Aditamento 1

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1420-18
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COMPREENDENDO: LOTE 1 - UM VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO KM,
TIPO CAMINHÃO, EQUIPADO COM GUINDAUTO E CARROCERIA; LOTE 2 - UM VEÍCULO
AUTOMOTOR, ZERO KM, TIPO VAN, ADAPTADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES
ADITAMENTO 1
I)
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1420-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por
interessadas nesta licitação:
PERGUNTA 1
O edital descreve no anexo - NC 1420 -18 Anexo I _ Especificações Técnicas no Item 18:
Cesto aéreo duplo, confeccionado em fibra de vidro, com sistema de freios a
disco;” Atualmente nossa legislação através da Norma Regulamentadora (NR 12), não autoriza
a comercialização de cesta aérea com “trava” , freio a disco. Atualmente a legislação
regulamenta que as mesmas devem possuir sistema de nivelamento ( mecânico ou hidráulico),
em substituição ao sistema de frenagem à disco. Segue transcrição da regulamentação: NR12 Anexo XII “ 2.3 As cestas aéreas, isoladas e não isoladas, devem possuir sistema de
nivelamento da(s) caçamba(s) ativo e automático, através de sistema mecânico ou hidráulico
que funcione integradamente aos movimentos do braço móvel e independente da atuação da
força de gravidade.
2.3.1 As cestas áreas não isoladas com até 10 anos de uso, contados a partir da vigência deste
anexo, estão dispensadas da exigência do item 2.3, podendo possuir sistema de nivelamento da
caçamba por gravidade.
2.3.2 É proibida a utilização de cestas aéreas não isoladas que não possuam sistema de
nivelamento da caçamba ativo e automático.
Fonte : http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR12/NR-12.pdf
Sendo assim se possível gostaríamos de sugerir a adequação ao termo de referencia para que o
mesmo possa atender à atual Legislação Brasileira.
RESPOSTA
Solicitação aceita. Favor reporta-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 NC 1420 -18, altera o item 18 da Especificação Técnica
Lote 1 referente ao “GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO VEICULAR”, Anexo I do CBC,
DE:
18.

Cesto aéreo duplo, confeccionado em fibra de vidro, com sistema de freios a disco;

PARA:
18.
Cesto aéreo duplo, confeccionado em fibra de vidro, possuir sistema de nivelamento
mecânico ou hidráulico e atender a Norma Regulamentadora NR12.
III)
Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do
Pregão Eletrônico Nacional NC 1420 -18.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Pregão Eletrônico Nacional NC 1420 -18

Data: 02 de agosto de 2018
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