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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0553-22 

 
 

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS 
 
 

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 0553-22, a ITAIPU responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1.  
Gostaríamos de saber se possuem a informação das medidas dos banners dos itens 1, 2, 3 e 5 
do Edital? 
 
RESPOSTA 
Não há como definir as medidas dos banners dos itens indicados. A princípio, o item 1 é 
limitado à largura dos madeirites (algo em torno de 1,50 m), com o comprimento variando 
conforme a necessidade. 
Nos itens 2 e 3 a variação é maior, porque os tamanhos são determinados pela dimensão do 
espaço do evento, da treliça onde são instalados e da forma de fixação (envelopado ou 
tensionado). Houve casos de eventos em espaço interno demandar uma lona de 2x2m e em 
espaço externo chegar a 8x3m. 
O item 5, como o item 1, deve ter o limitador da largura da boca de impressão para esse tipo 
de material. 
 
 
PERGUNTA 2.  
Gostaríamos se possível do layout ou foto do item 2 e 3 onde haverá a instalação na treliça 
existente e no item 6 da estrutura metálica existente. 
 
RESPOSTA 
Para os itens 2 e 3 ITAIPU não tem como disponibilizar foto ou layout pois as estruturas em 
treliça são modulares e variam de evento para evento. Para o item 6, a estrutura é diferente 
– é um quadro de metal onde as placas de PS são fixadas, conforme desenho abaixo. 
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II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0553-22. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 16 de maio de 2022 

 


