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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0750-20 

 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISES DE MULTIRESÍDUO 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
 

I) Em conformidade com o disposto em 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 0750-20, a ITAIPU responde pergunta formulada por 
interessada nesta licitação: 
 
PERGUNTA 
“Favor avaliar o Esclarecimento em relação ao Prazo de Entrega de 30 (Trinta) dias que 
consta na Minuta deste Pregão Eletronico NF 0750-20 da Itaipu para os 2 Lotes (Lote 1-Sistema 
de espectrometria de massas tipo quadrupolo acoplado à cromatografia líquida de ultra 
performace UHPLC - MS/MS, e Lote 2- Sistema de cromatografia gasosa acoplado ao detector 
de massas GC- MS/MS). 
 
Informamos que em virtude dos equipamentos possuirem fabricação no exterior sob 
encomenda e conforme a solicitação dos clientes, a importação se faz necessario e requer 
minimo de 60 (Sessenta) dias para tal. O prazo de 30 dias no edital é insuficiente para cobrir 
o prazo necessário para fabricação e os tramites de importação dos mesmos. 
Considerando que esta é uma condição comum aos fornecedores destes tipos de 
equipamentos, solicitamos que seja considerado este prazo de entrega de 60 dias de forma a 
ampliar o número de competidores e permitir que a Administração obtenha a proposta mais 
vantajosa.” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 0750-20, a ITAIPU altera: 
 
A) o prazo de entrega constante no subitem 3.1 da Minuta de Ordem de Compra, Anexo IV 

do CBC, conforme abaixo: 
 
DE: 
3.1 O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de expedição 
constante no “cabeçalho” desta OC. 
 
PARA: 
3.1 O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de expedição 
constante no “cabeçalho” desta OC. 
 
B) as datas constantes no Calendário de Eventos da Licitação, subitem 1.3 do CBC, conforme 

a seguir: 
 
(...) 
1.3.2 Formalização de consultas: 
 
 Até 21/08/20 
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Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de 
Compras Eletrônicas da ITAIPU. 
 
1.3.3 Respostas: 
 
 Até 26/08/20 
 
1.3.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 31/08/20 
 
1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 LOTE 1: Em 31/08/20, a partir das 9h 
 
 LOTE 2: Logo após o encerramento do Lote 1 
 
1.3.6 Início da etapa de disputa de lances: 
 
 Em 31/08/20, a partir das 9h30min 
(...) 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0750-20. 
 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 18 de agosto de 2020 

 


