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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 2921-18 

 
 

CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA NA ÁREA PERIMETRAL DA USINA HIDRELÉTRICA DE 
ITAIPU, ZONA RURAL DE FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ 

 

 
ADITAMENTO 3 

 
I) Em conformidade com o estabelecido no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e 
Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 2921-18, a ITAIPU responde a pergunta de 
interessada na licitação.  

  
PERGUNTA 1 

“[...] Gostaria de esclarecimento de quais documentos originais tem que ser encaminhado á 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL VENCEDORA:  

 

2.20.1 A proponente vencedora deverá apresentar o original da proposta comercial no prazo de 

três dias úteis subsequentes ao da data de término do pregão, no seguinte endereço: 

  
Central de Protocolo da ITAIPU 
A/C: Divisão de Compras de Curitiba  
Edifício Parigot de Souza  
Rua Comendador Araújo, 551 – 2º andar  
CEP 80420-000  
Curitiba – PR 
 

Caso a XXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX venha a ser vencedora do certame, teria 

algum modelo especifico.” 

 

RESPOSTA 

A proponente que arrematar o objeto da licitação, ou seja, àquela classificada em primeiro 

lugar, deve encaminhar de forma preliminar no endereço do correio eletrônico 

compras@itaipu.gov.br, a proposta comercial readequada com os valores calculados com base 

no último lance apresentado e/ou com base no último valor negociado nos termos do subitem 

2.18.10 do CBC, para análise de aceitabilidade de preços pelo pregoeiro.  

 

A proposta comercial readequada da proponente com base no valor do último lance ofertado 

e/ou negociado com o pregoeiro deve ser elaborada conforme o modelo de Planilha de Preços, 

constante do Anexo III do CBC.  

 

Por fim, caso a proposta comercial readequada seja aceita nos termos do subitem 2.18.12 do 

CBC e posteriormente, a proponente seja declarada habilitada pelo pregoeiro nos termos do 

subitem 2.19.1.1 do CBC, adjudicando-lhe o objeto, deve a proponente enviar a via original da 

proposta comercial readequada para o endereço constante no 2.20.1 do CBC para fins de 

emissão do instrumento contratual.  
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II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 2921-18. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 17 de janeiro de 2019 

 


