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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0922-16 

 
 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEO WALL NA USINA HIDRELÉTRICA DE 
ITAIPU, EM FOZ DE IGUAÇU – PARANÁ.  

 
ADITAMENTO 4 

 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
do Pregão Eletrônico Nacional NF 0922-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“Conforme mencionado no item 5 do anexo I "Especificações Técnicas", que diz "Os serviços 
técnicos de fornecimento dos sistemas deverão ser realizados sempre por uma equipe técnica 
mínima, pertencente ao quadro funcional permanente da CONTRATADA, composta de pelo 
menos: 
- Um engenheiro com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), 
designado como responsável técnico pelos serviços. O engenheiro deverá fiscalizar e avaliar o 
fornecimento;" de acordo com as experiências vivenciadas anteriormente em Itaipu, as visitas 
do engenheiro serão realizadas sempre ao término de alguma tarefa, para fiscalizar e avaliar 
os serviços prestados. Diante disto, não existe a necessidade da presença do engenheiro em 
100% (cem por cento), todos os dias durante o período da execução dos serviços, nosso 
entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento parcialmente correto. Conforme estabelecido no item 5 do Anexo I 
Especificações Técnicas, o engenheiro tem por função principal fiscalizar e avaliar o 
fornecimento dos materiais, a sua instalação, o seu comissionamento e a execução do TAC 
(teste de aceitação de campo), conforme estabelecido no item 12 desse mesmo Anexo. O 
regime de permanência do engenheiro no local de instalação deverá ser estabelecido pela 
CONTRATADA de modo a atender satisfatoriamente às necessidades de disposição desse 
profissional durante o período de fornecimento. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Para o Item 1.2 do objeto desta licitação, é solicitado: “7.2. SEIS (06) MONITORES 
PROFISSIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DE VIDEO WALL – FIXAÇÃO EM MESA - E ACESSÓRIOS 
ELÉTRICOS E LÓGICOS, CUMPRINDO COM, PELO MENOS, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: (...) - Padrão operacional de funcionamento tipo profissional;”. Entretanto, 
conforme os modelos de referência informados no Aditamento-3, apenas o Samsung DB22D é 
um monitor profissional, porém com uso de 16 horas diárias. Os outros modelos sugeridos são 
apenas monitores de vídeo para computadores e também não são indicados para uso de 24 
horas por dia. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do 
mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente 
licitação, solicitamos que sejam aceitos monitores tipo profissional (LFD) com uso de, no 
mínimo, 16 horas por dia.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. O mercado possui monitores que atendem integralmente as Especificações 
Técnica, Anexo I. 
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II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 0922-16. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 31 de agosto de 2016 

 


