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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 1595A-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
LOTE 2: 
Precisamos saber se seria aceito os seguintes pontos: 
 
2.1. Carroceria tipa Furgão, para transporte de 2 passageiros e carga; 
(a) Se a Carroceria tipo Furgão- pode ser adaptada, ou seja, feito em Fibra como acessório. 
 
2.18. Coluna de direção ou volante com regulagem de altura; 
(b) Teria como retirar este item para viabilizar nossa participação, pois nosso veículo não vem 

com esse item de serie. 
 
2.22- Faróis dianteiros anti-neblina; 
(c) Nosso veiculo não vem com esse item de série, somente como acessório, teria como retirar 

este item para viabilizar nossa participação. 
 
RESPOSTA 
(a) Pedido indeferido, em razão de custo x benefício, a estrutura de uma capota de fibra 
adaptada terá vida útil inferior ao desgaste do material (fibra) e das dobradiças, além de 
prejuízo no isolamento. Por este motivo, o furgão deve ser fabricado no mesmo material do 
restante do veículo. 
 
(b) Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento. 
 
(c) Pedido parcialmente deferido. O subitem pode ser instalado na concessionária e incluído 
nas exceções da obrigatoriedade de ser de série do veículo. Gentileza reportar-se ao item II 
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 1595A-18, a ITAIPU altera o campo “OBS” do item 2 
das Especificações Técnicas, Anexo I, conforme abaixo: 
 

“OBS.: Com exceção dos subitens 2.9, 2.25, 2.28, 2.32, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.40, todos os 
subitens descritos acima devem, obrigatoriamente, ser originais de série do modelo do 
veículo ofertado, não cabendo adaptações ao veículo.” 

 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 1595A-18. 
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