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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NC 0820-16 
 
 

 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO 
E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS NO AMBIENTE LOTUS NOTES 

 
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 0820-16, a ITAIPU responde consulta formulada por 
interessada nesta licitação: 
 
PERGUNTA 
 
“Com relação ao edital de Pregão Eletrônico Nacional NC 0820-16, solicitamos esclarecimentos 
conforme segue: 
 
Em 1.3.2 do Caderno de Bases e Condições, será considerada habilitada a empresa que 
apresentar atestado de capacidade técnica comprovando que realizou no mínimo 2000 (duas 
mil) horas em projetos de sistemas no ambiente Lotus Notes Web versão 9.0 ou superior 
utilizando os padrões W3c de programação Web bem como atividades relacionadas com cliente 
de Correio Lotus Notes, no ambiente Linux e Windows. 
 
Sabe-se que a última contratação realizada pela Itaipu através do Pregão NC 1122-15, 
realizado em agosto de 2015, trazia como escopo a atuação no suporte técnico especializado 
aos subprodutos da plataforma IBM Notes, sendo eles: IBM Lotus Domino, Lotus Notes Client, 
Lotus Notes Traveler, Lotus Notes Web (iNotes), Lotus Notes Administrator nas versões 8 e 
superiores, e que o edital solicitava comprovação de experiência através de atestado de 
capacidade técnica sem mencionar versão, e uma declaração de que alocaria profissionais 
devidamente certificados na versão 9.0, conforme segue:  
 
“1.3.2 Será considerada habilitada a empresa que possuir Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) vigente, emitido pelo Cadastro de Fornecedores da ITAIPU, na modalidade de Cadastro 
Completo, e que apresentar: 
 
a) Atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s), 
comprovando que a proponente prestou serviços de suporte técnico especializado na 
infraestrutura IBM Domino e Notes, em ambientes com pelo menos 500 usuários; e 
 
b) Declaração emitida pelo licitante, que caso seja declarado vencedor deste certame, alocará 
para a execução dos serviços profissionais com as seguintes certificações e aprovação em 
exames: 
i) IBM Certified System Administrator – Notes and Domino 9.0, e posteriores; 
ii) IBM Certified Advanced System Administrator – Notes and Domino 9.0, e posteriores; 
iii) IBM Certified Advanced Application Developer – Lotus Notes and Domino 9 e posteriores; e 
iv) C2040-412 – IBM Domino e Notes Traveler Administration.” 
 
Desta forma, solicitar atestado condicionando à versão 9.0 não só restringe a competividade do 
certame, como pode beneficiar única e exclusivamente o atual fornecedor deste contrato, 
além de trazer prejuízo financeiro à Itaipu Binacional. 
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Portanto, entendemos que o edital deve ser alterado de forma a acatar que também será 
aceita a versão 8.0, e condicionar, igualmente à licitação anterior, à comprovação de 
certificação dos profissionais que atenderão o contrato.” 
 
 
RESPOSTA 
 
Pedido denegado. Não é possível aceitar a versão 8.0, pois os sistemas Notes na versão 9.0 
utilizam padrões de programação Web muito mais atuais e complexos do que eram utilizados 
anteriormente na versão 8.0. 
 
A última contratação, citada no terceiro parágrafo da manifestação da consulente, teve como 
objeto o Suporte Técnico para o Lotus Notes. A presente licitação tem como objeto o 
desenvolvimento de aplicativos no ambiente Lotus Notes. São, portanto, atividades diferentes 
e que exigem outra área de conhecimento e especialização. 
 
Além disso, outra exigência necessária é o desenvolvimento de sistemas Notes nas plataformas 
dos sistemas Operacionais Windows e Linux, que igualmente possuem características distintas 
e mais complexas. 
 
Por fim, as exigências de habilitação técnica não visam outra finalidade senão a qualificação 
das proponentes em justa medida à condição imposta para os serviços a serem executados, e 
que são objeto desta licitação. 
 
 
 
 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 0820-16. 
 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 8 de julho de 2016 

 


