Aditamento 1

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NC 1595-18

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

ADITAMENTO 1
I)
Em conformidade com o disposto em 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do
Pregão Eletrônico Nacional NC 1595-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por
interessadas nesta licitação:
PERGUNTA 1
“(...) necessito de esclarecimento sobre o Edital do PREGÃO NC 1595-1 da Itaipu Binacional a
ocorrer na data de 30/08/2018 no que diz respeito à especificação do Lote 04 – Aquisição de
veículo utilitário tipo caminhão, zero km (novo), cabine dupla, tração 4x4, diesel, para
utilização em campo e em condições severas de uso, de acordo com as Especificações
Técnicas.
(a) No item 2.36 da referida especificação, a administração solicita “protetor de caçamba
com abas, fabricado em material plástico de alta resistência”. Com relação a essa
exigência, cabe informar que as caçambas traseiras dos nossos veículos XXXX são
fabricadas em chapa de aço com grande resistência a impacto e com possibilidade de
transportar materiais diversos sem maiores danos ao local. Devido a seus aspectos
construtivos, de veículo desenvolvido para atividades fora de estrada, diferente das
camionetes do mercado, a própria caçamba traseira possui frisos de reforço em seu
assoalho traduzindo em proteção suficiente para execução dos trabalhos de transporte de
ferramentas e equipamentos, dispensando a utilização de proteção extra.
(b) No item 2.43 “Sistema de tração 4x4” solicita sistema com REDUZIDA. Cabe informá-los
que na proposta emitida pela XXXX em atendimento a solicitação da Itaipu Binacional
para composição do preço de referência foi utilizado XXXX modelo standard e, portanto,
este item não foi previsto na formação de preço. A nossa empresa tem condições de
fornecer o veículo equipado com sistema de tração 4x4 com reduzida, porém há
acréscimo de valor em relação à proposta original.”
RESPOSTA
(a) Pedido deferido. No sentido de ampliar a participação e considerando o fato de que as
caçambas fabricadas em “aço reforçado” resultam em função e/ou desempenho
semelhante ao “protetor de caçamba em material plástico de alta resistência”, a ITAIPU
altera a redação do subitem 2,36 das Especificações Técnicas. Gentileza reportar-se ao
item II deste Aditamento.
(b) A consulente deve formular o preço considerando a exigência do subitem 2.43 “Sistema
de tração 4x4 com diferencial central bloqueado e com reduzida;”, pois os valores
estabelecidos no Orçamento Estimado são referenciais, não representando, portanto, o
preço máximo para o lote.
Esclarece-se que a opção pela exigência de tração reduzida justifica-se em razão das
condições adversas e severas de uso dos veículos (campo), portanto, a caraterística
técnica requerida é realmente necessária.
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Por fim, informa-se que a exigência técnica (opção reduzida) faz-se presente em toda a
frota de utilitários de ITAIPU, não sendo, portanto, uma característica restritiva de
mercado e/ou exclusiva de uma marca.
II)
Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do
Pregão Eletrônico Nacional NC 1595-18, a ITAIPU:
A)

Altera o subitem 2.36 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC:

DE:
(...) Protetor de caçamba com abas, fabricado em material plástico de alta resistência; (...)
PARA:
(...) Protetor de caçamba com abas, fabricado em material plástico de alta resistência ou
caçamba fabricada em chapa de aço reforçada, de grande resistência a impactos, de
forma a possibilitar o transporte de materiais, sem danos ao compartimento de carga do
veículo; (...)
III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão
Eletrônico Nacional NC 1595-18.
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