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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 2415-16 
 
 

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 2415-16, a ITAIPU responde pergunta formulada por 
interessada nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Tenho que cadastrar proposta no lote todo, correto?  
Entretanto, para o item 2 e 3, eu não tenho TOTALMENTE como está descrito. (...) Seria um 
prazer atendê-los em tudo, mas algumas especificações nos limitam. No item 2 por exemplo, 
tenho no pó/farelada, e não 0,5mm como descreve, inclusive, não temos conhecimento de que 
marca poderia ter esse produto. E no item 3, temos o produto de 1,4 a 1,7 mm, e não 1,2 mm 
como descreve ali, nesta milimetragem não temos como fazer. E esses itens são quantidades 
pequenas. Nos últimos anos sempre atendemos vocês e não me recordo desses itens em 
processos anteriores, sempre tinha o item 1 e o 4, esses temos exatamente como solicitam. 
Mas o 3 e 4 é novo neste processo, e fiquei na dúvida de como proceder. 
Neste caso, não vou poder registrar nenhum item, por causa desses dois que não tenho? 
Ou se tivesse pelo menos a opção de eu colocar observação na proposta, dessas pequenas 
diferenças.” 
 
RESPOSTA 
O presente pregão é em lote único, ou seja, para participar a oferente deverá cotar todos os 
itens da Planilha de Preços. Há necessidade da ração com os tamanhos 0,5mm e 1,2mm porque 
em desenvolvimento técnicas de criação de espécies nativas que envolvem pesquisas, onde nas 
suas fases iniciais faz-se necessário a granulometria especificada. Também pela pesquisa em 
desenvolvimento, a ITAIPU necessita que toda a ração e consequente granulometria sejam do 
mesmo fornecedor razão pela qual a aquisição em lote único. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 2415-16, a ITAIPU efetua alteração no subitem 1.3.2 do CBC: 
 
DE: 
1.3.2 Será considerada habilitada a empresa que possuir Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) vigente, emitido pelo Cadastro de Fornecedores da ITAIPU, na modalidade de Cadastro 
Completo, em um ou mais dos seguintes códigos: 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

10202 Rações de alimentos para animais 

1020201 Alimentos para peixes 

1020202 Alimentos para Gado 

1020203 Alimentos para Aves 

1020204 Alimentos para répteis 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

1020205 Alimentos para animais diversos 
 
PARA: 
1.3.2 Será considerada habilitada a empresa que possuir Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) vigente, emitido pelo Cadastro de Fornecedores da ITAIPU, na modalidade de Cadastro 
Completo, em um ou mais dos seguintes códigos: 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

010202 Rações de alimentos para animais 

01020201 Alimentos para peixes 

01020202 Alimentos para Gado 

01020203 Alimentos para Aves 

01020204 Alimentos para répteis 

01020205 Alimentos para animais diversos 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 2415-16. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 30 de janeiro de 2017 

 


