Aditamento 6

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 6 - ERRATA
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1543-21, a ITAIPU retifica as alíneas “C” e “D” do
Item II do Aditamento 5, publicado em 26.10.21, conforme segue:
(...)
C)
Inclui também, para todos os Lotes (1, 2 e 3), a exigência de fornecimento de
equipamento de borda da marca CISCO, incluindo a letra “k” do item 1 - Premissas, das
Considerações Finais das Especificações Técnicas;
D)
altera a quantidade de disponibilidade de endereços para probe e ping, subitem 1.1
(4º parágrafo) das Especificações Técnicas (Lotes 2 e 3), excluindo também a exigência de
endereço internacional, conforme segue:
DE:
(...) A CONTRATADA deverá disponibilizar, preferencialmente no próprio backbone, pelos
menos 3 (três) endereços para probe de ping de uma interface lógica (loopback, interface
vlan) ou interface física estáveis, confiáveis, sem repúdio e acessíveis desde a LAN do
CPE, distribuídos da seguinte forma:
•
•
•
de

Um endereço no Paraná;
Um endereço em São Paulo ou Rio de Janeiro;
Um endereço internacional, de preferência nos EUA, da própria operadora ou por meio
parceria.

PARA:
(...) A CONTRATADA deverá disponibilizar, preferencialmente no próprio backbone, pelos
menos 2 (dois) endereços para probe de ping de uma interface lógica (loopback, interface
vlan) ou interface física estáveis, confiáveis, sem repúdio e acessíveis desde a LAN do
CPE, distribuídos da seguinte forma:
•
•

Um endereço no Paraná;
Um endereço em São Paulo ou Rio de Janeiro;

(...)
III) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão
Eletrônico Nacional NF 1543-21.
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