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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 2300-17 

 
 
SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO LEVE DE 
VEÍCULOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO (MAGNÉTICO OU CHIP) PARA VEÍCULOS DE 
PROPRIEDADE DA ITAIPU, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO LAGO DE ITAIPU, 
SÃO PAULO/SP E BRASÍLIA/DF. 
 

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 2300-17, a ITAIPU responde pergunta formulada por 
interessada na licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 

“Em nome da empresa XXXXXXXXXXX, venho por meio deste verificar junto a V. Senhorias se é 
possível uma reavaliação do objeto desta licitação, uma vez que temos interesse em participar 
de tal certame. Temos plena capacidade de atender o serviço de fornecimento, administração 
gerenciamento e abastecimento da frota da ITAIPU através de cartões magnéticos, assim como 
os serviços de manutenção leve efetuadas em postos de gasolina (troca de óleo, fluidos, 
filtros, lavagem, etc.), entretanto serviços de borracharia e de alinhamento e balanceamento 
são estabelecimentos separados que possuem um grau de dificuldade maior em credenciar 
junto a uma rede - borracharia geralmente são anexas a postos e mal possuem registro 
empresarial - além de um custo de operação junto a empresa administradora de cartões que 
não é de interesse a eles devido a baixa movimentação.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Os serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento dos veículos são 
imprescindíveis em razão da necessidade de manutenção da frota e da realização regular de 
viagens pelos veículos. Ademais, a ITAIPU objetiva integrar a gestão de todos esses serviços, 
evitando na medida do possível, reembolsos e retrabalhos operacionais e de gestão dos 
veículos, portanto, não é possível acolher o pedido, mantendo-se inalterado o escopo do 
serviço descrito no Pregão Eletrônico NF 2300-17.  
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 2300-17. 
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