Aditamento 2

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0906-22
SERVIÇOS DE MANEJO DE FAUNA E PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR ANIMAL, LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO REFÚGIO BIOLÓGICO
BELA VISTA (RBV)
ADITAMENTO 2
I)
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0906-22, a ITAIPU responde perguntas de interessadas
nesta licitação:
PERGUNTA 1.
Dúvida sobre os insumos
3. O ANEXO I traz em suas especificações técnicas a apresentação de certificados de
treinamento de carros elétricos (Norma Regulamentadora no 11 – Operador de carrinho
elétrico), porém na lista de equipamentos não está sendo solicitado a aquisição dos mesmos.
Pergunto se estes veículos elétricos serão cedidos para CONTRATANTE, ou se deverão ser
adquiridos pela CONTRATADA?
RESPOSTA
Os veículos elétricos serão cedidos pela ITAIPU. Vale ressaltar que, os empregados indicados
pela CONTRATADA, conforme estabelecido nos subitens 4.5.1 e 4.5.2 do Anexo I Especificações Técnicas, deverão conduzir esses veículos elétricos, sob demanda exclusiva da
ITAIPU.
PERGUNTA 2.
Dúvida sobre os insumos
4. O item “Carrinho de carga para 300 kg” deverá ser elétrico ou poderá ser um Carrinho
manual tipo Plataforma com Tampo de Madeira Desmontável?
RESPOSTA
O item “carrinho de carga para 300kg” se trata de carrinho manual, tipo plataforma, com
tampo de madeira desmontável.
PERGUNTA 3.
Dúvida sobre o objeto
Monitoramento das capivaras na área de 1780ha pode ser feito com tecnologia de visão
computacional e inteligência artificial? Se sim, dentro dessa área total de 1.780,90 ha, as
áreas mais sensíveis, ou seja, áreas focais para aplicação desse monitoramento é atualmente
monitorada por sistema de Circuito interno de TV (CFTV)?
RESPOSTA
Não. As atividades de monitoramento de capivaras e outros animais preveem outras
metodologias previstas no subitem 4.6 das Especificações Técnicas, sem uso de visão
computacional e/ou inteligência artificial.
PERGUNTA 4.
Dúvida sobre a proposta a ser apresentada
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A Proposta deverá seguir a planilha da composição prevista no ANEXO III, ou precisa ser
detalhada?
RESPOSTA
Conforme previsto no subitem 2.18.11 do CBC, a propoente classificada em primeiro lugar
deverá encaminhar a proposta comercial de acordo com o modelo do Anexo III - Planilha de
preços, conforme subitem 2.15.1, letra “a”.

II)
Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão
Eletrônico Nacional NF 0906-22.
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