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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 1617-16 

 
 

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MUDAS, PRODUÇÃO DE VASOS, MANUTENÇÃO DO 
HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS, COLHEITA E BENEFICIAMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS E 

APOIO A EVENTOS DE PLANTIO, PARA A ITAIPU 
 
 

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 1617-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Gostaríamos de esclarecimentos, de como serão pagos os trabalhos esporádicos. realizados 
nos sábados, domingos e feriados, já que o contrato não prevê horas extras.” 
 
RESPOSTA 
Há previsão editalícia para horas extras, conforme subitem 3.10, Serviços Eventuais 
(Expediente Extraordinário), das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. 
 
A medição para pagamento do subitem 3.10 será efetuada por homem x hora, conforme itens 8 
e 9 da Planilha de Preços, Anexo III. Na planilha de preços há referência de 250 horas para o 
item 8 e 100 horas para o item 9. 
 
PERGUNTA 2 
“Sobre o item 37 (Veículo tipo caminhonete cabine dupla, com no máximo 5 anos de 
fabricação) Gostaríamos de saber, qual o parâmetro usado para composição de preço, sendo 
que o valor regional é excedente em relação o orçamento estimado.” 
 
RESPOSTA 
Para a composição do preço da camionete foi considerado apenas a depreciação de 40% para 
os dois anos de uso (20% para cada ano) e não o valor total do veículo. 
 
PERGUNTA 3 
“Na Planilha e Custo apresentada por vocês detalham determinados benefícios e outros não, e 
no item da clausula 6º do contrato (pag. 9) solicita comprovantes de benefícios de acordo com 
convenção coletiva. Minha dúvida é: qual a convenção coletiva utilizada para formação do 
custo? Vocês apresentam um BDI de 12%. Qual a composição detalhada? Pois é nesta planilha 
que teremos a porcentagem de lucro que a empresa poderá obter. Já que no custo 
apresentado não há nenhuma referencia a lucro. Ou não é obrigatório utilizar convenção 
coletiva como base de formação do custo?” 
 
RESPOSTA 
A convenção coletiva utilizada é a do SIEMACO que abrange a maior parte das categorias de 
trabalho exigidas no Contrato. Todos os benefícios solicitados compõem a planilha de 
composição de custo. 
 
Quem define o lucro é a empresa contratada e não a contratante. Utilizamos um BDI de 12%, 
entendendo que ele é satisfatório para o desenvolvimento das atividades pela empresa. Mas 
ele pode ser variável dependendo de cada empresa e também da composição dos preços. 
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A ITAIPU utilizou como base a convenção da SIEMACO para os cargos de operador de máquinas 
e também jardineiro. Já para o viveirista que é nível técnico, utilizamos a base salarial de 
técnicos agrícolas do Estado do Paraná. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1617-16, a ITAIPU altera a data da Sessão Pública do 
pregão: 
 
DE: 
 
1.2.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 8/11/16 
 
1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 8/11/16, a partir das 9h 
 
1.2.6 Início da etapa de disputa de lances 
 
 Em 8/11/16, a partir das 9h30min 
 
 
PARA: 
(...) 
1.2.4 Recepção das propostas: 
 
 Até às 9h de 10/11/16 
 
1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas: 
 
 Em 10/11/16, a partir das 9h 
 
1.2.6 Início da etapa de disputa de lances 
 
 Em 10/11/16, a partir das 9h30min 
(...) 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 1617-16. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 4 de novembro de 2016 

 


