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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1455-15 
 
 

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERMANENTES DA PLATAFORMA ANALÍTICA TABLEAU SERVER E 
TABLEAU DESKTOP 

 
ADITAMENTO 2 

 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 

do Pregão Eletrônico Nacional NC 1455-15, a ITAIPU responde consultas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 

 
 

PERGUNTA1 
Solicitação, com relação à: 
a ) Objeto 
Ajustes na nomenclatura das licenças 
Trocar Tableau Server para Tableau Server Eight Core Enterprise 
Trocar Tableau Desktop para Tableau Desktop Professional 
RESPOSTA 
Na documentação do pregão onde se lê Tableau Desktop deve ser considerado Tableau 
Desktop Professional. 
Na documentação do pregão onde se lê Tableau Server deve ser considerado Tableau 
Server Multi-Machine Core para 8 cores.  
Entendemos que não há modificação nas condições ou tipos de licenças pois trata-se do 
mesmo produto mas com nomenclatura mais específica. 

 
b ) Alcance da solução 
Detalhe de produtos e serviços licitados : 
Item 1 - Ajustes na nomenclatura das licenças 
Trocar Tableau Desktop para Tableau Desktop Professional 
Item 2 - Ajustes na nomenclatura das licenças e quantidade de licenças calculadas 
Trocar Suporte Anual para Manutenção Anual e quantidade para 280 
Trocar Tableau Desktop para Tableau Desktop Professional 
Item 3 - Ajustes na nomenclatura das licenças 
Trocar Tableau Server para Tableau Server Eight Core Enterprise 
Item 4 - Ajustes na nomenclatura das licenças 
Trocar Suporte Anual para Manutenção Anual e unidade para unidade x 8 cores 
Trocar Tableau Server para Tableau Server Eight Core Enterprise 
RESPOSTA 
Na documentação do pregão onde se lê Tableau Desktop deve ser considerado Tableau 
Desktop Professional. 
Na documentação do pregão onde se lê Tableau Server deve ser considerado Tableau 
Server Multi-Machine Core para 8 cores. 
Consideramos o Suporte Anual o direito de atualização de versões das licenças adquiridas 
pela Itaipu, bem como o serviço de suporte remoto fornecido pelo fabricante, conforme 
item 4.5 da Especificação Técnica.  
Considerar a unidade de Suporte Anual para uma licença Tableau Server Multi-Machine 
Core de 8 cores. 
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c)  Serviços 
Trocar a certificação exigida para garantir a existência de profissionais no Brasil 
atendendo este pré-requisito. 
4.4 item a)De: Tableau Desktop 9 Certified Para: Tableau Desktop 9 Qualified  
4.4 item b) De: Tableau Server 9 Certified Para: Tableau Server9 Qualified  
4.5 Suporte Técnico Remoto : Não compativel com o Suporte oferecido pelo fabricante 
Responsabilidade do Fabricante conforme cobertura abaixo: http://www.tableau.com/pt-
br/support/services 

 RESPOSTA: 
Item a) Negado. 
Item b) Em razão da confirmação do fabricante Tableau de não disponibilizar o Exame de 
Certificação Tableau Server Certified Professional no Brasil, será aceito excepcionalmente 
a certificação Tableau Server Qualified Associate durante o primeiro ano de vigência do 
Contrato. 
Item 4.5.2 da Especificação Técnica será aceita a tabela de tempos de resposta constante 
no item Programa de Suporte – Programa de Suporte Técnico Padrão, especificado pelo 
Fabricante no documento Serviços de Suporte, conforme anexo. 

  
PERGUNTA 2 
Qual a isenção aplicada para Software e Manutenção Anual de Software? 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à orientação contida no subitem 2.4.2 do Caderno de Bases e Condições. 

 
PERGUNTA 3 
Qual a isenção aplicada para Consultoria ? 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à orientação contida no subitem 2.4.2 do Caderno de Bases e Condições. 

 
PERGUNTA 4 
O preço estimado pode ser superior ao orçamento estimado total ? 
RESPOSTA 
Orçamento Estimado é o que ITAIPU considera como suficiente para a plena consecução do 
objeto em licitação, e tem, portanto, caráter informativo. 

 

PERGUNTA 5 
O reajuste anual referente a software e manutenção anual pode utilizar a variação 
cambial ? 
RESPOSTA 
Solicitação negada. O reajuste será conforme definido no Capítulo X - Reajuste de Preços, 
da Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC. 

 

PERGUNTA 6 
O pagamento referente a software e manutenção anual pode ser liberado em 10 dias 
devido a variação cambial ? 
RESPOSTA 
Solicitação negada. O pagamento será conforme definido no Capítulo XI - Forma e 
Condições de Pagamento, da Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC. 

 

PERGUNTA 7 
A Multa moratória referente a sla aponta para o item 3.1.6 inexistente no Anexo 1 
Especificações Técnicas 
RESPOSTA 
Favor reportar-se ao item II deste aditamento. 
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PERGUNTA 8 
Pode ser apresentado o contrato firmado com a Tableau em inglês ? 
RESPOSTA 
Para fins de habilitação, será aceito contrato firmado no idioma inglês. Contudo, caso a 
licitante resulte vencedora deverá apresentar o contrato firmado com Tableu traduzido 
para o português por meio de tradutor juramentado no prazo de até 30 dias da assinatura 
do contrato com a ITAIPU. 

 
PERGUNTA 9 
Proposta Comercial deve ser apresentada exatamente igual a planilha Anexo III? 
RESPOSTA 
Nos termos do subitem 2.15.1, letra “a” das Instruções, a “Planilha de Preços” não poderá 
ser alterada para fins de apresentação.  
 
 

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
do Pregão Eletrônico Nacional NC 1134-15, a ITAIPU altera a Cláusula 26 da Minuta de 
Contrato, Anexo IV do CBC: 

 
DE: 
 
CLÁUSULA 26 Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este 
Contrato, garantindo o direito de ampla defesa, a ITAIPU poderá aplicar à CONTRATADA, 
multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir: 
 
I) multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento), por hora de atraso, calculada 
sobre o valor atualizado deste Contrato, pelo descumprimento dos prazos estabelecidos na 
Tabela 1 do item 3.1.6 - Acordo dos Níveis de Serviço (ANS/SLA), do  Anexo I 
Especificações Técnicas; 
 
II) exceto para os casos previstos em “I”, multa moratória de 0,333% (trezentos e trinta e 
três milésimos por cento), por dia de atraso ou por infração, calculada sobre o valor 
atualizado deste Contrato, pelo descumprimento: 
 
- dos demais prazos contratuais ou aqueles acordados ou estabelecidos pelo Gestor 
 deste  Contrato; 
- de solicitações específicas e oriundas do Gestor deste Contrato; 
- das Diretrizes para a Segurança e Saúde no Trabalho; 
- das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias; 
- da obrigação de entregar a documentação para gestão contratual; 
- de qualquer outra obrigação legal ou contratual. 
 
(...) 
 
PARA: 
 
CLÁUSULA 26 Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este 
Contrato, garantindo o direito de ampla defesa, a ITAIPU poderá aplicar à CONTRATADA 
multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir: 
 
I) multa moratória de 0,001% (um milésimo por cento), por hora útil de atraso, calculada 
sobre o valor atualizado deste Contrato, pelo descumprimento dos prazos estabelecidos na 
tabela constante no item 4.5 - Suporte Técnico Remoto, do Anexo I, Especificações 
Técnicas; 
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II) exceto para os casos previstos na alínea “a”, multa moratória de 0,005% (cinco 
milésimos por cento), por dia de atraso ou por infração, calculada sobre o valor atualizado 
deste Contrato, pelo descumprimento: 
 
- dos demais prazos contratuais ou aqueles acordados ou estabelecidos pelo Gestor deste 
 Contrato; 
- das Diretrizes para a Segurança e Saúde no Trabalho; 
- de solicitações específicas e oriundas do Gestor deste Contrato; 
- das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias; 
- de qualquer outra obrigação legal ou contratual. 
 
(...) 
 

 

III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 1455-15. 

 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 09 de novembro de 2015 

 


