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ADITAMENTO 2 
 
 

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 1474-16, a ITAIPU responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Qual o procedimento a ser considerado caso seja excedido a quantidade máxima de horas 
solicitadas para Manutenção Preventiva e Suporte Técnico Corretivo On Site?” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU esclarece que na cláusula 4ª da Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC, há previsão de 
que o objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões limitados a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial do CONTRATO. 
 
O procedimento para alteração das quantidades, caso necessário, será por meio de 
Aditamento nos termos da cláusula 3ª da referida Minuta Contratual.  
 
 
PERGUNTA 2 
“Entendemos que no item 4.1.1.8 a base a ser considerado para os serviços de Manutenção 
Preventiva, Análise do Ambiente, Manutenção Corretiva e Suporte Técnico aumentaram em 
consideração a base atual? Está correto esse entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Gentileza considerar tabela 4.1.1.8. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Qual a base a ser considerada para as atividades descritas nos itens 2.1 e 3.2?” 
 
RESPOSTA 
Gentileza reportar-se a resposta da pergunta 2. 
 
 
PERGUNTA 4 
“É solicitado no item 4.1.2, que as Tecnologias Cobertas pelo Serviço de Manutenção 
Corretiva, Preventiva e Análise do Ambiente sejam para as seguintes tecnologias: 

• Routing & Switching LAN, WAN e Datacenter; 
• Wireless LAN; 
• Segurança de redes; 
• Gerenciamento de rede; 
• Telefonia IP; 
• Comunicações Unificadas; 
• Videoconferência IP; 
• UCS - Unified Computing System. 

Poderiam informar quais equipamentos estão considerados nessas tecnologias?” 
 
RESPOSTA 
Os equipamentos considerados são: Switches, roteadores, controlador wireless, firewall, 
UCCM, UC Server, MCU, TMS, Conductor, Content server, UCS. 
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PERGUNTA 5 
“Entendemos que os equipamentos a serem cobertos por contrato com o fabricante são 
somente os que estão descritos no Adendo B. Não é escopo da Contratada fazer RMA caso o 
problema detectado seja a troca da peça defeituosa. Está correto esse entendimento?” 
 
RESPOSTA 
O RMA, neste caso, deve ser realizado pela CONTRATADA junto ao Fabricante.  
 
 
PERGUNTA 6 
“Para os chamados On Site, a partir de que momento é considerado o inicio da contagem das 
horas utilizadas no Suporte?” 
 
RESPOSTA 
O inicio da contagem das horas inicia-se assim que a CONTRATADA iniciar as atividades de 
suporte local. 
 
 
PERGUNTA 7 
“No item 4.2.1.2 - Suporte Técnico Corretivo On-Site, é informado que os chamados abertos 
nesta modalidade deverão ser quantificados e faturados como no mínimo 8 horas de 
atendimento local. Favos esclarecer esse item.” 
 
RESPOSTA 
Trata-se de garantia de operação assistida pós atendimento. 
 
 
PERGUNTA 8 
“No item 4.2.1.3 - Suporte Técnico Programado On-Site, é informado que será necessário 
realizar consultoria de projetos e prospecção tecnológica, dentre outras atividades. O que se 
espera das atividades mencionadas?” 
 
RESPOSTA 
Suporte na execução de projetos e prospecção tecnológica realizada pela equipe técnica de 
ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 9 
“No item 4.3.1.4 - Reposição de peças (RMA) em regime 8x5xNBD, é mencionado que “Em 
caso de defeitos em itens EoS (End of Support), a CONTRATADA será responsável pelo 
fornecimento de peças sobressalentes e reparo dos equipamentos.” Entende-se que a 
Contratada terá que fazer a substituição de peças na condição EOS na planta. Esta correto 
esse entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 10 
“Caso sim para a resposta acima, entendemos que a atualização de IOS deverá ser feito pela 
ultima versão disponibilizada pelo fabricante. Esta correto esse entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto, em caso de necessidade de atualização de IOS. 
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PERGUNTA 11 
“A Contratada poderá considerar como não atendimento a atividade de RMA ou Suporte para 
os equipamentos em EOS?” 
 
RESPOSTA 
Sim. 
 
 
PERGUNTA 12 
“Entendemos que a Contratada deverá apresentar as certificações solicitadas no item 6. 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS porém, quando da realização das atividades os 
profissionais relacionados durante o inicio do contrato não necessariamente serão os que 
atenderão a chamados mencionados na RFP. Ou seja, não é obrigatoriedade do Contrato 
disponibilizar para as atividades On Site, um ou mais profissionais específicos, escolhidos pela 
Contratante, desde que o funcionário disponibilizados tenha a Certificação solicitada. Está 
correto esse entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 13 
“Segundo o Fabricante, os equipamentos abaixo estão em EOS. Devemos considerar os mesmo 
na Proposta a ser enviada? 

Part Number           Serial Number 
WS-F6K-PFC3A       SAD074705WH 
WS-SUP720             SAD074708R7 
WS-SUP720             SAD074708R7” 

 
RESPOSTA 
Não. 
 
 
PERGUNTA 14 
“Esta faltando a placa PN=ASA-SSM-AIP-20-K9, SN=JAB095002WA na configuração do 
equipamento PN=ASA5520-AIP20-K9, SN=JMX0952K07W. Favor verificar e incluir na RFP.” 
 
RESPOSTA 
Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 15 
“No equipamento PN=N55-PAC-750W-B, SN=POG1727763J não foi considerado a placa PN=N5K-
C5548UP-FA, SN=SSI1735009J. Favor verificar e incluir na RFP.” 
 
 
RESPOSTA 
Após verificação feita no inventário do equipamento N5K-C5548UP, SSI173500GP, a placa 
acima mencionada não foi localizada. Portanto, permanecem inalteradas as condições 
estabelecidas no edital. 
 
 
PERGUNTA 16 
“Sobre atendimento: 
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Com relação ao item 4.2.4, há indicação de um prazo de 4 horas. Entendemos que são 4 horas 
úteis. Está correto esse entendimento? 
Além disso, caso as 4 horas úteis mencionadas não sejam suficientes, o atendimento deverá 
ser feito localmente. Entendemos que o prazo para esse atendimento on site começará a 
contar, findo o prazo de 4 horas úteis. 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Não obstante, gentileza observar as notas (*) no subitem 4.2.4 das 
Especificações Técnicas. 
 
 
PERGUNTA 17 
“- Sobre substituição de peças: 
Entendemos que chamados para substituição de peças serão feitos diretamente ao fabricante. 
Entretanto, caso haja necessidade de substituição de peças identificada durante 
atendimentos técnicos realizados pela NEC, o ticket vai ser encerrado pelo cliente e um novo 
ticket deve ser aberto junto ao fabricante, com novos prazos.” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto, considerando o item 4.3.1.3 das Especificações Técnicas. 
 
 
PERGUNTA 18 
“- Sobre penalidades: 
Entendemos que valor total do contrato para multa é o valor total anual. Entendemos que não 
serão consideradas horas não consumidas, assim como aditivos. Está correto o 
entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A Minuta de Contrato, Anexo I do CBC, em sua Cláusula 34, prevê 
duas bases de cálculo para multas: valor atualizado do contrato e valor faturado no mês. 
Portanto, quando se refere ao "valor atualizado deste contrato" deve ser considerado o valor 
do contrato e seus aditamentos corrigidos pela fórmula de reajuste. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 1474-16, a ITAIPU altera o ADENDO B – Relação dos Principais Ativos de 
Rede, incluindo a placa faltante, grifo azul, conforme segue: 
 
(...) 

QUANT. PART NUMBER 
SERIAL 
NUMBER 

DESCRIÇÃO 

1 
ASA5520-AIP20-

K9 
JMX0952K07W 

IPS SVC, AR NBD ASA5520 w AIP-SSM-20, 4GE+1FE, 
3DES/AES 

1 ASA-SSM-AIP-20-
K9 

JAB095002WA 
IPS SVC, AR NBD ASA5520 w AIP-SSM-20, 4GE+1FE, 

3DES/AES 
(...) 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 1474-16. 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 23 de setembro de 2016 

 


