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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1326-16 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO EXECUTIVO 
 
 

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 1326-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“2.8. Cilindrada mínima 2.0 litros, 4 cilindros e 16 válvulas. Anexo I - Especificações Técnicas. 
Necessidade: Atualmente temos um motor que é muito mais eficiente, tanto em torque como 
em potência e principalmente em tecnologia mais avançada, que é superior em eficiência e, 
principalmente em consumo. O novo motor 1.4L Turbo Ecotec de 4 cilindros e 16 válvulas com 
Taxa de compressão 10,01:1. Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou 
SAE bruta), Gasolina: 150 CV (110,3 KW / 150 HP) @ 5600 rpm / Etanol: 153 CV (112,5 KW / 
153 HP) @ 5200 rpm; Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta); 
Gasolina: 24 mkgf (235 Nm) @ 2100 rpm Etanol: 24,5 mkgf (240 Nm) @ 2000 rpm. 
Solicitação: Favor considerar nosso veículos com esta especificação, pois o mesmo atende 
tanto em potência com em torque, conforme anexo especificações e comparativos.” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II, letra “a” deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 2 
“2.12. Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com ajuste de altura; Anexo I - 
Especificações Técnicas. 
O XXXX possui todos os cintos de segurança retráteis de 3 pontos para todos os ocupantes, 
porém não possuem ajuste de altura nos mesmos, e possível aceitar desta forma?” 
 
RESPOSTA 
Indeferido. Por se tratar de item de segurança indispensável, os cintos de segurança dianteiros 
devem possuir ajuste de altura. Portanto, mantêm-se inalteradas as condições estabelecidas 
no edital. 
 
PERGUNTA 3 
“2.17. Suspensão traseira independente do tipo eixo com barra estabilizadora, ou tipo 
controlink; Anexo I - Especificações Técnicas. 
A Suspensão traseira do XXXX é mais moderna é uma Suspensão do tipo eixo de torção, semi-
independente e molas helicoidais - constante elástica linear, e possível aceitar desta forma?” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II, letra “b” deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 4 
“2.20. Banco do condutor com ajuste elétrico para altura, distância e inclinação (lombar); 
Anexo I - Especificações Técnicas. 
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Até temos um pacote que vem equipado com o Banco do motorista com regulagem elétrica de 
altura, distância, inclinação do encosto e do assento; porem com esse opcional a mais altera-
se nossos custos em R$10.460,00, por conter alguns opcionais a mais, como:  
Console central com carregador wireless para celular, porta copos e descansa-braço deslizante 
com porta-objetos; Carregador Wireless*; Indicador de distância do veículo da frente; Easy 
Park - Sistema de Estacionamento Automático; Farol alto adaptativo; Assistente de 
Permanência na Faixa; Alerta de Colisão Frontal; Alerta de Ponto Cego. 
Pergunto seria possível esse banco vir com a regulagem de altura e inclinação do encosto e do 
assento manual?” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II, letra “c” deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 5 
“2.24. Comando interno para abertura de porta-malas e tampa do tanque de combustível; 
Anexo I - Especificações Técnicas. 
O XXXX não possui comando interno especifico para abertura do porta-malas e tanque de 
combustível, pois basta apenas destravar as portas no botão interno que vem tanto do lado do 
motorista como do passageiro, para liberar o acesso ao porta-malas e tanque de combustível e 
na própria chave do veículo vem o acionamento para abertura do porta malas também. 
E possível aceitar desta forma?” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II, letra “d” 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 1326-16, a ITAIPU altera parcialmente o item 2 das 
Especificações Técnicas do CBC: 
 
a) Subitem 2.8: 
 
DE:  Cilindrada mínima 2.0 litros, 4 cilindros e 16 válvulas; 

 
PARA: Cilindrada mínima 2.0 litros, 4 cilindros e 16 válvulas; podendo ser aceita outra 
cilindrada, desde que atendido o requisito do subitem 2.7. 
 
b) Subitem 2.17: 
 
DE: Suspensão traseira independente do tipo eixo com barra estabilizadora, ou tipo 
controlink; 

 
PARA: Suspensão traseira independente do tipo eixo com barra estabilizadora, ou tipo 
controlink; ou do tipo eixo de torção, semi-independente e molas helicoidais – constante 
elástica linear. 
 
c) Subitem 2.20: 
 
DE: Banco do condutor com ajuste elétrico para altura, distância e inclinação (lombar); 

 
PARA: Banco do condutor com ajuste elétrico de altura, distância e inclinação do encosto e do 
assento. 
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d) subitem 2.24: 
 
DE: Comando interno para abertura de porta-malas e tampa do tanque de combustível; 
 
PARA: Comando interno para abertura ou dispositivo que permita acesso ao porta-malas e 
tampa do tanque de combustível. 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 1326-16. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 12 de agosto de 2016 

 


