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ADENDO Nº 01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº  20130007/SEINFRA/CCC

OBJETO:  LICITAÇÃO  DO  TIPO  MENOR  PREÇO  PARA  FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINAS TERMELÉTRICAS 
(UTE) PARA SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TUNELADORAS 
DA LINHA LESTE.

SECRETARIA  DA  INFRAESTRUTURA  –  SEINFRA,  através  da COMISSÃO 
CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS – CCC, apresenta as alterações introduzidas 
no edital de Concorrência Pública em epígrafe:

No Anexo B – Especificações Técnicas, item 10.5.3, onde se lê:

“10.5.3. Arquitetura de Rede / Sistemas

A filosofia da arquitetura de rede dos sistemas supervisórios e monitoramento das 
utilidades  é a de manter os servidores e bancos de dados instalados em uma 
sala de racks, ao passo que as estações de trabalho ficam instaladas na mesa de 
operação. 

Uma  Estação  de  Trabalho  deverá  abrigar  um  ou  mais  sistemas,  conforme 
topologia proposta na Figura 2. 

Figura  - Topologia de Rede dos Sistemas no Centro de Controle Operacional

Deverão ser instaladas placas de vídeo adicionais, em cada Estação de Trabalho, 
de forma a permitir a operação de mais de um Sistema em uma mesma estação, 
bem como o  call-up  aos Monitores de 52” (video wall), os quais deverão exibir, 
conforme  desejar  o  operador,  todos  os  Sistemas  instalados  no  Centro  de 
Controle.

Esta operação de call-up deverá ser feito de forma manual, via KVM instalado na 
Mesa de Operação.”

Leia-se:
10.5.3. Arquitetura de Rede / Sistemas

A filosofia da arquitetura de rede dos sistemas supervisórios e monitoramento das 
utilidades  é a de manter os servidores e bancos de dados instalados em uma 
sala de racks, ao passo que as estações de trabalho ficam instaladas na mesa de 
operação. 
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Uma  Estação  de  Trabalho  deverá  abrigar  um  ou  mais  sistemas,  conforme 
topologia proposta na Figura 2. 

Figura  - Topologia de Rede dos Sistemas no Centro de Controle 
Operacional

Deverão ser instaladas placas de vídeo adicionais, em cada Estação de Trabalho, 
de forma a permitir a operação de mais de um Sistema em uma mesma estação, 
bem como o  call-up  aos Monitores de 52” (video wall), os quais deverão exibir, 
conforme  desejar  o  operador,  todos  os  Sistemas  instalados  no  Centro  de 
Controle.

Esta operação de call-up deverá ser feito de forma manual, via KVM instalado na 
Mesa de Operação.

Fortaleza, 21 de maio de 2013

A COMISSÃO
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