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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO EXECUTIVO 
 
 

ADITAMENTO 3 
 
 
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 efetua as seguintes alterações no 
subitem 2.19 do CBC: 
 
DE: 
(...) 

“2.19.1.1 A verificação da regularidade cadastral será realizada pelo (a) pregoeiro (a) 
mediante a constatação de que a proponente possui registro cadastral vigente na data de 
recepção da proposta comercial no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU, com o CRC na 
modalidade de Cadastro Completo, no(s) código(s) cadastral(is) indicado(s) em 1.3.2, alínea 
“a”, deste CBC. 
 
2.19.2 No caso de proponente não inscrita ou com cadastro desatualizado no Cadastro de 
Fornecedores da ITAIPU, a verificação da regularidade para fins de habilitação será aferida no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, do Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão do Governo da República Federativa do Brasil, cujo(s) código(s) 
cadastral(is) está(ão) definido(s) no Capítulo I deste Caderno de Bases e Condições.” 
(...) 
 
PARA: 
“2.19.1.1 A verificação da regularidade cadastral será realizada pelo (a) pregoeiro (a) 
mediante a constatação de que a proponente possui registro cadastral vigente na data de 
recepção da proposta comercial no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU, com o CRC na 
modalidade de Cadastro Simplificado ou Completo, no(s) código(s) cadastral(is) indicado(s) 
em 1.3.2 letra “a” deste CBC ou esteja habilitada no SICAF, conforme indicado em 1.3.2, letra 
“b”. 
 
2.19.2 Caso a proponente esteja habilitada no SICAF, imediatamente após o término da 
etapa de lances, deverá enviar a documentação relacionada em 1.3.2 letra “b”, deste CBC 
por meio de opção disponível no Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU, ou para o 
correio eletrônico comprasfoz@itaipu.gov.br.” 
 
 
II) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 1326-16. 
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