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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1326-16 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO EXECUTIVO 
 
 

ADITAMENTO 2 
 
 
I) 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, face a impugnação havida, efetua 
as seguintes alterações: 
 
A) Datas do Calendário de Eventos, subitem 1.2 do CBC, para: 
 
(...) 
1.2.2 Formalização de consultas: 
 
 Até às 17h de 24/08/16 
 

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do 
Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU. 

 
1.2.3 Respostas: 
 
 Até 26/08/16 
 
1.2.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 31/08/16 
 
1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 31/08/16, a partir das 9h 
 
1.2.6 Início da etapa de disputa de lances 
 
 Em 31/08/16, a partir das 9h30min 
(...) 
 
B) Item 2.12 das Especificações Técnicas do CBC: 
 
DE: 
(...) 

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com ajuste de altura; 

(...) 
 
PARA: 
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos; 

 
C) Com relação à pergunta 4 do Aditamento 1, a ITAIPU RETIFICA a resposta então pública 
conforme os seguintes termos: 
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“PERGUNTA 4. 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 parcialmente deferido: 
 

a) No que se refere à possibilidade de oferecer veículo com regulagem do encosto e do 
assento manual a ITAIPU indefere o pleito. Justificativa: o objeto se refere à aquisição 
de veículos do tipo executivo, e, portanto os requisitos de conforto e acabamento 
devem ser respeitados. 

 
b) No que se refere à solicitação de permitir a oferta de veículo com o banco do motorista 

com regulagem elétrica de altura, distância, inclinação do encosto e do assento, 
permanece o deferido no Aditamento 1, em seu item II, letra “c”, do subitem 2.20 das 
Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. 

 
 
II) 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: 18 de agosto de 2016 

 


