
 
 
 
 
 
 

 

Assunto: ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 

Data: 04 e 05 de outubro de 2017 

Local: ITAIPU BINACIONAL - Centro de Recepção de Visitantes da Margem Direita – 
Hernandárias-Paraguai 

Inscrições: O prazo para inscrições é até 29/09/2017 ou até atingir o limite de vagas. Favor 
preencher o formulário de inscrição e enviar por e-mail para: ibenedt@itaipu.gov.br  

Valor da inscrição: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por participante. 

 

O WORKSHOP 

O workshop tem por objetivo apresentar características técnicas consolidadas no projeto básico para a 
Atualização Tecnológica da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, a abrangência do projeto e os principais direcionadores 
do processo de licitação, tais como: modalidade de contratação, formação de consórcio, qualificações técnicas, 
jurídicas e financeiras dentre outras questões. 

As especificações técnicas da nova arquitetura das salas de controle, equipamentos e sistemas associados às 
unidades geradoras, subestação isolada a gás e sistemas auxiliares estão preparadas para o início do processo 
de licitação da execução da Atualização Tecnológica. É um novo desenho para a usina, onde uma rede integrará 
vários equipamentos digitais que realizam as funções desempenhadas pelos dispositivos atuais e várias novas 
funções que visam aprimorar ainda mais os processos de gestão da produção de energia. 

O escopo Atualização Tecnológica abrange as funções de controle, regulação, excitação, proteção, supervisão e 
monitoramento de equipamentos e sistemas pertencentes às unidades geradoras, serviços auxiliares, controle 
centralizado, equipamentos da barragem, equipamentos do vertedouro, subestação isolada a gás e a subestação 
da margem direita.  

Não fazem parte do escopo deste projeto de atualização tecnológica os grandes equipamentos, tais como 
hidromecânicos, geradores, turbinas, comportas hidromecânicas, transformadores principais e equipamentos de 
alta tensão em geral.  

A ITAIPU busca para este evento a participação de empresas com capacidade e experiência comprovada para o 
fornecimento de soluções sistêmicas do porte do projeto de ITAIPU que possam contribuir com a participação de 
seus técnicos e especialistas no processo de Atualização Tecnológica da Usina Hidrelétrica de ITAIPU. 
Considerando que o evento tratará de temas técnicos do projeto, processo de licitação e contratação, para o 
melhor aproveitamento sugerimos a participação de especialistas destas áreas. Entretanto, por uma questão de 
dimensionamento de espaços e organização estamos limitando o número de participantes por empresa, para no 
máximo 5 (cinco) pessoas.  

As apresentações de ITAIPU serão realizadas nos idiomas português ou espanhol. 

Programação Geral: 

 No dia 4 (integral) e na manhã do dia 5: apresentação dos temas técnicos da Atualização Tecnológica, tais 
como arquiteturas consolidadas no projeto básico, estrutura da documentação técnica para a Atualização 
Tecnológica, detalhes do projeto e a abrangência de cada pacote de projeto. 

 

 Na tarde do dia 5: Apresentação dos temas relativos ao processo de licitação da execução da Atualização 
Tecnológica, tais como modalidade de contratação, formação de consórcio, qualificações técnicas, jurídicas e 
financeiras dentre outras. 
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PROGRAMAÇÃO E HORÁRIOS 

DIA HORÁRIO (BR) ATIVIDADE 

 
04/10 

7:30 às 8:30 h Chegada, identificação e cadastramento. (*) 

8:30 às 9:00 h Embarque e transporte até o local do evento. 

9:00 às 10:30  BLOCO 1- Abertura e apresentação de temas técnicos da Atualização Tecnológica 

10:30 às 10:45 Coffe break 

10:45 às 12:30  BLOCO 2 - Apresentação de temas técnicos da Atualização Tecnológica 

12:30 às 14:00 Almoço 

14:00 às 15:30 BLOCO 3 - Apresentação de temas técnicos da Atualização Tecnológica 

15:30 às 15:45 Coffe break 

15:45 às 17:30 BLOCO 4 - Apresentação de temas técnicos da Atualização Tecnológica 

17:30 às 18:00 Transporte de retorno ao local de embarque.(*) 

05/10 7:30 às 8:00 h Chegada e identificação. 

8:00 às 8:30 h Embarque e transporte até o local do evento. 

8:30 às 10:30  BLOCO 5 - Apresentação de temas técnicos da Atualização Tecnológica 

10:30 às 10:45 Coffe break 

10:45 às 12:30  BLOCO 6 - Apresentação de temas técnicos da Atualização Tecnológica 

12:30 às 14:00 Almoço 

14:00 às 15:30 BLOCO 7 - Apresentação das diretrizes do processo de licitação e contratação. 

15:30 às 15:45 Coffe break 

15:45 às 17:30 BLOCO 8 - Apresentação das diretrizes do processo de licitação e contratação. 

17:30 às 19:00 Livre discussão  

19:00 às 19:30 Transporte de retorno ao local de embarque. (*) 
(*) – O evento será realizado nas instalações de ITAIPU no Centro de Recepção de Visitantes da Margem Direita em Hernandárias no 
Paraguai, assim, os representantes das empresas inscritos que estiverem hospedados em Foz do Iguaçu poderão fazer o acesso 
através do Centro de Recepção da Margem Esquerda e ITAIPU facilitará o acesso até o local do evento. Os inscritos que estiverem 
hospedados no Paraguai poderão fazer o acesso diretamente ao Centro de Recepção de Visitantes da Margem Direita em 
Hernandárias-PY. 

 

Inscrições para o Workshop 

A empresa interessada em participar deste evento deve realizar a inscrição enviando os dados da empresa e dos 
seus participantes até o dia 29/09/2017.  

As inscrições serão realizadas por ordem de chegada dos dados completos do formulário de inscrição até o 
preenchimento das vagas disponíveis. 

A seu exclusivo critério a ITAIPU se reserva o direito de recusar inscrições de empresas que não atendam ao 
perfil e objetivo do evento. O acesso ao evento será franqueado apenas aos inscritos confirmados por ITAIPU. 

O valor da inscrição por participante é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a serem pagos em espécie no 
momento do cadastramento. No valor da inscrição estão inclusos os almoços dos dias 4 e 5 no local do evento.  

Segue em anexo a programação do evento e o formulário com os dados necessários para inscrição dos 
participantes. 

Para realizar a inscrição solicitamos o favor de preencher o formulário e encaminhar através do endereço 
eletrônico do Departamento de Engenharia Eletrônica e Eletromecânica - ENE.DT, e-mail:  ibenedt@itaipu.gov.br  
Após processada a inscrição será enviada a confirmação por ITAIPU ao contato informado no formulário de 
inscrição. 

Link para o formulário de inscrição: Workshop AT_2017- Formulário de Inscrição-P-E-R0.xlsx 


