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CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE ACESSO AO ECOMUSEU  

 
 

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 1618-21, a ITAIPU responde perguntas realizadas por 
interessada nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1.  
No item 5.5 do Anexo III descreve: "ESTACA DE CONCRETO HÉLICE CONTÍNUA, diâmetro 40cm, 
concreto FCK 30MPa, sem armadura.". Ou seja, solicita a estaca sem a armadura, porém no 
projeto, as estacas de diâmetro 40cm são as E5, E6 e E7, todas armadas com 6 barras de 
10mm e estribos de 5mm a cada 15cm. Sendo assim, existe a desconsideração da armadura 
dessas estacas na planilha, não considerando em nenhum outro item. O mesmo acontece no 
item 5.2, onde também há a descrição de não incluir a armadura. Não será necessário armar 
essas estacas? A ITAIPU irá fornecer e instalar essas armaduras conforme o projeto? Caso seja 
a proponente que deverá fornecer a armadura para essas estacas, em qual item a Itaipu irá 
pagar esse serviço? 
 
Resposta 
Entendimento incorreto. As estacas deverão ser executadas de acordo com projeto e a 
CONTRATADA será responsável pelo fornecimento das armaduras conforme subitens 5.10 e 
5.11 da Planilha de Preços - Anexo III do CBC. 
 
 
PERGUNTA 2.  
Existem vários itens que exigem cotação de mercado. Devido a oscilação dos preços nos dias 
atuais, é de suma importância que sejam pesquisados os preços para garantia do valor 
proposto e maior precisão orçamentária, trazendo segurança para ambos os lados. Como 
dependemos de fornecedores, é possível que a ITAIPU conceda maior prazo para apresentação 
da proposta? 
 
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 1618-21, a ITAIPU altera o Calendário de Eventos, 
prorrogando a data da Sessão Pública, conforme segue: 
 
(...) 
 
1.3.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 17/11/21 
 
1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 17/11/21, a partir das 9h 
 
1.3.6 Início da etapa de disputa de lances: 
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 Em 17/11/21, a partir das 9h30min 
 
(...) 
 
III) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 1618-21. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 04 de novembro de 2021 
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