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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NC 0760-16 
 
 
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, GUAÍRA, NO PARANÁ; BRASÍLIA - DF E SÃO PAULO - SP  

 
 

ADITAMENTO 5 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0760-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“Item3.2.1.6.3. 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.  
Nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 2 
“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?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento Parcialmente Correto. Os racks devem obrigatoriamente ser fechados. 
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PERGUNTA 3 
“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 lógico e não físico.  
Nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento Correto. 
 
 
PERGUNTA 4 
“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. 
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 
item deverá ser validada pelo Datacenter para que não prejudique as normas do mesmo.  
Nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento Correto. 
 
 
PERGUNTA 5 
“Na resposta do aditamento 01, pergunta 22, há menção que a sala do “colocation” deve ficar 
separada e independente da localização dos servidores hospedados em regime de hosting. 
  
Nosso entendimento deste item é que os ambientes de racks do “colocation” e “hosting” 
podem 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?” 
 
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 0760-16, a ITAIPU exclui a alínea XXIV, Cláusula 7ª da 
Minuta do Contrato. 
 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0760-16. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 5 de julho de 2016 

 


