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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0876-16 
 
 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ÓPTICA EXTERNA, AÉREA E SUBTERRÂNEA, 
INTERLIGANDO A CENTRAL TELEFÔNICA DA MARGEM ESQUERDA DA USINA DE HIDRELÉTRICA 

DE ITAIPU, O CENTRO EXECUTIVO E O HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI, 
LOCALIZADOS EM FOZ DE IGUAÇU – PARANÁ  

 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 0876-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA  
“Para o item 1.3.2.C o edital prevê atestados que comprovem que a proponente presta ou 
prestou serviços de Sistema de Gerenciamento de Camada Física com pelo menos 4 unidades 
de Distribuidor Interno Óptico Gerenciável. A apresentação de atestados que comprovem a 
instalação e configuração de Switch’s de camada 1,2 e 3 para o cabeamento metálico ou OLT 
(Optical Line Terminal) para o cabeamento óptico também nas camadas 1,2 e 3, que nestes 
casos a complexidade é similar ou superior, exigindo equipe técnica capacitada e qualificada 
bem como conhecimento técnico em nível avançado, estaria neste caso atendendo os 
requisitos do item 1.3.2.C? No nosso entendimento tais atestados teriam complexidade 
tecnológica e operacional similar ou superior ao exigido no edital. Cabe ressaltar ainda, que 
caso esta comissão venha corroborar com tal entendimento, traria mais competitividade ao 
processo licitatório.” 
 
RESPOSTA 
Em tese o serviço descrito pela consulente possui complexidade tecnológica e operacional 
similar ou superior ao exigido no edital, no entanto ressalta-se que esse julgamento é 
atribuição exclusiva do Pregoeiro.  
Por seu turno, embora não se constitui objeto da pergunta, a ITAIPU roga que a consulente 
atenha-se as obrigações estabelecidas nas Especificações Técnicas (Anexo I), em especial sobre 
Garantia Estendida mínima de 10 anos, prevista no item 10. Por fim, assevera-se que o 
inadimplemento de qualquer obrigação contratual acarretará penalidades contratuais. 
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