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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0346-21 
 

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MAPEAMENTO DE ALTA DEFINIÇÃO MÓVEL 
AEROTRANSPORTADA COMPOSTA POR RPAS E EQUIPAMENTO MULTISENSOR COM SENSOR 

LIDAR E SISTEMA DE IMAGEAMENTO 
 
 

ADITAMENTO 5 
 
 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0346-21, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Conforme o edital do pregão eletrônico nacional NF 0346-21 os equipamentos deverão ser 
faturados contra o CNPJ: 00.395988/0012-98. Consultando o SINTEGRA obtivemos a 
informação de que não é contribuinte, então gostaríamos que fosse esclarecido se este CNPJ 
é contribuinte ou não do ICMS. Esta informação é de suma importância, pois altera 
significativamente os preços a serem ofertados.” 
 
RESPOSTA 
O objeto a ser contratado não é alcançado pela isenção do Art. XII, alínea 'b', inclusive e, 
expressamente, para a espécie do ICMS, conforme reza o item 2.4 do CBC, bem como a 
Cláusula 36 da Minuta de Contrato. 
 
PERGUNTA 2 
“Bom dia! venho por meio deste esclarece: para o objeto desse pregão NF 0346-21, 
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MAPEAMENTO DE ALTA DEFINIÇÃO MÓVEL AEROTRANSPORTADA, a 
Itaipu será ou não contribuinte? Essa informação é muito importante para nossa composição 
de preços, preciso saber se é ou não contribuinte. Não ficou clara essa informação. Aguardo 
confirmação se é contribuinte para esse objeto ou não. ” 
 
RESPOSTA 
Gentileza atentar-se à resposta da pergunta 1 deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 3 
“Venho por meio deste solicitar vitas aos orçamentos enviados pelas empresas para 
formulação do valor de referencia do pregão NF 0346-21. A nossa empresa tem interesse em 
participar do pregão, porém queremos ter conhceimento dos orçamento enviados como base 
inicial da composição de preço. O qual demonstra: valor, marca e modelo a ser ofertado pelas 
empresas. ” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Os preços deverão ser cotados, considerando-se as exigências das 
Especificações Técnicas e Orçamento Estimado, Anexos I e II do CBC e demais requisitos do 
subitem 2.15.2 do CBC. Inclusive, o edital informa, em seu subitem 2.15.2, que serão 
desconsideradas as propostas que apresentem preço ou benefícios baseados nas propostas das 
demais proponentes. 
 
 
PERGUNTA 4 
“Bom dia! Gostaria de esclarecer também, se nesse pregão terá desemparte de empresa EPP 
e ME, caso uma empresa LTDA tenha dando o menor lance.” 
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RESPOSTA 
Não existe a previsão de preferência, como critério de desempate, em favor de microempresa 
(ME) e empresa de pequeno porte (EPP). Além disso, conforme subitem 2.18.6 do CBC, todos 
os lances de mesmo valor serão registrados e classificados pela ordem de recebimento e 
registro do lance. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0346-21. 
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