Aditamento 1

PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL – IC 1779-18
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
ADITAMENTO 1
I)
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições
(CBC) do Pregão Eletrônico Internacional IC 1779-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas
por interessadas nesta licitação:
PERGUNTA 1
“Ao revisar as especificações técnicas da licitação, encontramos um problema. A Itaipu pede
que os carros possuam um conector AUX (auxiliar) de áudio. O que acontece é que estamos em
transição do modelo de 94Ah para o modelo de 120Ah de bateria. Não teremos mais produção
do modelo de 94Ah, o que é positivo - caso vençamos a licitação vocês receberão um veículo
com maior autonomia. O problema é que uma das mudanças dessa transição foi justamente a
remoção do conector “AUX”. Fomos informados no início de setembro, após a revisão da
especificação técnica da licitação. De toda forma, apesar de não haver mais o conector AUX, o
veículo tem entrada de áudio via Bluetooth. Gostaríamos de saber se ainda é possível revisar
as especificações técnicas da licitação.”
RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza reportar-se a letra “a” do item II deste Aditamento.
PERGUNTA 2
“Em relação ao item 5. FORMA DE PAGAMENTO (arquivo ordem de importação) - Opção "B",
essa cláusula trata da forma de pagamento ao fornecedor, a questão é que em licitações
anteriores, o seguro garantia era exigido para 30% do valor, visto que somente esse montante
era pago inicialmente. A seguradora que consultamos não oferece seguro de 100% do valor da
contratação. Sendo assim teríamos que contratar o restante através de fiança bancária, o que
encareceria muito o tal custo, e inviabilizaria a venda dos veículos na estimativa do edital.
Que inclusive é a mesma da venda realizada há um ano atrás, sendo que o produto sofreu
reajuste de todas as naturezas. Pedimos que revisem essa cláusula e se possível prorroguem a
abertura do certame, visto que ainda não temos o orçamento final do banco. Muito obrigada.”
RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza reportar-se a letra “b” do item II deste Aditamento.
II)
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do
Pregão Eletrônico Internacional IC 1779-18, a ITAIPU:
a)

exclui o conector auxiliar (AUX) constante no subitem 2.37 das Especificações Técnicas,
Anexo I do CBC:

DE:
(...) Central multimídia integrada com no mínimo: Rádio AM/FM stereo, dois alto-falantes,
Sistema de navegação por GPS com mapa interativo do Brasil, em língua portuguesa, com
entradas USB e AUX, sistema “Hands Free” com Bluetooth, câmera de ré, tela de no mínimo
5”, antena e fiação elétrica completa; (...)
PARA:
(...) Central multimídia integrada com no mínimo: Rádio AM/FM stereo, dois alto-falantes,
Sistema de navegação por GPS com mapa interativo do Brasil, em língua portuguesa, com
entradas USB, sistema “Hands Free” com Bluetooth, câmera de ré, tela de no mínimo 5”,
antena e fiação elétrica completa; (...)
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b)

altera o subitem 5.1, opção “b” da Ordem de Importação, Anexo IV do CBC, conforme
abaixo:

DE:
(...)
- 100% (cem por cento) do valor dos veículos, a título de adiantamento, no prazo de 15
(quinze) dias corridos da emissão da Ordem de Início de Fornecimento, condicionado à
apresentação e aprovação da Garantia de Adiantamento de Pagamento e a emissão da
Fatura Comercial pelo Exportador.
(...)
PARA:
(...)
I30% (trinta por cento) do valor dos veículos, a título de adiantamento, no prazo de 15
(quinze) dias corridos após a assinatura desta Ordem de Importação, condicionado à
apresentação e aprovação da Garantia de Adiantamento de Pagamento;
II -

70% (setenta por cento) do valor dos veículos, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após
a confirmação da entrega dos veículos na modalidade de Incoterms DAP – Delivered At
Place, condicionado ao encaminhamento da fatura comercial e à aprovação dos veículos
e da documentação pela ITAIPU.

(...)
c)

altera parte da descrição do objeto constante no subitem 1.2.1 do CBC, conforme
abaixo:

DE:
Selecionar a proposta comercial mais vantajosa para a aquisição de 20 (vinte) veículos 100%
elétricos plug-in, com carroceria sedan, de acordo com as Especificações Técnicas, Anexo I
deste Caderno de Bases e Condições (CBC). (...)
PARA:
Selecionar a proposta comercial mais vantajosa para a aquisição de 20 (vinte) veículos 100%
elétricos plug-in, com carroceria hatch, de acordo com as Especificações Técnicas, Anexo I
deste Caderno de Bases e Condições (CBC). (...)
d)

altera parte da descrição do objeto constante na Planilha de Preços, Anexo I do CBC,
conforme abaixo:

DE:
Veículo100% elétrico plug-in, com carroceria sedan, conforme Especificações Técnicas, Anexo
I, sendo: (...)
PARA:
Veículo100% elétrico plug-in, com carroceria hatch, conforme Especificações Técnicas, Anexo
I, sendo: (...)
III)
Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do
Pregão Eletrônico Internacional IC 1779-18.
Emitido por: Divisão de Suporte Técnico
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