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CONCORRÊNCIA NACIONAL NF 1822-16 

 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANÁ 3  
 

ADITAMENTO 2 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
da Concorrência Nacional NF 1822-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
As 72 reuniões de alinhamento e planejamento com a empresa contratada deverão 
obrigatoriamente ser realizadas em modo presencial, ou podem ser previstas via 
videoconferência? 
 
RESPOSTA 
As reuniões de alinhamento e planejamento devem ser realizadas em modo presencial, pois: 
 
- participam do programa consultores que estão alocados nos municípios da BP3; 
-  existem decisões, como as estruturas dos encontros, que precisam ser verificadas e 
acompanhadas in loco; 
-   psicólogos e pedagogos da Unila e Unioeste capacitam os participantes do programa em 
conteúdos de relações humanas, mediação de conflitos, liderança e gestão. 
 
PERGUNTA 2 
A elaboração e apresentação da proposta técnica, conforme ANEXO IV – CRITÉRIOS PARA 
PONTUAÇÃO TÉCNICA se caracteriza pela apresentação dos atestados e currículos solicitados? 
 
RESPOSTA 
Cada Requisito de pontuação da Proposta Técnica possui seu meio de comprovação. Deste 
modo, favor verificar o Anexo IV - Critérios de Pontuação Técnica, que estabelece de maneira 
pontual os meios de comprovação para cada Requisito. 
 
PERGUNTA 3 
Uma dúvida que nos surgiu foi quanto a nossa presença física nesse certame - podemos enviar 
a documentação exigida pelo SEDEX ou temos que estar obrigatoriamente presentes no dia da 
licitação (20/12/2016)? 
 
RESPOSTA 
Não é permitida a entrega dos invólucros de habilitação e das propostas por SEDEX, pois 
conforme estabelece o subitem 2.7.1 do CBC, os invólucros serão recebidos somente pela 
Comissão de Recepção da ITAIPU, em sessão pública a ser realizada para esse fim. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
da Concorrência Nacional NF 1822-16, a ITAIPU altera o subitem 1.2.3 do CBC: 
 
DE: 
“1.2.3 O presente procedimento será realizado em duas etapas: (i) julgamento e classificação 
das propostas e, após, (ii) julgamento da habilitação.” 
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PARA: 
“1.2.3 O presente procedimento será realizado em duas etapas: (i) julgamento da habilitação 
e, após, (ii) julgamento e classificação das propostas técnica e comercial.” 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Concorrência Nacional NF 1822-16. 
 
 

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

 


