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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0363-17 
 

ADITAMENTO 1 
 
 

I) Em conformidade com o disposto em 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 0363-17, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Nas Especificações Técnicas são citadas atividades a serem desenvolvidas em campo para as 
quais há necessidade de Responsável Técnico como, por exemplo, inventário florestal e 
identificação de matrizes para coleta de sementes. Na equipe a ser alocada em campo 
(página 16) consta apenas um Técnico de Nível Médio. Entende-se que este profissional será o 
Responsável Técnico por todos os serviços a serem realizados, visto não haver referência a 
outro profissional habilitado (TNS – Biólogo, Eng. Florestal ou Eng. Agrônomo) nas 
Especificações Técnicas e nas Planilhas de Orçamento. Nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. O responsável técnico da CONTRATADA deverá possuir nível médio 
(agrícola, florestal ou equivalente) e será responsável por todas as atividades de campo, 
exceto o trabalho do viveiro florestal, que será coordenado pelo viveirista. 
 
PERGUNTA 2 
“Conforme planilha de preços, Anexo A, Memória de Cálculo, nenhum dos funcionários recebe 
adicional de periculosidade, porém, ao analisarmos as especificações técnicas, vimos que 
existe a necessidade de uso de motosserra. A CLT exige que o funcionário que utiliza 
motosserra receba adicional de periculosidade. Pergunta: Existe a possibilidade de a planilha 
de preços ser corrigida para prever o adicional de periculosidade para os colaboradores que 
irão utilizar a motosserra?” 
 
RESPOSTA 
Permanecem inalteradas as disposições do edital da licitação. Justificamos: 
 
a) A referência da ITAIPU para a elaboração do orçamento é a convenção coletiva da 

respectiva categoria, a qual não prevê pagamento de periculosidade. 
 
b) Não assiste o adicional de periculosidade considerando as normas regulamentadoras que 

balizam o desenvolvimento desta atividade, suas potenciais implicações (NR15 e NR16), e 
o tipo de serviço que está sendo contratado: 
- a atividade com a motosserra não é a única do operador, inclusive maior parcela do 
tempo será sem o equipamento; 
- são previstos os equipamentos de proteção individual (EPI's) que amenizam o ruído 
para os níveis aceitáveis; 
- o abastecimento deverá ocorrer antes do início desta atividade em local adequado, 
sobretudo observando as normas para manuseio de inflamáveis. 

 
PERGUNTA 3 
Os salários estimados são baseados na convenção coletiva de 2017. A data base da Convenção 
Coletiva da Categoria é em janeiro, ou seja, em janeiro ocorreu o reajuste dos salários. A 
data base para reajuste do contrato também é em janeiro? Se não, em janeiro de 2018 a 
empresa ocorrerá com aumentos de salários sem o reajuste da IB. A Itaipu pode pagar o 
reajuste salarial retroativamente quando da repactuação? 
 
RESPOSTA 
Não. A data base econômica é aquela estabelecida pela ITAIPU como data de entrega, 
abertura ou negociação, conforme corresponda, da proposta comercial. A ITAIPU não reajusta 
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custos. Os valores dos eventos geradores de faturamento serão reajustados anualmente, para 
mais ou para menos, a partir da data-base econômica, mediante solicitação da CONTRATADA, 
de acordo com a fórmula estabelecida, no Capítulo Reajuste de Preços da Minuta de 
Contrato. 
 
PERGUNTA 4 
“Sobre o custo com equipamentos, não há previsão de combustível e óleo dois tempos para os 
equipamentos como motosserra e roçadeira. Não há previsão para os gastos com combustíveis 
do trator e van. Sobre os custos com manutenção, seriam R$ 250 para manutenção do trator, 
van e duas caminhonetes a diesel 4x4? 
 
RESPOSTA 
Os custos de combustível (gasolina e diesel) foram previstos para as caminhonetes e também 
para o veículo tipo “van”, o trator e os equipamentos (motosserras e roçadeiras). Porém, para 
simplificação da tabela, os custos foram considerados no valor estabelecido para as duas 
caminhonetes, bem como o valor do óleo “dois tempos”. 
 
PERGUNTA 5 
“Conforme Orçamento Estimado existe a previsão de consumo de 300 horas de Serviços 
eventuais - expediente extraordinário (item 3.23). Porém, não há a contrapartida do custo 
dessas horas na Memória de Cálculo. Como os valores do Orçamento Estimado são resultados 
dos custos com folha da planilha "Memória de Cálculo", este custo não estimado acaba por 
subestimar os preços do Orçamento Estimado. Seria possível prever tais horas na planilha 
Memória de Cálculo?” 
 
RESPOSTA 
Estão previstos na planilha os valores para serviços eventuais, tanto para o expediente 
normal, quanto para o expediente extraordinário, sendo que os valores condizem com a hora 
de serviço a partir dos salários da categoria. Para o expediente extraordinário deve-se levar 
em conta o adicional de hora extra. 
 
Conforme descrito nas Especificações Técnicas (Anexo I do CBC), os serviços eventuais- 
expediente extraordinário (subitem 3.23), são esporádicos, a serem realizados mediante 
solicitação e orientação da área gestora de ITAIPU. Assim como as demais atividades, as 
quantidades indicadas são estimadas, servindo apenas para a uniformização das propostas 
comerciais e não representam garantia de faturamento. 
 
PERGUNTA 6 
“Quais os parâmetros foram utilizados para chegar aos valores estimados mensais para 
contratação de equipamento agrícola e veículos, conforme especificado. Sendo que os valores 
de mercado regional de locação dos mesmos é muito além do que esta estimado. Sem contar 
com a depreciação, seguro total, IPVA e Seguro obrigatório.” 
 
RESPOSTA 
Os valores mensais discriminados para os veículos foram estimados com base nos preços de 
mercado e sua consequente depreciação, considerando, sobretudo, as características dos 
veículos requeridos haja vista que podem não ser veículos novos, conforme estabelecem as 
Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0363-17. 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 12 de abril de 2017 

 


