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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0784-21 

 
 

REFORMA DOS RECINTOS E PONTOS DE PARADA DO REFÚGIO BÍOLÓGICO BELA VISTA, NA 
USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. 

 
 

ADITAMENTO 2 
 
 

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0784-21, a ITAIPU responde a perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1.  
Gostaríamos de confirmar se os materiais utilizados na obra poderão ser similares aos 
referenciados em planilha e/ou termo de referência. Muitos dos materiais referenciados, não 
estão sendo encontrados ou não são correspondentes ao valor proposto pela Itaipu. Dessa 
forma, existe a necessidade de encontrar materiais similares para que se consiga permanecer 
dentro do estimado pela Itaipu. Ainda, alguns materiais não são vendidos em quantidades 
pequenas, como por exemplo, do material anti corrosivo que foi referenciado. 
 
RESPOSTA 
Sim, os materiais utilizados na obra poderão ser similares aos referenciados na Planilha de 
Preços e nas Especificações Técnicas. Conforme item “5. Materiais” constante nas 
Especificações Técnicas – Anexo I: “As marcas mencionadas são referenciais, outras marcas 
poderão ser aceitas mediante aprovação da ITAIPU”, a palavra SIMILAR deve ser entendida 
como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE para os requisitos de qualidade e rendimento. 
 
 
PERGUNTA 2.  
Não encontramos detalhamento do item 03.12.01 e 03.07 abaixo referente as 
esquadrias/portões a serem fornecidos, dificultando a cotação das mesmas. Pedimos a 
gentileza de fornecer o detalhamento de maneira a viabilizar o orçamento técnico. 
 
RESPOSTA 
Estes itens deverão ser orçados conforme estabelecido na Planilha de Preços e nas 
Especificações Técnicas, nos quais estão detalhadas as dimensões, materiais e acabamentos a 
serem utilizados. Além disso, favor reportar-se a resposta da Pergunta 1 do Aditamento 1, 
publicado em 06.07.21. 
 
 
PERGUNTA 3.  
Favor fornecer detalhamento da estrutura ou esclarecer sobre o item 04.03.04 abaixo. 
 
RESPOSTA 
Não temos projeto com detalhamento do item mencionado. Para esse serviço deverá ser 
fornecido e instalado pilar de eucalipto, conforme descrito no item da Planilha de Preços, 
com aproximadamente 10 metros cada, para ser base dos ninhos das harpias. Detalhes que 
não foram previstos nos projetos deverão ser realizados pela empresa contratada, por meio 
de solicitação da fiscalização de Itaipu, e serão pagos por meio dos itens de serviços técnicos 
e apoios 01.03 da Planilha de Preços – Anexo III. 
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PERGUNTA 4.  
Com relação ao “Recinto Harpia”, favor informar localização da instalação do sistema de 
filtragem (filtros e Bombas), pontos de alimentação de água e de energia elétrica a ser 
utilizado para as instalações. No projeto somente são informadas as áreas dos lagos a serem 
construídos. Necessitamos de mais detalhes e local a ser implantada as bombas etc. 
 
RESPOSTA 
O sistema de filtragem deve ficar o mais próximo possível dos lagos. Existem pontos de água e 
energia elétrica na parte de trás do recinto, próximo à área de cambiamento. 
 
 
PERGUNTA 5.  
Pedimos a gentileza de verificar os valores referente a cobertura abaixo especificada no item 
06.04 que se encontra 30% abaixo do valor de mercado, lembramos que o mercado apresenta 
elevada alta dos insumos e com o valor unitário abaixo é praticamente impossível fornecer o 
material especificado. 
 
RESPOSTA 
Os preços unitários do orçamento estimado são apenas referenciais para formação dos preços 
dos serviços e cada proponente deve elaborar sua proposta comercial com base na sua 
estimativa de produtividade e de acordo com os custos dos seus insumos. 
 
 
PERGUNTA 6.  
Favor informar a data base das cotações (Orçamento), perguntamos devido ao fato de que o 
escopo possui muito fornecimento de aço/ferro/metais na qual sofreram inúmeros aumentos 
durante o período. 
 
RESPOSTA 
A data base do orçamento é Fevereiro/2021. A ITAIPU reforça que os preços unitários do 
orçamento estimado são apenas referenciais para formação dos preços e cada proponente 
deve elaborar sua proposta comercial com base na sua estimativa de produtividade e de 
acordo com os custos dos seus insumos. 
 
 
PERGUNTA 7.  
Pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de adiamento do certame por um período de 
7 dias corridos, motivo pelo qual os projetos disponibilizados possuem certa carência de 
informações técnicas para realização dos orçamentos. 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. O certame foi adiado em 08 (oito) dias corridos após o fornecimento dos 
projetos, por meio do aditamento 1, publicado em 06.07.2021. Os orçamentos deverão ser 
realizados de acordo com os itens descritos na Planilha de Preço e Especificação Técnica. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0784-21. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 16 de julho de 2021 

 


