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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 2035-15 
 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA IRREGULAR, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E INSTALAÇÃO 
DE MANILHAS DE CONCRETO NAS ESTRADAS, PÁTIOS E ACESSOS PARA VEÍCULOS E 

RUAS NA USINA HIDROELÉTRICA DE ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU – PR. 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e 
Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2035-15, a ITAIPU responde as perguntas 
realizadas por interessada nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Solicitamos um mapeamento dos locais onde serão executados (ou possíveis locais de 
execução de calçamento), para que se possa estimar o custo da logística.” 
RESPOSTA 
De acordo com o descrito na Especificação Técnica, os locais da execução dos serviços 
restringem-se dentro da área da Central Hidrelétrica de Itaipu - CHI. Dentro da CHI, a 
distância mais afastada é de aproximadamente 5 km. 
 
PERGUNTA 2 
“Considerando as quantidades a serem executadas, o prazo dos serviços poderá ser 
diminuído?” 
RESPOSTA 
Entendimento correto. A redução dos prazos pode ocorrer, contudo, os serviços 
executados devem atender rigorosamente os parâmetros de qualidade descritos nas 
Especificações Técnicas, haja vista que serão objeto de verificação e aprovação pela 
FISCALIZAÇÃO.  
 
PERGUNTA 3 
“Considerando o contido no modelo do cronograma onde diz:...Sob pena de multa pelo 
seu descumprimento. Perguntamos se a contratante ira liberar áreas com margem de 
segurança para que não ocorra essa multa?” 
RESPOSTA 
Os quantitativos das áreas a serem liberadas estão dentro das margens de execução 
dos serviços conforme o cronograma pré-estabelecido.  
 
PERGUNTA 4 
“Se a contratada manter em canteiro de obras todo material, equipamentos, 
ferramentas e funcionários necessários, e devido aos locais liberados como, por 
exemplo: refugio biológico ou outros locais com grande quantidade de árvores; e 
devido às constantes chuvas, a quantidade mínima de 2000 m² não for possível ser 
executada, como será considerado o item multa?” 
RESPOSTA 
As quantidades e prazos foram dimensionados levando em consideração todas as 
variáveis intervenientes à obra, mesmo assim, é importante lembrar que caso a futura 
CONTRATADA cumpra o marco contratual final, as multas eventualmente aplicadas por 
descumprimentos de marcos contratuais intermediários serão devolvidas. 
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PERGUNTA 5 
“A contratante irá selecionar os locais de execução dos serviços de acordo com as 
variações climáticas?” 
RESPOSTA 
As variações climáticas não são parâmetros de escolha dos locais de execução. Os 
critérios de escolha decorrem do cronograma pré-estabelecido e do cumprimento do 
prazo pela CONTRATADA. 
 
PERGUNTA 6 
“Considerando ainda o item multa, a contratante vai liberar uma quantidade de locais 
a serem realizados os serviços, maior que o previsto, para que se torne uma reserva 
segura?” 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. As quantidades a serem liberadas estão dentro das margens 
de execução dos serviços conforme o cronograma pré-estabelecido. Gentileza 
reportar-se a resposta da pergunta n. 3.  
 
PERGUNTA 7 
“Será permitido trabalhar em mais de uma frente de serviço ao mesmo tempo?” 
RESPOSTA  
Entendimento correto. A atuação em mais de uma frente de serviço fica a critério da 
CONTRATADA, desde que asseguradas os parâmetros de qualidade e segurança das 
equipes na execução dos serviços. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2035-15. 
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