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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 1494-16 

 
 

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INCLUINDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UPS) NO DATA CENTER DE 

CONTINGÊNCIA DA ITAIPU 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1494-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“A ITAIPU poderia fazer Aditamento retirando do escopo essas LICENÇAS previstas no item 3.3 
do “Anexo I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”, ou seja, efetuando a compra somente dos 
EQUIPAMENTOS DE ENERGIA (UPS / PDUs / QUADROS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ETC) nesse 
primeiro momento, exigindo somente que estes equipamentos se comuniquem em SNMP e 
sejam portanto compatíveis com o Software “StruxureWare” existente?” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. A ITAIPU considera imprescindível que a aquisição do upgrade do software 
de gerenciamento StruxureWare seja feita no mesmo processo de aquisição dos equipamentos, 
para que seja executado o serviço de integração e customização do software já com os novos 
equipamentos de modo a obter uma solução completa e assim diminuir eventuais riscos de 
configurações e entrada em operação. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Será aceito UPS com 04 módulos de potência hot-swapp de 30kVA/30kW cada, para 
configuração 3+1, ou seja, 90kVA/90kW operantes e 30kW redundantes?” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Serão aceitos somente as ofertas que atendam os requisitos descritos nas 
"Especificações Técnicas", tais que o equipamento deve ser composto por 6 módulos de 16 
KW/16 KVA, na configuração 5 + 1, resultando numa capacidade de 80 kW + módulo 
redundante de 16 Kw. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 1494-16. 
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