
    

CO.DF/COP.DF/Divisão de Suporte Técnico     Aditamento 2 

 

  
Pregão Eletrônico Nacional NC 0263-18 

 1 

 
PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 0263-18 

 
 
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE BARCOS, SALA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPÓSITO NO REFÚGIO 
BIOLÓGICO DA ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ. 
 

ADITAMENTO 2 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0263-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas na licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“Solicitamos a sondagem do terreno, não disponibilizado nos anexos.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. A sondagem do terreno não está disponível. As fundações devem ser 
executadas em estacas escavadas conforme subitem 7.3 das Especificações Técnicas, Anexo I 
do CBC e subitem 2.2 da Proposta Comercial, Anexo III do CBC.  
 
Não obstante, a ITAIPU altera a descrição do subitem 7.3 das Especificações Técnicas conforme 
item II deste Aditamento.  
 
 
PERGUNTA 2 
“A estrutura de concreto poderá ser executada em pré-moldado.”  
 
RESPOSTA 
Sim, a estrutura de concreto armado descrita no subitem 7.5.1 das Especificações Técnicas, 
Anexo I do CBC pode ser executada em pré-moldado. Em razão desta faculdade, pede-se para 
a consulente e demais interessadas reportar-se ao item II deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 3 
“[...] entrando em contato com a empresa fornecedora do tipo de telhas especificado em 
planilha e memorial (Isoeste Colonial), a mesma nos informou que esta telha apenas existe 
com núcleo em Poliueratano PU, não possuindo em EPS, conforme previsto em memorial e 
planilha, e com preço superior ao previsto. Como se deve proceder?” 
 
RESPOSTA 
Os preços constantes do Orçamento Estimado, Anexo II do CBC são referenciais, sendo 
responsabilidade da consulente e demais licitantes formar os preços da proposta comercial.  
 
Além de telhas com núcleo em poliestireno serão aceitas igualmente as telhas com núcleo em 
poliuretano ou poliisocianurato, motivo pelo qual, a ITAIPU altera o texto do subitem 9.1 das 
Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. Gentileza reportar-se ao item III deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 4 
“Placas Cimenticias. Não esta previsto em planilha o fechamento com placas cimenticias, 
indicado na prancha de cortes. Solicitamos a revisão da planilha orçamentária.” 
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RESPOSTA 
Pedido indeferido. Esclarece-se que o pórtico frontal não será executado em estrutura 
metálica e fechamento com placas cimentícias. A execução do pórtico frontal (com 
acabamento definido em projeto como R4 será em concreto armado conforme descrição do 
subitem 7.5.1 das Especificações Técnicas “Pórtico frontal”).  
 
 
PERGUNTA 5 
“Como podemos agendar a visita ao local?” 
 
RESPOSTA 
Inexiste previsão de visita técnica para o objeto em licitação, contudo, caso persista o 
interesse da consulente, solicita-se a gentileza de contatar a Divisão de Planejamento de 
Infraestrutura no número de telefone (45) 3520-6439 para agendamento prévio.  
 
A visita técnica ao local da execução do objeto é facultativa e pode ser realizada até a data da 
sessão pública do Pregão Eletrônico Nacional NC 0263-18, contudo, caso da visita técnica 
resulte na formulação de perguntas, recomenda-se que a visita técnica seja realizada antes da 
data fixada no subitem 1.2.2 do CBC de forma a viabilizar as respostas às perguntas 
eventualmente formuladas. 
 
 

II)  A ITAIPU com fundamento no subitem 2.6.2 do CBC procede à inclusão de descritivos 
nos subitens 7.3 e 7.5.1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, conforme a seguir:  
 
Subitem 7.3 
[...] 
É prevista a execução de estacas escavadas somente sob os blocos de fundação do galpão de 
abrigo de embarcações, sendo uma estaca para cada bloco (14 estacas no total) com 
profundidade mínima de 2,5 metros e profundidade máxima de 3,20 metros. 
 
Subitem 7.5.1 
[...] 
Por se tratar de edificação modular, todos os elementos de concreto armado (pilares e vigas) 
do galpão para abrigo de embarcações poderá ser pré-moldados. O pórtico principal indicado 
no projeto arquitetônico como acabamento R4, também poderá ser executado em concreto 
pré-moldado. Os demais elementos de concreto armado deverão ser executados no sistema 
convencional.  
 
 
III)  A ITAIPU com fundamento no subitem 2.6.2 do CBC, altera parte do texto do subitem 
9.1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, conforme a seguir:  
 
DE 
[...] 
As telhas metálicas termo acústicas devem ser compostas por duas chapas metálicas de liga 
alumínio-zinco (galvalume/aluzinc) com espessura de cada chapa de 0,43 mm. Entre as duas 
chapas metálicas deve haver uma placa de poliestireno expandido (EPS), com no mínimo 30 
mm de espessura, formando o sistema conhecido como “sanduíche”. [...]  
 
PARA: 
[...] 
As telhas metálicas termo acústicas devem ser compostas por duas chapas metálicas de liga 
alumínio-zinco (galvalume/aluzinc) com espessura de cada chapa de 0,43 mm. Entre as duas 
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chapas metálicas deve haver uma placa de poliestireno expandido (EPS), PUR (Poliuretano) ou 
PIR (Poliisocianurato), com no mínimo 30 mm de espessura, formando o sistema conhecido 
como “sanduíche”. [...]  
 
 
IV) Em decorrência das modificações promovidas pelo presente aditamento, a ITAIPU altera as 
datas do Calendário de Eventos conforme descrito a seguir:  
 
DE:  
[...]  
1.2.2 Formalização de consultas: 
 
 Até às 17h de 28/03/18 
 

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do 
Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU. 

 
1.2.3 Respostas: 
 
 Até 02/04/18 
 
1.2.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 04/04/18 
 
1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 04/04/18, a partir das 9h 
 
1.2.6 Início da etapa de disputa de lances: 
 
 Em 04/04/18, a partir das 9h30min [...]. 
 
 
PARA:  
1.2.2 Formalização de consultas: 
 
 Até às 17h de 04/04/18 
 

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do 
Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU. 

 
1.2.3 Respostas: 
 
 Até 06/04/18 
 
1.2.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 10/04/18 
 
1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 10/04/18, a partir das 9h 
 

mailto:compras_suporte@itaipu.gov.br
mailto:compras_suporte@itaipu.gov.br
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1.2.6 Início da etapa de disputa de lances: 
 
 Em 10/04/18, a partir das 9h30min [...]. 
 
V) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0263-18. 

 

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

 


