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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0405-20 
 

CONTRATAÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO À DIVISÃO DE 
RESERVATÓRIO, LOCALIZADO NA ÁREA DO REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA, NA UHI, 

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR 
 

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 0405-20, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Venho por meio deste, solicitar o envio das composições unitárias próprias da ITAIPU, e 
também as cotações externas realizadas e utilizadas no PE/405/2020 (Construção do centro de 
apoio a divisão de reservatório).” 
 
RESPOSTA 
O Orçamento Estimado consiste na composição de preços da ITAIPU. Contudo, observamos que 
o Orçamento Estimado é uma referência para elaboração da proposta comercial, nada obstante 
o Pregoeiro poderá julgar os preços (unitário e total) ofertados no certame de maneira a 
condizer com a realidade praticada no mercado. 
 
PERGUNTA 2 
2.1) “Há uma divergência entre planilha e especificação técnica com relação aos vidros a 
serem utilizados. Na especificação técnica, no item 8.6.2 diz sobre portas automáticas com 
vidro temperado incolor de 10mm, porém não encontramos em projeto ou na planilha algum 
item que seja referente à essa descrição, existe alguma porta automática a ser instalada nessa 
obra?” 
 
RESPOSTA 
Não existe porta automática a ser instalada nessa obra. Este item do caderno de encargos se 
refere às portas de abrir, o texto "ou dupla de correr com amortecedor sonoro (Ref. Dorma, ou 
similar)" deve ser desconsiderado, bem como o fechamento em vidro, pois referem-se às portas 
com venezianas dos banheiros. 
 
 
2.2) “Ainda sobre as esquadrias, no item 8.7 da especificação técnica, diz sobre um vidro fixo 
em painel, que deverá ser em vidro laminado espessura 4+4mm, também não encontramos em 
projeto ou planilha esse item. Está correta essa descrição na especificação? Se positivo, em 
qual projeto e em qual item da planilha podemos verificar?” 
 
RESPOSTA 
A descrição nas especificações técnicas – Anexo I, está incorreta e a frase sobre o vidro fixo em 
painel será excluída. Gentileza reportar-se ao item II deste aditamento. 
 
2.3) “Os vidros das esquadrias representadas em projeto são temperados incolor 8mm, 
devemos considerar então esse tipo de vidro para fins de orçamento?” 
 
RESPOSTA 
O entendimento está correto. 
 
 
2.4) “As portas de rolo deverão ser manuais?” 
 
RESPOSTA 
Sim, as portas de rolo deverão ser manuais. 
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2.5) “As portas de elevação serão manuais?” 
 
RESPOSTA 
Sim, as portas de elevação serão manuais. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0405-20, a ITAIPU, exclui das Especificações Técnicas - 
Anexo I, o texto previsto no subitem 8.7 Esquadrias de Alumínio e Vidro “O vidro fixo em painel 
deverá ser conforme projeto, tipo laminado de segurança espessura 4+4mm.” 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0405-20. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 28 de maio de 2020 
 


