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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 0978-19 

 
 

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, CADASTRAIS E FUNDIÁRIOS 
 
 

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 0978-19, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 

“Poderiam nos informar o prazo previsto para a execução de todos os serviços, tendo em vista 
que é solicitado no item 6 do Anexo I o atendimento simultâneo de 3 trabalhos: 
‘6 DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DE EQUIPES E INSTALAÇÕES 
Neste capítulo será descrito e dimensionado os recursos humanos que a empresa deverá 
compor para a coordenação, atividades de campo, processamentos, elaboração de materiais 
técnicos e controle de qualidade dos produtos. A CONTRATADA deverá ter capacidade para 
atender pelo menos 3 (três) trabalhos simultaneamente, de forma que não haja prejuízo da 
produtividade das equipes em função da disponibilidade de pessoal.’” 
 
RESPOSTA 

Não há como prever neste momento o prazo para a execução de cada serviço a ser executado. 
A definição do prazo ocorrerá no momento da solicitação de cada serviço. 
A contratada deverá atender todas as demandas de levantamentos topográficos e análises que 
devem ser gerados durante a vigência do contrato. 
 
 
PERGUNTA 2 

“Após a emissão da 1º ordem de serviço, haverá interrupção dos serviços ou estes se iniciarão e 
serão executados até sua totalidade? 
Essa informação é muito relevante uma vez que será necessário para a execução dos serviços, 
instalação de escritório e pessoal fixo para a execução.” 
 
RESPOSTA 

As atividades serão planejadas por meio de programação mensal com ajustes semanais, de 
acordo com a necessidade da ITAIPU e informadas à CONTRATADA, conforme previsto nas 
Especificações Técnicas. Cada comunicação de solicitação de serviço terá a descrição do 
trabalho a ser executado, localização, escala, precisão, orientações e outras informações 
relevantes. 
 
 
 
II - Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregão Eletrônico Nacional 
NC 0978-19, a ITAIPU prorroga as datas do Calendário de Eventos constante no CBC: 
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DE: 

 
1.3.2 Formalização de consultas: 

  Até 17/7/19 
 
1.3.3 Respostas: 

  Até 22/7/19 
 
1.3.4 Recepção das propostas: 

  Até às 9h de 25/7/19 
 
1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 

  Em 25/7/19, a partir das 9h 
 
1.3.6 Início da etapa de disputa de lances: 

  Em 25/7/19, a partir das 9h30min 
 
 

PARA: 
 

1.3.2 Formalização de consultas: 

  Até 25/7/19 
 
1.3.3 Respostas: 

  Até 29/7/19 
 
1.3.4 Recepção das propostas: 

  Até às 9h de 31/7/19 
 
1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 

  Em 31/7/19, a partir das 9h 
 
1.3.6 Início da etapa de disputa de lances: 

  Em 31/7/19, a partir das 9h30min 
 
 
 
 
III - Permanecem inalteradas as demais condições do CBC do Pregão Eletrônico Nacional NC 
0978-19. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 23 de julho de 2019 

 


