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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 2132-15 

 
 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO EM MOBILIDADE ELÉTRICA SUSTENTÁVEL (CI-MES), 

COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
PLANILHA DE PREÇOS E PROJETOS FORNECIDOS PELA ITAIPU PARA O FECHAMENTO DE 

ESTRUTURA EXISTENTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM 3.310,00 M² E ESCRITÓRIO COM 
ÁREA APROXIMADA DE 600 M² A SER EDIFICADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA USINA 

HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (UHI-ME), FOZ DO IGUAÇU-PR 
 
 

ADITAMENTO 5 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
do Pregão Eletrônico Nacional NF 2132-15, a ITAIPU responde a perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“De acordo com nosso fornecedor especializado, os aparelhos de ar condicionado especificados 
(projeto 3241-DC-14052) podem não atender a demanda usual solicitada devido ao tamanho 
das salas e ao calor intenso de Foz do Iguaçu. Segundo o mesmo, a potência dos equipamentos 
deve ser maior. Solicitamos que seja verificado o projeto, pois, os itens da planilha 
contemplam a tubulação frigorifica e caso a ITAIPU venha a solicitar a alteração dos aparelhos, 
substituindo-os por outros com potências maiores, deverão ser alteradas as bitolas da 
tubulação. Solicitamos que seja feita a verificação dos subitens 13.1 a 13.5, bem como sejam 
disponibilizadas as considerações necessárias.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Para a formulação da proposta comercial e futura execução, a proponente 
deve considerar o projeto n. 3241-DC-14052, Anexo V do CBC. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Nosso orçamento referente aos quadros de distribuição está com uma grande variação para 
mais em relação ao orçamento estimado pela ITAIPU, chegando a 100% acima em alguns itens. 
Com o intuito de fazer um orçamento enxuto, que atenda ao solicitado pela ITAIPU, mas que 
não contenha serviços desnecessários, solicitamos que sejam disponibilizadas as composições 
de preços dos subitens 11.10 ao 11.19 da planilha de preços.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. O Orçamento Estimado pela ITAIPU foi formulado com base no Informativo 
SINAPI-PR SBC, Maio, 2015, e serve apenas como referência, cabendo a proponente 
exclusiva responsabilidade pela formação de seu preço. Esclarece-se que para a precificação 
do referido item, deve a proponente considerar o exigido no Projeto Elétrico, Anexo V, as 
condições descritas no subitem 17.8 das Especificações Técnicas, Anexo I e os itens descritos 
na Planilha de Preços, Anexo III, todos do CBC. 
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PERGUNTA 3 
“Considerando o exposto no questionamento anterior, solicitamos que também seja 
disponibilizada a composição de preços utilizada pela ITAIPU no subitem 1.16 Operação e 
manutenção do canteiro de obras, da planilha de preços.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. O Orçamento Estimado pela ITAIPU foi formulado com base no Informativo 
SINAPI-PR SBC, Maio, 2015, e serve apenas como referência, cabendo a proponente 
exclusiva responsabilidade pela formação de seu preço. Esclarece-se que para a formação de 
preço do referido item, deve a proponente considerar a exigência do subitem 7.10 das 
Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. 
 
 
PERGUNTA 4 
“Observando o projeto 3241-DC-14055-P R0, verifica-se o layout de um armário de 
telecomunicações (Rack de 19”x32U’s). Porém, o item 12 da planilha de preços, Sistema de 
Telecomunicações e CFTV, não contempla a execução deste Rack. Será necessário considerar 
esse serviço no orçamento? Caso positivo, em que item a ITAIPU considerou o custo, no qual 
devemos considera-lo também?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Esse serviço não será executado, gentileza reportar-se ao subitem 
18.2 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. 
 
 
PERGUNTA 5 
“Em relação à desoneração sobre a folha de pagamento, a construtora tem duas opções: 

a) obra desonerada: paga-se o CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) no 
valor de 4,5% sobre o valor total da obra. Para obter essa opção é necessário fazer a matricula 
da CEI e para isso a obra precisa ter alvará de construção; 
b) obra não desonerada: paga-se a Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento no 
valor de 20% sobre a mão de obra. Diante do exposto, perguntamos: 

(a) Será possível abrir a CEI para esta obra e assim optar pela desoneração da folha de 
pagamento? (b) Nesse caso, a obra precisa ter alvará de construção. A ITAIPU se responsabiliza 
pela obtenção do alvará? Caso negativo, obrigatoriamente devemos considerar o regime de 
tributação da opção “b” (obra não desonerada)?” 
 
RESPOSTA 
a) A ITAIPU não exigirá o CEI da Obra, contudo, a proponente deve observar que para liberação 
do pagamento terá que encaminhar os documentos descritos nas alíneas “a” e “b” do inciso XX 
da cláusula 6ª da Minuta Contratual, Anexo IV do CBC.  
 
b) A ITAIPU não exigirá a emissão do Alvará de Construção para o objeto desta licitação, pois, 
a edificação será realizada dentro da área de ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 6 
“Conforme a Tabela de Esquadrias do projeto 3241-DC-14037-P R0, há 7 portões de correr, 
sendo nas seguintes medidas e quantidades: T1 (200x340) 1 unidade; T3 (160x340) 1 unidade; 
T6 (200x340 3 unidades; T7 (150x340) 2 unidades. Calculando a área desses portões, obtém-se 
40,94m2, porém o subitem 9.11 da planilha de preços considera somente 35m2 para o serviço 
de PORTÃO DE CORRER. Solicitamos que seja feita a verificação do subitem, bem como sejam 
disponibilizadas as considerações necessárias.” 
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RESPOSTA 
Pedido indeferido. Esclarece-se que a medição do subitem 9.11 da Planilha de Preços, Anexo III 
do CBC será conforme descrito no subitem 15.5 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, 
contemplando o “efetivamente realizado”. Dessa forma, deve a proponente considerar a 
execução de 35 m2 no que se refere à área “efetiva de portão de correr”. As quantidades 
descritas são estimadas conforme nota de rodapé do Orçamento Estimado, Anexo II do CBC. 
Desse modo, eventuais alterações de quantidades ficam condicionadas a necessidade de ITAIPU 
(medição) e limitadas a 25% nos termos do art. 47 da Norma Geral de Licitação.  
 
 
PERGUNTA 7 
“Qual será a destinação dos materiais (blocos de concreto, blocos cerâmicos, cimento, etc.) 
que foram deixados no canteiro de obra pela construtora contratada anteriormente? Quem 
será o responsável pela destinação? Por favor, dispor as considerações necessárias a respeito 
desses materiais.” 
 

RESPOSTA 
A proponente deve considerar na formação do preço os serviços descritos nessa consulta, pois 
o subitem 23.5 das Especificações Técnicas, Anexo I e subitens 17.12, 17.13, 17.14 da Planilha 
de Preços, Anexo III do CBC contemplam tais serviços, sendo, portanto, exigíveis da futura 
CONTRATADA.  
 
 
PERGUNTA 8 
“De acordo com o subitem 8.7 Concreto Armado para Fundação (Blocos de Coroamento, 
Sapatas e Vigas Baldrames) das Especificações Técnicas “Todos os elementos de fundações 
devem ser executados nas dimensões e com armadura conforme detalhamento de projeto 
executivos (a ser dimensionado pela CONTRATADA).” 
Portanto, a CONTRATADA deverá dimensionar os projetos executivos das fundações. Está 
correto nosso entendimento? Em que item a ITAIPU considerou o custo desses projetos, tal qual 
também deveremos considerar essa despesa?” 
 
RESPOSTA 
Gentileza reportar-se a resposta da pergunta 10 do Aditamento 4. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 2132-15. 
 
 

Elaborado por: 
 
Divisão de Suporte Técnico – COPT.DF 

Data de emissão: 
 
16 de fevereiro de 2016 

 


