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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1235-21 

 
CONSTRUÇÃO DE RECINTO PARA LOBO GUARÁ E PASSARELA METÁLICA, NO REFÚGIO 

BILÓGICO BELA VISTA, EM FOZ DO IGUAÇU/PR 
 

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 1235-21, a ITAIPU responde a pergunta realizada por 
interessada nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
Não estamos conseguindo acessar os projetos, aparece escrito que apenas e-mail da ITAIPU 
podem acessar esse link. 
Dessa forma, pedimos que seja disponibilizado novamente os projetos e também aumento de 
prazo correspondente aos dias que não foi possível acessar os projetos, uma vez que só se 
torna possível orçar de forma correta, quando conseguimos visualizar o que será executado. 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item II deste Aditamento. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1235-21, a ITAIPU: 
 
A) altera as datas do Calendário de Eventos desta licitação, conforme abaixo: 
 
(...) 
1.3.2 Formalização de consultas: 
 
 Até 20/09/21 
 

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 23/09/21 
 
1.3.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 29/09/21 
 
1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 29/09/21, a partir das 9h 
 
1.3.6 Início da etapa de disputa de lances: 
 
 Em 29/09/21, a partir das 9h30min 
 
B) disponibiliza em anexo a este aditamento um novo link de acesso para download dos 

projetos e desenhos técnicos, conforme abaixo: 
 

mailto:compras_suporte@itaipu.gov.br
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https://discovirtual.itaipu.gov.br/index.php/s/HnmCZejF3CXw4Js 
 
 

III) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 1235-21. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 14 de setembro de 2021. 
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