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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 0765-20 
 
 

 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO CD 4X4, TRAILER REBOQUE ESCRITÓRIO, ESTAÇÃO 
MÓVEL PARA MONITORAMENTO, ESTAÇÕES MÓVEIS PARA ILUMINAÇÃO E ESTAÇÕES MÓVEIS 

PARA TRANSPORTE DE DIESEL E DE AGUA 
 

ADITAMENTO 2 
 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0765-20 a ITAIPU responde questionamento realizado 
por interessada nesta licitação, relativo ao Lote 1: 

 
PERGUNTA 
 No item 2.36 da referida especificação, a administração solicita “protetor de caçamba com 
abas, fabricado em material plástico de alta resistência”.  
Com relação a essa exigência, cabe informar que as caçambas traseiras dos nossos veículos 
........ são fabricadas em chapa de aço com grande resistência a impacto e com possibilidade 
de transportar materiais diversos sem maiores danos ao local. Devido a seus aspectos 
construtivos, de veículo desenvolvido para atividades fora de estrada, diferente das 
camionetes do mercado, a própria caçamba traseira possui frisos de reforço em seu assoalho 
traduzindo em proteção suficiente para execução dos trabalhos de transporte de ferramentas e 
equipamentos, dispensando a utilização de proteção extra.  
 
RESPOSTA 
Deferido, favor reporta-se ao item II deste aditamento. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0765-20 a ITAIPU altera as especificações técnicas do 
Lote 1 - Veículo utilitário tipo caminhão, zero km (novo), cabine dupla, tração 4x4, diesel...: 
 

DE: 
2.36. Protetor de caçamba com abas, fabricado em material plástico de alta resistência;  

 

PARA: 
2.36. Protetor de caçamba com abas, fabricado em material plástico de alta resistência ou 

caçamba fabricada em chapas de aço de alta resistência com frisos reforçados no assoalho; 

 

 

III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 0765-20. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico    Data: 14 de julho de 2020 

 
 
  
 
 


