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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NC 1906-16 

 
SERVIÇOS X86 E COMPONENTES, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO 

E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1906-16, a ITAIPU insere: 
 

A) na Cláusula 6ª da Minuta do Contrato: 
 

§ 1º O material adquirido deverá ser entregue em uma única entrega a critério da 

ITAIPU, evitando o deslocamento desnecessário, assim como horários de pico do trânsito. 

 

§ 2º A CONTRATADA deve assegurar que os veículos de entrega passem por manutenção 

periódica estando com os itens de segurança e com a regulagem adequada para 

minimizar a emissão de gases e ruídos. 

 
B) na Cláusula 7ª da Minuta do Contrato: 

 
XVI) fornecer manual de operação e manutenção dos equipamentos fornecidos; 
 
XVII) garantir as condições de saúde e segurança no trabalho aos profissionais que 
desempenham as atividades de prestação de serviço nas instalações da ITAIPU; 
 
XVIII) garantir as condições de saúde e segurança no trabalho aos profissionais que farão o 
transporte e a entrega do produto, de acordo com a legislação aplicável; 
 
XIX) garantir que não haja nenhuma infração por parte da CONTRATADA à legislação que 
proíba a discriminação de raça ou de gênero, o trabalho escravo e os crimes contra o meio 
ambiente; 
 
XX) conhecer e aceitar o código de ética e demais normas e regulamentos de ITAIPU; 
 
XXI) assegurar o funcionamento dos sistemas instalados; 
 
XXII) substituir produtos estragados ou danificados, sempre que verificado no momento da 
entrega; 
 
XXIII) comprovar ações voltadas à valorização e prática da equidade de gêneros, mantendo 
em seu quadro, sempre que possível, empregados de ambos os sexos para atendimento ao 
presente contrato. 

 
II) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 1906-16. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 21 de novembro de 2016 

 


