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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NC 0760A-16 

 
 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE HOSTS, NA MODALIDADE DE HOSTING E COLOCATION, CANAIS 
MPLS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, IMAGEM E ÁUDIO E ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA 
PARA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU E SEUS ESCRITÓRIOS LOCALIZADOS EM FOZ DO 
IGUAÇU, CURITIBA, SANTA HELENA E GUAÍRA, NO PARANÁ; BRASÍLIA - DF E SÃO PAULO - SP  
 

 
ADITAMENTO 2 

 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0760A-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 

“2.4         ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 
  
2.4.1      As proponentes deverão considerar, na formulação de suas propostas, as isenções 
tributárias concedidas pelo artigo XII do Tratado  de ITAIPU, que criou e rege esta entidade 
binacional, e, em matéria tributária, tem os efeitos previstos no artigo 98 do Código 
Tributário Nacional, compreendendo (i) ISS; (ii) ICMS; (iii) IPI; (iv) Imposto de Importação; (v) 
COFINS; (vi) PIS-PASEP e (vii) IOF. 
  
2.4.1.1  Deverá ser observado a Lei Complementar de Foz do Iguaçu n° 206, de 12 de junho de 
2013, no que se refere às condições de isenção de serviços prestados à ITAIPU. 
  
2.4.2      Os aspectos tributários específicos das propostas são de responsabilidade exclusiva 
das proponentes, sendo recomendável assessoria especializada. 
  
2.4.3      A isenção referida no item 2.4.1 deste CBC não compreende o ICMS incidente sobre 
serviços de comunicação.” 

  
Pergunto: Com relação à Isenção Tributária, todos os tributos incidentes sobre os serviços de 
comunicação, além do ICMS, devem estar previstos na proposta para faturamento. Está correto 
nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A proposta comercial deverá contemplar as isenções tributárias da 
ITAIPU instituídas pelo artigo XII do Tratado da ITAIPU que compreendem ISS, ICMS, IPI, 
Imposto de Importação, COFINS, PIS-PASEP e IOF, devendo, na formulação do preço, ser 
observado o disposto na Lei Complementar de Foz do Iguaçu nº 206/2013 (item 2.4.1.1 do CBC) 
e a incidência de ICMS sobre os serviços de comunicação (item 2.4.3 do CBC). 
 
 
PERGUNTA 2 
- Orçamento Estimado – Anexo II  
  
Na documentação publicada, mais especificamente no Anexo II – Orçamento Estimado, não 
consta a informação de valor máximo para o Item de Datacenter (SERVIÇOS DE DATA CENTER - 
Item 3.2 das Especificações Técnicas). 
Pergunto: Isto será corrigido. Está correto o nosso entendimento? 
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RESPOSTA 
Favor se reportar ao Aditamento 1. 
 
PERGUNTA 3 
Item 3.1.10.6 – Este item versa sobre informações de última milha. Nosso entendimento é que 
podemos entregar alguns acessos usando última milha de terceiros, desde que o acesso seja 
dedicado e não compartilhado. Em resposta sobre este item na versão 1 deste edital o 
entendimento foi que a utilização de “last-mile” era possível desde que uso de link dedicado.  
Nosso entendimento está correto? 
  
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
PERGUNTA 4 
Após análise de todos os documentos deste EDITAL não está claro o prazo de 
instalação/ativação dos serviços. Podemos considerar o prazo de 90 (noventa) dias para 
instalar a ativer os serviços previstos neste edital, conforme já definido no edital em sua 
versão anterior? 
  
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor se reportar ao item II deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 5 
Analisando a especificação técnica (Anexo I) – Item 3.2.1.4.2 - A solução de conectividade deve 
possibilitar a conexão entre todos os ambientes contratados (Hosting e Colocation), devendo 
refletir física e logicamente a topologia definida por ITAIPU. – Em resposta sobre este 
questionamento na versão anterior deste edital era que a velocidade deveria ser no mínimo em 
Gigabit. Podemos entender que esta característica está mantida? 
  
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
  
PERGUNTA 6 
Em análise do edital, item BASES e CONDIÇÕES, item 2.15.2: 
2.15.2 - Os preços deverão ser cotados, considerando: 
a) o Orçamento Estimado, Anexo II; 
b) as condições e a forma de pagamento, o local e os prazos para a execução do objeto desta 
licitação, conforme definido na Minuta de Contrato, Anexo IV deste CBC; 
c) a isenção tributária referida neste CBC, atentando, quando for o caso, para o disposto na 
Lei Complementar de Foz do Iguaçu n° 206, de 12 de junho de 2013; 
d) todos os custos, de qualquer natureza, incorríveis para a execução do contrato. 
Quanto à alínea “a”, supra, os preços deverão ser cotados considerado o orçamento do Anexo 
II e através da planilha Excel para Anexo III, qual já inclui os valores para o ambiente de 
Datacenter, assim como ocorreu na versão anterior deste edital. Nosso entendimento está 
correto? 
  
RESPOSTA 
Na cotação dos preços a proponente deverá considerar o Orçamento Estimado publicado no 
Aditamento 1 desta licitação. 
Além disso, observa-se a obrigatoriedade de cotar todos os itens da Planilha de Preços, Anexo 
III desta licitação. 
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PERGUNTA 7 
Item 3.2.1.6.3. O Datacenter deverá oferecer um espaço (sala) de uso temporário, destinado 
aos técnicos da ITAIPU, contendo mobiliário, equipamentos de rede e conexões necessárias 
com acesso as áreas de Colocation e Hosting, para as devidas manutenções e/ou atualizações 
(o acesso a esta sala deverá ser restrito no período reservado pela ITAIPU). 
Nosso entendimento é que mesmo havendo a restrição na sala de uso temporário, não significa 
que nossos profissionais tenham que deixar a sala quando a mesma estiver com algum 
equipamento da Itaipu em teste para instalação do DC.  
Em reposta no aditamento 5 do edital anterior tivemos uma concordância da Itaipu para este 
item e portanto solicitamos revalidar nosso entendimento 
  
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
  
PERGUNTA 8 
Item 3.2.2.2. A estrutura física fornecida deve ser composta por 06 (seis) meio Racks de 19” 
com 22U´s utilizáveis, garantindo até 3KVAs Nominal por meio rack para uso exclusivos para 
ITAIPU, com portas dianteiras e traseiras ventiladas e com fechaduras apropriadas, estando 
dispostos lado a lado dentro da estrutura do DataCenter com fechaduras independentes do 
restante. 
e 
Item 3.2.2.4. Além do espaço físico a ser fornecido, deverão estar disponibilizados recursos de 
energia elétrica totalizando inicialmente 6 (seis) KVAs Nominal em circuitos contingenciados 
em regime N+1, garantindo o fornecimento ininterrupto de energia. Deve ser possível expandir 
provisoriamente em até 50% o total de energia nominal disponível 
Solicitamos a possibilidade de entregar 6 Racks abertos ou fechados (FULL RACK) de 44 U com 
fornecimento de 4,5 KVA por Rack, totalizando 27 KVA 
Esta entrega já atenderia o item, 3.2.2.4 que pede possibilidade de 50% adicional de energia 
nominal, totalizando 27 KVA 
Nosso racional pode ser atendido? 
Em reposta no aditamento 5 do edital anterior tivemos uma concordância parcial da Itaipu 
para este item (com a ressalva que os Racks devam ser fechados) e portanto solicitamos 
revalidar nosso entendimento 
 
RESPOSTA 
Entendimento parcialmente correto. Quanto aos requisitos de energia o entendimento esta 
correto, no entanto, e em relação aos racks, estes devem obrigatoriamente ser fechados. 
 
PERGUNTA 9 
Item 3.2.2.7. A região de Colocation deve ser considerada pela contratada como um único 
ambiente, independente da quantidade e localização dos racks dentro do Data Center. 
A entrega dos RACKS em um ambiente único é ambiente logico e não físico, nosso 
entendimento está correto? 
Em reposta no aditamento 5 do edital anterior tivemos uma concordância da Itaipu para este 
item e, portanto, solicitamos revalidar nosso entendimento 
  
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
   
PERGUNTA 10 
Item 3.2.2.8. Na região de Colocation, a ITAIPU deverá ter autonomia para realizar manobras 
de cabeamento e organização interna dos racks, conforme os padrões adotados pelo 
departamento responsável em ITAIPU, sendo que as manobras entre os racks de Colocation 
serão realizadas somente pela CONTRATADA quando solicitado por ITAIPU. 
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As normas e padrões adotados pelo departamento da ITAIPU devem seguir normas e padrões 
internacionais de datacenters e, portanto, nosso entendimento é que autonomia pedida neste 
deverá ser validada pelo Datacenter para que não prejudique as normas do mesmo. Nosso 
entendimento está correto? 
Em reposta no aditamento 5 do edital anterior tivemos uma concordância da Itaipu para este 
item e portanto solicitamos revalidar nosso entendimento 
  
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
  
 
PERGUNTA 11 
Para o item 3.2.2.7. “A região de Colocation deve ser considerada pela contratada como um 
único ambiente, independente da quantidade e localização dos racks dentro do Data Center. 
Entendemos que os racks do “colocation” e “hosting” possam coexistir no mesmo ambiente 
físico do datacenter, sem necessidade de ser um ambiente dedicado e exclusivo para ambos, 
considerando apenas que estarão instalados numa mesma área do datacenter e na mesma rede 
lógica. 
Nosso entendimento está correto? 
Em reposta no aditamento 5 do edital anterior tivemos uma concordância da Itaipu para este 
item e portanto solicitamos revalidar nosso entendimento 
  
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
  
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0760A-16, a ITAIPU insere: 
 

a)  os §§ 4º ao 6º na Cláusula 7ª, da Minuta do Contrato: 
 
(...) 
 
§ 4º A CONTRATADA deverá instalar os equipamentos e ativar os novos serviços em até 90 
(noventa) dias corridos contados da assinatura deste Instrumento. 

 
§ 5º Sendo a CONTRATADA um consórcio ficará, ademais, obrigada: 
 
I) a apresentar um plano de faturamento, de modo tal que a ITAIPU identifique a quais 
empresa consorciada deverão ser creditados os pagamentos pelos serviços prestados; 
 
II) a indicar, em caso de aplicação de multa, por motivos relacionados no Capítulo X 
deste Contrato, a qual(is) empresa(s) consorciada(s) recairá(ão) a sanção contratual 
imposta. A despeito da individualização da empresa consorciada para fins de aplicação de 
penalidades e apesar das atribuições da empresa líder dispostas no parágrafo seguinte, a 
ITAIPU reserva-se na prerrogativa de exigir indistinta e individualmente de qualquer das 
empresas consorciadas a totalidade das obrigações decorrentes do presente CONTRATO, 
nas esferas administrativa ou judicial, diante da solidariedade existente entre as 
empresas consorciadas. 
 
§6º Na hipótese do parágrafo anterior, a empresa líder do consórcio será responsável pelo 
gerenciamento e coordenação das ações para o cumprimento das obrigações contratuais e 
responderá administrativa e judicialmente pelo consórcio na consecução deste Contrato. 
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b) o inciso IX, na Cláusula 38 da Minuta do Contrato: 

 
subcontrate sem o consentimento de ITAIPU, ou fora dos limites impostos pela Cláusula 37 
deste Contrato; 

 
 
III) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0760A-16, a ITAIPU altera: 

 
a) a Cláusula 37: 
 
DE: 
O presente Contrato não poderá ser subcontratado, cedido, transferido ou dado em 
garantia. 
 
PARA: 
O presente Contrato não poderá ser cedido, transferido ou dado em garantia. Qualquer 
subcontratação estará limitada ao seguinte escopo: 
 

a)  Serviços de suporte técnico local, subitem 3.3 das Especificações Técnicas, Anexo I; 
 
b) Última milha dos enlaces, subitem 3.1.1.1, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 e 3.1.9 das 
Especificações Técnicas, Anexo I. 
 
§ 1º A subcontratação não resultará em alteração da responsabilidade da CONTRATADA 
pela execução integral do objeto deste Contrato, sendo inclusive solidária e diretamente 
responsável perante a ITAIPU ou a terceiros por toda ação ou omissão de seus 
subcontratados. 
 
§ 2º Nenhum vínculo contratual estabelecer-se-á entre a ITAIPU e eventuais 
subcontratadas. 
 
 
b) o inciso IV, na Cláusula 38 da Minuta do Contrato: 
 
DE: 
subcontrate, ceda, transfira, dê em garantia ou se associe com terceiros para a execução 
deste Contrato; 

 
PARA: 
ceda, transfira, dê em garantia ou se associe com terceiros para a execução deste 
Contrato; 

 
 
 
IV) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0760A-16. 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 8 de novembro de 2016 

 


