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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1426-18 

 
AQUISIÇÃO DE WORKSTATION E NOTEBOOKS 

 
ADITAMENTO 1 

 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1426-18, a ITAIPU, responde pergunta(s) realizada(s) 
por interessada(s) nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
Solicitação de Esclarecimentos (MÍDIAS) PE NC 1426-2018 - ITAIPU - Lote: 1. (PID - 0519-18). 
A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão: 
 a)       Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de 
reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos 
dispositivos, acessados através do número de série do equipamento. 
b)      Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do 
Sistema Operacional Windows 10. 
 Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que 
todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser 
reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. Entendemos 
portanto que a disponibilização das ferramentas acima, por se tratar de mídia eletrônica, é 
superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a especificação de mídias 
físicas. Nosso entendimento está correto? 
Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão 
possui um Setor Central de manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten pode 
fornecer 5 mídias para cada lote adquirido, ou  uma mídia para cada equipamento em caso de 
lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da garantia dos 
equipamentos seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem custo 
adicional. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto, conforme consta no Anexo I (Especificações Técnicas), Lote 1 (notebook 
14pol), seção 1.13 (Softwares que acompanham o equipamento). 
 
 
PERGUNTA 2 
Referente ao Pregão Eletrônico n° 1426/18 – Aquisição de notebooks e workstations, 
gostaríamos de solicitar o seguinte pedido de esclarecimento: 
Lote 03 - Workstation, com processador de 3.5 GHz, 32 GB de memória RAM e unidade de 
armazenamento interno SSD PCIE 400 GB, 50 unidades: 
Workstation Processador de 3.5 GHz, 32GB de memória RAM e unidade de armazenamento 
interno SSD PCIE 400GB, é solicitado que o equipamento tenha 4 compartimentos de 3.5” 
internos, além de 4 conectores para alimentação SATA. Entendemos que um equipamento 
desenvolvido com a finalidade de processar demandas gráficas avançadas, deve ter este 
objetivo como primário e não o de suportar uma área de armazenamento que reduziria a vida 
útil e capacidade de processamento do equipamento já que somente 1 fabricante oferece este 
tipo de capacidade de expansão na linha de produtos intermediária. Sendo assim, entendemos 
que o equipamento deva suportar no mínimo 2 compartimentos internos e não 4 como é 
solicitado, para assim, existir uma ampla e justa participação neste certame. Está correto 
nosso entendimento? 
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RESPOSTA 
Entendimento correto. Admitir-se-á, como mínimo, 2 compartimentos de 3,5” e  2 conectores 
para alimentação SATA. Favor reporta-se  ao item II deste aditamento. 
 
 
PERGUNTA 3 
Gostaria de saber se posso responder com faturamento direto via outro cnpj? Ou se vocês tem 
como cadastrar um outro cnpj para que eu possa cotar diretamente nele. 
 
RESPOSTA 
Pergunta não compreendida, portanto, a resposta fica prejudicada. Caso a consulente refira-se 
a possibilidade de participar da licitação utilizando o CNPJ da matriz e fornecer o objeto pelo 
CNPJ da filial, a ITAIPU esclarece que é possível o fornecimento (faturamento) pela filial desde 
que a própria filial (CNPJ) participe e cumpra as exigências de habilitação.  
 
Não obstante, é facultado a matriz (CNPJ) participar da licitação e faturar pela filial. Neste 
caso, como o contrato será formalizado com a matriz, será necessário prévio requerimento à 
ITAIPU e cadastramento da filial no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU, devendo, contudo, a 
filial cumprir com todas as exigências de regularidade fiscal.   
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1426-18, a ITAIPU altera os seguintes subitens do 
Lote 3 das Especificação Técnicas, Anexo I do CBC: 
 

a) 1.8 Gabinete 
 
DE: 
(...) 

 Número de compartimentos: 4 (quatro) 3.5" interno. 

 (...) 

 

 PARA: 

 (...) 

 Número de compartimentos: 2 (dois) 3.5" interno. 

 (...) 

 

b) 1.9 Fonte de alimentação 

DE: 

(...) 

Conectores: 4 (quatro) conectores para alimentação SATA. 

(...) 

 

PARA 

(...) 

Conectores: 2 (dois) conectores para alimentação SATA. 

(...) 
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III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 1426-18. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 27 de agosto de 2018 

 


