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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1376-20 
 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ÁREAS E CONSTRUÇÕES DE 
PROPRIEDADE DA ITAIPU, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
RESULTANTES. 

 
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 1376-20, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“O Fragmentador de papel citado no item 4.1, bem como sua manutenção, é de 
responsabilidade da contratada?” 
 
RESPOSTA 
Não, a responsabilidade é da ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 2 
“A refeição dos colaboradores poderá ser realizada em refeitório da Contratante com repasse 
de custos? Se Sim, qual o valor?” 
 
RESPOSTA 
Existe um local específico para a refeição dos terceirizados, porém a ITAIPU não oferece 
refeições e não ocorre repasse dos custos. 
 
 
PERGUNTA 3 
“A Van pode sair da unidade para transporte dos colaboradores? Como é realizado 
atualmente?” 
 
RESPOSTA 
Sim. Atualmente a Van passa na residência dos empregados para trazê-los até a ITAIPU e 
durante o horário de trabalho os transporta para as frentes de serviço. 
 
 
PERGUNTA 4 
“O transporte externo dos resíduos até sua destinação final serão de responsabilidade da 
Contratada? Se Sim, quais são os destinos?” 
 
RESPOSTA 
R: Sim. O destino é o aterro sanitário de Foz do Iguaçu situado a aproximadamente 8 km da 
ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 5 
“A destinação de resíduos de saúde, orgânicos, construção civil e recicláveis são de 
responsabilidade da contratante ou contratada?” 
 
RESPOSTA 
É de responsabilidade da contratada a destinação correta dos resíduos orgânicos e de 
construção civil. Os resíduos de saúde poderão ser subcontratados por empresa especializada e 
os recicláveis poderão ser destinados a uma cooperativa. 
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PERGUNTA 6 
“A ITAIPU disponibiliza espaço físico para permanência dos veículos de operação solicitados à 
contratada?” 
 
RESPOSTA 
Sim, o espaço é disponibilizado. 
 
PERGUNTA 7 
“Podem compartilhar conosco a convenção coletiva vigente para execução do serviço 
solicitado?” 
 
RESPOSTA 
Favor entrar em contato com o sindicato da categoria (SIEMACO) para maiores esclarecimentos. 
Disponibilizamos link para acesso. 
 
http://siemacofoz.com.br/servicos/ 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico 
Nacional NF 1376-20. 
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