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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1722-20 
 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS MOTO GERADORES (GMG) DIESEL DE 
CONTINGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS. 
 
 

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 1722-20, a ITAIPU, responde pergunta realizada por 
interessada nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
1.1) “Estou com algumas duvidas sobre a planilha de preços, consegue me orientar por 
gentileza? 
Mão-de-obra: No escopo de serviços informa que será trimestral, porém na planilha consta: 
Trimestral - OK , quantidade?? Pois se a preventiva será trimestral consequentemente será 
realizada 04 preventivas ao ano correto? Na planilha informa 2?  
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. As manutenções preventivas serão realizadas a cada três meses, sendo 
que na primeira campanha será executada uma manutenção anual, na segunda uma 
manutenção trimestral, na terceira uma manutenção semestral e quarta novamente a 
manutenção trimestral, conforme a sequência executiva das manutenções preventivas - item 
6.4 das Especificações Técnicas – Anexo I. A denominação do tipo de manutenção (manutenção 
trimestral, semestral e anual) está associada ao número de verificações e atividades, isto é, ao 
grau de intervenção, em cada grupo gerador. 
 
1.2) “Semestral - ? Precisamos informar os valores? Será 02 preventiva ao ano, planilha informa 
1?” 
 
RESPOSTA 
Sim, durante o ano será executada uma manutenção semestral em cada instalação, conforme 
item 6.4 das Especificações Técnicas – Anexo I. 
 
1.3) “Anual - ? Precisamos informar os valores ?” 
 
RESPOSTA 
Sim, pois a primeira manutenção será anual. 
 
1.4) “Manutenções Corretivas – Preciso entender se essas horas será para cada equipamentos ou 
ser divido entre os equipamentos?” 
 
RESPOSTA 
Todos os serviços do módulo 11 (itens 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5) e módulo 12 (item 12.1) da 
Planilha de Preços – Anexo III se aplicam a qualquer equipamento. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico 
Nacional NF 1722-20. 
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