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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 0386-16 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. LOTE 1: SEIS CAMIONETAS, TRAÇÃO 4X4. LOTE 2: 
SEIS CAMIONETAS, TRAÇÃO 4X2 

 
 

ADITAMENTO 1 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0386-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Lote 1 - Item 2.6 - capacidade de potência do motor e abastecimento etanol/gasolina, 
cilindradas mínima exigida: solicitamos a alteração da potência mínima de 200 cv para 170 cv 
e abastecimento para o combustível Diesel; 
Item 2.7 – cilindradas 2.5 litros: solicitamos a alteração das cilindradas 2.5 litros para 2.0 
litros; 
 
Estas alterações, viabilizarão maior concorrência de produtos que atenderiam as outras 
características, dando assim melhor condição de compra. O nosso produto, possui capacidade 
de 170 cv, 2.0 cilindradas, no entanto, possui o maior torque da categoria que é de 35,69 
Kgfm, devido a utilizar o combustível Diesel, com valor médio de mercado, atendendo as 
exigências deste Edital.” 
 
RESPOSTA 
Em atendimento às políticas ambientais praticadas por ITAIPU, é imprescindível que os 
veículos a serem adquiridos neste certame, tenham motores Flex (Etanol/Gasolina). Portanto, 
mantêm-se inalteradas as condições estabelecidas no edital. 
 
PERGUNTA 2 
“Lote 2 - Item 2.6 - capacidade de potência do motor e abastecimento etanol/gasolina, 
cilindradas mínima exigida: solicitamos a alteração da potência mínima de 140 cv para 139 cv; 
Item 2.7 – cilindradas 2.3 litros: solicitamos a alteração das cilindradas 2.3 litros para 1.8 
litros; 
 
Estas alterações, viabilizarão maior concorrência de produtos que atenderiam as outras 
características, dando assim melhor condição de compra.” 
 
RESPOSTA 
Objetivando o desenvolvimento das atividades/projetos ora em andamento na ITAIPU, é 
salutar a manutenção das especificações descritas nos itens 2.6 e 2.7 do Lote 2. Portanto, 
mantêm-se inalteradas as condições estabelecidas no edital. 
 
PERGUNTA 3 
“Descrição: LOTE 1 . - 2.22. >> Pede: barra de proteção nas portas e frisos laterais na COR DO 
VEICULO. 
Necessidade: nossos veículos já vem com os frisos laterais originais de fabrica, porem os 
mesmo não são da mesma cor do veiculo, seria possível aceitar os mesmos conforme vem da 
fabrica?” 
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RESPOSTA 
Sim. Poderão ser aceitos veículos nas condições acima informadas. 
 
PERGUNTA 4 
“LOTE 2 . - 2.21. >> Pede: barra de proteção nas portas e frisos laterais na COR DO VEICULO. 
Necessidade: nossos veículos já vem com os frisos laterais originais de fabrica, porem os 
mesmo não são da mesma cor do veiculo, seria possível aceitar os mesmos conforme vem da 
fabrica?” 
 
RESPOSTA 
Sim. Poderão ser aceitos veículos nas condições acima informadas. 
 
PERGUNTA 5 
“LOTE 2. - 2.13. >> Pede: Ar condicionado automático digital integrado quente / frio, livre de 
CFC. 
Necessidade: nossos veículos já vem com Ar condicionado frio e quente, livre de CFC, porem 
não e digital, seria possível aceitar desta forma?” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Mantêm-se inalteradas as condições estabelecidas no edital. 
 
PERGUNTA 6 
“LOTE 1. - 2.14. >> Pede: Ar condicionado automático digital integrado quente / frio, livre de 
CFC. 
Necessidade: nossos veículos já vem com Ar condicionado frio e quente, livre de CFC, porem 
não e digital, seria possível aceitar desta forma?” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Mantêm-se inalteradas as condições estabelecidas no edital. 
 
PERGUNTA 7 
“LOTE 2. - 2.26. >> Pede: Rádio AM – FM com CD Player, função mp3 entrada USB, Bluetooth, 
alto- falantes, antena e fiação elétrica completa. 
Necessidade: nossos veículos com sistema mais avançado, porem sem as funções de CD 
PLAYER, E MP3, pois e um multimídia – Chevrolet MyLink, com a tela de LCD  sensível ao toque 
de 7’, com entrada USB, BLUETOOTH, alto-falantes, antena e fiação elétrica completa.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Mantêm-se inalteradas as condições estabelecidas no edital. 
 
PERGUNTA 8 
“LOTE 1. - 2.27. >> Pede: Rádio AM – FM com CD Player, função mp3 entrada USB, Bluetooth, 
alto- falantes, antena e fiação elétrica completa. 
Necessidade: nossos veículos com sistema mais avançado, porem sem as funções de CD 
PLAYER, E MP3, pois e um multimídia – Chevrolet MyLink, com a tela de LCD  sensível ao toque 
de 7’, com entrada USB, BLUETOOTH, alto-falantes, antena e fiação elétrica completa.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Mantêm-se inalteradas as condições estabelecidas no edital. 
 
PERGUNTA 9 
“ITEM 4 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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4.3 – O veiculo deverá ser entregue emplacado, com placas de Foz do Iguaçu – PR, com todas 
as despesas e taxas administrativas pagas junto ao órgão de transito competente e referentes 
aos exercícios da aquisição. 
Duvida >>> A ITAIPU PRECISA PAGAR O IPVA, ou a mesma e isenta?” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU é isenta do pagamento de IPVA por força do Art. XII do Tratado, portanto, a 
proponente vencedora do certame não estará obrigada a recolher o referido imposto. 
 
PERGUNTA 10 
“LOTE 2 - ITEM 6 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
4.6 – O veiculo deverá ser entregue emplacado, com placas de Foz do Iguaçu – PR, com todas 
as despesas e taxas administrativas pagas junto ao órgão de transito competente e referentes 
aos exercícios da aquisição. 
Duvida >>> A ITAIPU PRECISA PAGAR O IPVA, ou a mesma e isenta?” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU é isenta do pagamento de IPVA por força do Art. XII do Tratado, portanto, a 
proponente vencedora do certame não estará obrigada a recolher o referido imposto. 
 
PERGUNTA 11 
“LOTE 1 E 2 -  ITEM 2.4 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 
2.4.1 – A consideração de isenção tributária para concorrência, existe alguma consulta formal 
ao TCU garantindo este benefício à Itaipu Binacional ou comprovação documental sobre este 
tema?” 
 

RESPOSTA 
Não há manifestação do TCU acerca da matéria, haja vista que a ITAIPU não se submete ao 
controle daquele tribunal de contas. A isenção tributária da ITAIPU decorre de Tratado 
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai. Por se tratar de 
Tratado Internacional, cabe às Altas Partes Contratantes interpretar o Art. XII do Tratado, na 
forma das Convenções de Havana e de Viena sobre o Direito dos Tratados, estes protegidos 
constitucionalmente. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0386-16. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 13 de abril de 2016 

 


