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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 6 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1584-17, a ITAIPU promove as seguintes modificações:  
 

a) alterar a redação do título do aditamento datado de 13.12.17: 
 
DE: Aditamento n. 4. 
 
PARA: Aditamento n. 5.  
 

b) a redação da letra “j” do subitem 7.1 das Especificações Técnicas informado no 
aditamento n. 5, datado de 13.12.17, fica modificada nos seguintes termos: 

 
DE: 
j) Faixa de trabalho do obturador eletrônico da câmera, entre 1/20.000 (um vinte 
mil avos) de segundo a 1/30 (trinta avos) de segundos ou faixa com limites mais 
amplos, desde que contemple a faixa indicada neste item;  

 
PARA: 
j) Faixa de trabalho do obturador eletrônico da câmera, entre 1/20.000 (um vinte 
mil avos) de segundo a 1/30 (um trinta avos) de segundos ou faixa com limites mais 
amplos, desde que contemple a faixa indicada neste item; 

 
c) alterar/incluir no enunciado do item 5 das Especificações Técnicas, anexo I deste CBC, 

a exigência de equipe técnica da CONTRATADA também para os serviços de manutenção 
dos sistemas conforme descrito a seguir: 

 
DE: 
Os serviços técnicos de fornecimento dos sistemas deverão ser realizados sempre por 
uma equipe técnica mínima, pertencente ao quadro funcional permanente da 
CONTRATADA, composta de: [...]. 
 
PARA: 
Os serviços técnicos de fornecimento e manutenção dos sistemas deverão ser 
realizados sempre por uma equipe técnica mínima, pertencente ao quadro funcional 
permanente da CONTRATADA, composta de: [...]. 

 
II) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições e do 
Aditamento n. 5 referente o Pregão Eletrônico Nacional NF 1584-17. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 14 de dezembro de 2017 

 


