
    

CO.DF/COP.DF/Divisão de Suporte Técnico   Aditamento 3 

 

  
Pregão Eletrônico Nacional NF 1584-17 

 1 

 
PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 1584-17 

 
FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR 
CÂMERAS DE VÍDEO E POSTOS DE CONTROLE DE RONDA PARA O PARQUE DA PIRACEMA DA 
USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. 
 

ADITAMENTO 3 
 
I) Em conformidade com o disposto na letra “b” do subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e 
Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1584-17, a ITAIPU responde a pergunta 
formulada nessa licitação.  
 

PERGUNTA 1 

No Caderno de Bases e Condições, em seu subitem 1.3.2 é requisitado atestado ou certificado 

de desempenho de um “Sistema de ronda eletrônica com leitura de cartão de proximidade e 

conectividade online com o sistema servidor”. Entendemos que a apresentação de atestado, 

que contemple o fornecimento e instalação de um sistema de controle de acesso, que utilize 

leitoras e cartões de proximidade, conectadas online com um sistema servidor, possuindo a 

mesma complexidade das instalações e configurações ora exigidas, atende ao solicitado. Está 

correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA 

Entendimento parcialmente correto. A comprovação de capacidade técnica por equivalências 
de tecnologias entre o sistema de ronda eletrônica online (que representa o conceito global da 
solução exigida nas Especificações Técnicas) e outro sistema coletor de dados que atue em 
tempo real (online), somente poderá ser aceito caso o(s) Atestado(s) ou Certificado(s) 
comprove(m) que a proponente instalou no mínimo:  
-Uma solução de coleta de dados de cartão de proximidade, contendo leitora de cartão de 
proximidade e a sua conectividade em tempo real (online) a um servidor; e 
- Uma solução de sistema de ronda eletrônica, independente do método registro da marcação 
e da sua conectividade ao sistema servidor. 
 
Por fim, cumpre esclarecer que o acúmulo de conhecimento técnico a respeito das duas 
tecnologias supracitadas é, no entender da ITAIPU, suficiente para comprovar a capacidade 
técnica necessária para oferecer a solução requerida nas Especificações Técnicas, Anexo I do 
CBC. 

 
 

II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 1584-17. 
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