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SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU – 
MARGEM ESQUERDA. 

 
ADITAMENTO 1 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0329-20, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Prezados, o ATC pode ser no nome do responsável técnico que tem contrato firmado com 
nossa empresa (e possui ampla experiência na área)?” 
 
RESPOSTA 
Conforme previsto no Caderno de Bases e Condições, subitem 1.4.2, alínea “b”, o atestado ou 
certificado de desempenho deverá ser emitido por pessoa jurídica em nome da proponente. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Após análise das exigências da habilitação, foi visto que no item 1.4.2 b é solicitado a 
comprovação de "que a proponente elaborou e executou serviços relacionados 
a levantamentos de ictiofauna em reservatórios compreendendo todas as suas fases...".   
Essa especificidade de em Reservatórios é realmente necessária, visto que o levantamento de 
ictiofauna é o mesmo independente do empreendimento, o que muda são os meios utilizados 
para a coleta.” 
 
RESPOSTA 
Sim, pois a experiência com a coleta de peixes em reservatórios é indispensável, pelas 
seguintes razões: 
 
- A estrutura dos ambientes de reservatório apresenta peculiaridades importantes que 
influenciam a coleta, a interpretação dos resultados e até mesmo a segurança das equipes de 
campo.  
 
- Para realização das coletas com eficiência, a instalação e manuseio dos apetrechos de 
captura precisa levar em consideração fatores inerentes aos reservatórios e seus usos 
múltiplos, dentre eles: a flutuação temporal do nível da água, a existência de paliteiros ou 
ruínas, navegação de recreio, áreas de atuação de pescadores artesanais, aquicultura em 
tanques-rede e demais usos múltiplos que possam interferir com os resultados. 
 
- A distribuição das comunidades de peixes em reservatórios também apresenta padrões 
característicos; desta forma, a representatividade das espécies nas amostras depende do 
conhecimento prévio desta dinâmica para correto planejamento das coletas e eventuais ajustes 
necessários; 
 
- A interpretação dos resultados e sua apresentação nos relatórios também dependem, ainda 
que em menor grau, da experiência com o tipo de ambiente estudado. 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico 
Nacional NF 0329-20. 
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