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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 0825-16 
 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITOR 24’ LED, MACBOOK PRO E 
TABLET IPAD AIR PRO) 

 
 

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 0825-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Gostaríamos de participar desse pregão Eletrônico, porém para que possamos efetuar uma 
proposta, precisamos saber por qual CPNJ sairá essa compra? Será para Usina em Foz do 
Iguaçu?” 
 
RESPOSTA 
O CNPJ a ser utilizado para faturamento é o de número 00.395.988/0012-98. Esclarecemos 
ainda que os produtos serão entregues na Usina Hidrelétrica de Itaipu, conforme definido no 
item 5 “LOCAL DE ENTREGA/FATURAMENTO” da Minuta da Ordem de Compra, Anexo IV. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Poderia me passar os dados para onde será efetuada a compra e entrega dos equipamentos, 
para que eu possa colocar corretamente no sistema e gerar os valores pela localidade?” 
 
RESPOSTA 
Confirmamos que a entrega deverá ser aquela informada na Minuta da Ordem de Compras, 
Anexo IV do CBC, qual seja: 
 
Quanto à localidade de aplicação da compra corresponderá aos escritórios da ITAIPU em 
território brasileiro. 
 
 
PERGUNTA 3 
“O modelo SamSung S24E310 ITEM 01, é o produto com valor menor para fornecermos, porem 
as entradas solicitadas de acordo com o manual do fabricante seriam diferente das solicitadas. 
solicitada DVI-D E DISPLAY PORT no edital. De acordo com manual, Sinal de Vídeo: HDMI e D-
sub. Sincronismo de Sinal: Separate, composite, SOG Conector: HDMI e D-sub. peço verificar se 
podemos ofertar este produto, pois consta como modelo referencia no edital.” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU informa que o modelo SamSung S24E310, utilizado como referência não contempla 
mais as conexões exigidas, portanto deve ser desconsiderado para formulação da proposta. 
Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento. 
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II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0825-16, a ITAIPU exclui o modelo de referência SamSung 
S24E310 das Especificações Técnicas, subitem 2.1; Orçamento Estimado, Lote 1 e Planilha de 
Preços Lote 1, por não contemplar mais as conexões exigidas. 
 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0825-16. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 20 de junho de 2016 

 


