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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 1751-17 

 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANCELAS PARA CONTROLE DE ACESSO VEICULAR NAS 

BARREIRAS DE CONTROLE SECUNDÁRIAS DA ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU - PR 
 

ADITAMENTO 2 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1751-17, a ITAIPU responde pergunta formulada por 
interessada nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 

“Poderei colocar a proposta no site até dia 23-10 às 9:00 e durante o leilão poderei 
acompanhar o lance da concorrência e baixar os valores que me forem possíveis ?” 
 
RESPOSTA 
Sim, conforme procedimentos estabelecidos no Caderno de Bases e Condições (CBC), vide 
subitens 2.17 e 2.18. 
 
PERGUNTA 2 

“Minha proposta comercial segue o formato anexo. Poderei utilizá-la, ou deverei seguir o 
formato do ANEXO II ORÇAMENTO ESTIMADO ?” 
 
RESPOSTA 
A proposta comercial deve estar de acordo com o modelo do Anexo III – Planilha de Preços. 
Observar o estabelecido no Caderno de Bases e Condições (CBC), vide subitem 2.15. 
 
PERGUNTA 3 

“No tocante a instalação, iremos fazê-la por médio de parceiro homologado pela CAME. 
Entretanto sob responsabilidade trabalhista e fiscal da CAME. Existe algum tipo de restrição?” 
 
RESPOSTA 
Sim, está vedada a subcontratação. Observar o estabelecido na Minuta da Autorização de 
Serviço – Anexo IV do Caderno de Bases e Condições (CBC), vide item 11. 
 
PERGUNTA 4 

“No tocante a prazo de instalação, o BID será encerrado no próprio dia 23-10 ? A partir disso 
temos 40 dias ? Caso eu atrase, por falta de algum componente, existe alguma penalidade?” 
 
RESPOSTA 
Sim, as penalidades estão estabelecidas na Minuta da Autorização de Serviço – Anexo IV do 
Caderno de Bases e Condições (CBC), vide item 9. 
O prazo de execução dos serviços será de 40 (quarenta) dias corridos, a contar da data 
estabelecida na Ordem de Início de Serviços, emitida pela ITAIPU, após a assinatura do 
instrumento contratual (Autorização de Serviço). Observar o estabelecido na Minuta da 
Autorização de Serviço – Anexo IV do Caderno de Bases e Condições (CBC), vide item 2. 
 
 
 

Emitido por: Órgão Regional de Compras de 
Foz do Iguaçu 

Data: 17 de outubro de 2017 

 


