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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1905-16 
 

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INCLUINDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UPS) NO DATA CENTER DE 

CONTINGÊNCIA DA ITAIPU 
 

ADITAMENTO 1 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1905-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“O edital em seu item 1.3b do Caderno de Bases e Condições solicita que seja apresentado 
atestado ou certificado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, comprovando que a 
proponente executou pelo menos as entregas de instalação de pelo menos um sistema UPS 
modular de potência igual ou superior a 40 KW e instalação de Sistema de Ar condicionado de 
Precisão In Row. Ao mesmo tempo, no item 3.5.2 do Anexo I, o edital solicita que as 
instalações devem ser feitas obrigatoriamente com o fabricante. Desta forma, entendemos 
que, como a implementação será feita pelo fabricante, o atestado de capacidade técnica não 
será necessário, pois a participação direta do fabricante garante a qualidade nos serviços a 
serem executados. Nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. O serviço de Ativação (Startup) previsto no subitem 3.5.2 das 
Especificações Técnicas, Anexo I, no qual é exigida a representação do fabricante para a 
ativação da garantia, se limita à certificação da montagem, comissionamento, testes de 
calibração e ativação dos equipamentos. Este fato não exime a futura CONTRATADA da 
responsabilidade técnica pela elaboração e execução do projeto como um todo. 
 
Portanto, mantêm-se inalteradas as exigências previstas nas alíneas “b” e “c” do subitem 1.3.2 
do Caderno de bases e Condições. 
 
PERGUNTA 2 
“O edital em seu item 1.3c do Caderno de Bases e Condições solicita que seja apresentada 
declaração de que o proponente dispõe ou disporá, antes da assinatura do contrato, pelo 
menos 1 (um) engenheiro eletricista e/ou elétrico com experiência na instalação de UPS de 
potência igual ou superior a 40 KW, o qual será o responsável técnico pelos serviços. Ao mesmo 
tempo, no item 3.5.2 do Anexo I, o edital solicita que as instalações devem ser feitas 
obrigatoriamente com o fabricante. Desta forma, entendemos que, como a implementação 
será feita pelo fabricante, esta declaração não será necessária, pois a participação direta do 
fabricante garante a qualidade nos serviços a serem executados. Nosso entendimento está 
correto? 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Gentileza reportar-se a resposta da pergunta 1 deste aditamento. 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 1905-16. 
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