejam confirmadas as especificações, bitolas e respectivas quantidade necessárias no
projeto.”
RESPOSTA
Considerar eletroduto com bitola de ¾” flexível, nas quantidades determinadas no item 15.5
da Planilha de Preços.
PERGUNTA 12.
“No item 14.4.9 verificamos a menção a instalação do no-break dimensionado no projeto no
interior do rack. Entretanto, no documento Projeto de Telecom_R02-02 não é apresentada a
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montagem do equipamento. Ante ao exposto, solicitamos que seja determinado o local e
forma da efetiva instalação do equipamento.”
RESPOSTA
Este no-break deverá ser instalado no interior do rack dos sistemas de segurança, conforme
apresentado no projeto "Sistemas_R03-02.pdf".
II)
Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão
Eletrônico Nacional NF 1715-20.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico
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