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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0823-16 

 
 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E COBERTURA DE CALÇADA COM ÁREA 
PROJETADA DE 160 M², DESIGNADO COMO ESPAÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA, NA 
USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (UHI-ME), FOZ DO IGUAÇU-PR. 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6. do Caderno de Bases e Condições 
- CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 0823-165, a ITAIPU responde a perguntas 
realizadas por interessada nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
Podemos conhecer a composição do BDI utilizado no Orçamento Estimado (anexo II)? 
Tendo em vista que, pela “Súmula-TCU 258/2010: As composições de custos unitários e 
o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o 
projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital 
de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da 
expressão "verba" ou de unidades genéricas.” 
 
RESPOSTA 1 
Essa informação já está contemplada em nota de rodapé do “Anexo III – Orçamento 
Estimado”, na Aba “Edital na íntegra e anexos”, conforme descrito abaixo: 
 
O BDI utilizado na formulação dos preços é de 20,34% referente aos valores do 1o 
Primeiro Quartil do Documento de Orientações Para Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras Públicas   http: //portal2 .tcu.gov.br/ portal/pls/ 
portal/docs/2675808.PDF, Tribunal de Contas da União (TCU) Brasil." 
 
 
PERGUNTA 2 
Está prevista a visita técnica para esta licitação? Caso positivo, como deverá ser feito o 
agendamento? 
 
RESPOSTA 2 
Não há previsão de visita técnica para essa licitação, contudo caso haja interesse, 
pedimos a gentileza agendar previamente nos seguintes endereços:  
 
Divisão de Infraestrutura e Manutenção ODMI.CD  
Hebert Almeida Orcesi  
Telefone (45) 3520-6260 - Correio Eletrônico: hebert@itaipu.gov.br, ou  
 
Jorge Guilherme de Castilha Alves  
Telefone: (45) 3520-6166 - Correio Eletrônico: jorgegc@itaipu.gov.br  

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF
mailto:jorgegc@itaipu.gov.br
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Esclarecemos que a visita técnica, caso seja do interesse da consulente, poderá ser 
realizada até a data da sessão pública do pregão eletrônico, visto não se tratar de 
exigência de habilitação, portanto facultativa. 
 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2132-15. 
 
 

Elaborado por: 
 
Divisão de Compras – CORI.DF 

Data de emissão: 
 
07 de julho de 2016 

 
 
 


