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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1687-19 

 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS E ÁREAS 

DA ITAIPU 
 

ADITAMENTO 9 
 

I) Em conformidade com o disposto em 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 1687-19, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“Podemos alterar a depreciação dos equipamentos e veículos, seja para uma depreciação 
maior ou menor daquela estipulada em vosso orçamento base?” 
 
RESPOSTA 
Os preços e prazos de vida útil (depreciação) dos itens constantes da planilha de Custos e 
Formação de Preços dos Postos são referenciais e não restringem a apresentação de outros 
valores, salvo se estiverem em desacordo com a legislação. Todavia, destacamos que, ainda 
que a empresa considere outros preços e prazos para a depreciação dos veículos na planilha 
de Custos e Formação de Preços, na prestação do serviço deve ser obedecido o disposto nas 
Especificações Técnicas - Anexo I, de forma que os veículos alocados nos postos nº 18, 25, 27, 
41 e 44, deverão ter fabricação que não exceda a 2 (dois) anos, contados a partir da data de 
emissão constante do Certificado de Registro do Veículo. 
 
PERGUNTA 2 
“Baseado na CLT, quanto ao descanso entre uma jornada e outra de trabalho (11h), podemos 
utilizar a dobra de escala, haja visto que seriam respeitado as 11h de descanso que determina 
a Lei?” 
 
RESPOSTA 
Não. Conforme estabelecido no Capítulo VI, Cláusula 7ª, Inciso XXXIX, letras "d" e "e", não será 
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra), e para os empregados alocados ao 
Contrato que prestam serviços em jornada de trabalho 12x36, o período de descanso de 36 
(trinta e seis) horas deverá ser respeitado entre uma escala e outra. Informamos que esse 
tema já foi tratado no item 5 do Aditamento 7 (resposta à Impugnação). 
 
PERGUNTA 3 
“Podemos agendar uma vistoria, para esclarecimento de algumas particularidades, do pregão 
eletrônico NF 1687/19?” 
 
RESPOSTA  
Para informações à respeito de visita técnica, gentileza reportar-se à resposta da pergunta 1 
do aditamento 6. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 1687-19. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 8 de novembro de 2019 

 


