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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 1761-17 

 
 
CONSTRUÇÃO DE RECINTO EM ALVENARIA DE 62,65 M², ALAMBRADOS EM TELA METÁLICA E 
COBERTURA DE SOMBRITE DE 42,67 M² PARA AMPLIAÇÃO DA CASA DA VEGETAÇÃO E 
RECINTO DO TAMANDUÁ, LOCALIZADOS NO REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA, EM FOZ DO 
IGUAÇU/PR. 

 
ADITAMENTO 2 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1761-17, a ITAIPU realiza os seguintes esclarecimentos: 
 

a) Especificações Técnicas: o subitem 7.6 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC 
determina que os blocos de coroamento deve ter dimensões de 60X60X30cm, com om 
armadura positiva bidirecional de 5 barras de 10mm espaçados a cada 12,5 cm e com 
cobrimento de 5 cm, contudo, o projeto estrutural na prancha 3958-DC-26336-P o Bloco 
B01 traz as dimensões de 150x60x55 cm.  

 
Frente à divergência constatada, a ITAIPU aclara que deve ser considerado as medidas 
constantes no subitem 7.6 das Especificações Técnicas, anexo I do CBC, ou seja, blocos 
de coroamento de 60x60x3 cm, vez que o Projeto Estrutural em questão contempla o 
detalhamento estrutural dos recintos da harpia, lobo e tamanduá e o bloco detalhado 
no projeto refere-se ao recinto da harpia, contudo, os recintos da Harpia e do Lobo 
Guará não fazem parte do escopo desta licitação. 

 
b) Planilha de Preços: inexiste projeto de locação de estacas, blocos e pilares para 

subsidiar a formação de preço dos subitens 2.5 e 4.1 da Planilha de Preços, Anexo III do 
CBC, devendo as proponentes considerar a quantidade de concreto fixado para os 
respectivos itens da Planilha de Preços. No sentido de subsidiar a elaboração de 
propostas, a ITAIPU aclara que ESTIMA a quantidade de 42 estacas, 20 blocos de 
coroamento, 12 pilares de concreto armado e 8 pilares de tijolos aparente, observando-
se em todos os casos, a quantidade de concreto armado informado no subitens 2.4 e 4.1 
da Planilha de Preços.  

 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 1761-17. 
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