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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 0379-16 
 
 

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E PISO INDUSTRIAL 
 

ADITAMENTO 2 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0379-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
No Objeto dos serviços consta também que será executado um piso industrial de 580,00 m². 
Na planilha este item está na forma de m³ de concreto (130m³). Dentro destas quantidades 
teremos um piso 22,40cm de espessura. 
No projeto 3864-DC-14292-P, apresenta uma espessura de piso de 10cm e na especificação 
técnica 12cm. 
Solicitamos esclarecer qual será metragem quadrada do piso e sua espessura, pois se trata de 
um valor significativo e afeta diretamente no valor da proposta. 
 
RESPOSTA 
Para o cálculo do volume previsto, alguns fatores devem ser considerados: 
 - piso irregular existente, dessa forma é necessário à regularização sendo que em alguns 
trechos a espessura alcança 25cm; 
 - plataforma para o reservatório de águas pluviais espessura 30cm. 
O piso industrial, por sua vez, corresponde a uma área aproximada de 580,00m2, e quanto à 
divergência do projeto 3864-DC-14292-P e a especificação técnica, prevalece o contido no 
projeto. 
 
 
PERGUNTA 2 
É possível uma visita técnica para melhor entendimento das condições locais e dos serviços a 
serem realizados. 
 
RESPOSTA 
Não há previsão de visita para o edital em licitação, contudo caso persista o interesse 
gentileza contatar: Superintendência de Obras - telefone (45) 3520 6260. A visita facultativa 
poderá ser realizada até a data da sessão pública do pregão. 
 
 
PERGUNTA 3 
Podemos conhecer a composição do BDI utilizado no Orçamento Estimado (anexo II)? Tendo em 
vista que, pela “Súmula-TCU 258/2010: As composições de custos unitários e o detalhamento 
de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou 
serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das 
licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades 
genéricas.” 
 
 
RESPOSTA  
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Composição do BDI referencial utilizado: 

 
 
 
PERGUNTA 4 
Está prevista a visita técnica para esta licitação? Caso positivo, como deverá ser feito o 
agendamento? É importante frisar que o objetivo da visita técnica é justamente propiciar às 
licitantes o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será executado o objeto de 
modo a evitar que haja prejuízos de natureza econômica (com a formulação de propostas 
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execução do contrato).(ARRUDA, 2013). 
 
RESPOSTA 
Gentileza reportar-se à resposta da pergunta 2. 
 
 
 
III) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 0379-16. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 7 de julho de 2016 

 


