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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 0309-17 
 
SERVIÇOS DE PERFILAMENTO A LASER COM COBERTURA FOTOGRAMÉTRICA DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO E DAS PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO A MONTANTE DO RESERVATÓRIO DA USINA 

HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 
 

ADITAMENTO 3 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0309-17, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
De acordo com as condições (1) e (2) de execução do voo determinadas no item 4 - Etapas 
Gerais do Projeto do Anexo I - Especificações Técnicas do Pregão Eletrônico Nacional NF 0309-
17 – Perfilamento a laser, existem informações históricas disponíveis a qualquer interessado 
sobre prováveis épocas do ano (mês ou meses) de ocorrência das condições de cota de 
reservatório e nível dos rios nas réguas das estações fluviométricas, valores estes descritos 
como condicionantes para emissão das ordens de serviço? 
 
RESPOSTA 
Região 1 (Lotes 1 e 2) - Condição 1: Previsão de Ocorrência entre outubro de 2017 a março de 
2018. 
Região 2 (Lotes 3; 4; 5; 6; e 7) - Condição 2: Previsão de Ocorrência entre maio e outubro de 
cada ano (2017/2018). 
 
PERGUNTA 2 
Relativo ao ANEXO I - Especificações Técnicas, item 7.4.1.3.2. Neste item é especificado que o 
valor máximo para a AVCV do MDT será de 29,4 cm, entretanto entendemos que, conforme a 
ASPRS- Accuracy Standards and Guidelines, esta verificação de acurácia deveria levar em conta 
o tipo de vegetação classificada, por exemplo, a acurácia em vegetação rasteira tem uma 
tolerância, enquanto que em área de mata atlântica a acurácia é outra. Entendemos que se 
deveria adotar valores levando em consideração as diferenças de vegetação e sua 
classificação. Desta forma, solicitamos verificarem a possibilidade de alteração. 
 
RESPOSTA 
Questionamento já respondido. Favor verificar a resposta da Pergunta 12, Aditamento 2. 
 
PERGUNTA 3 
Relativo aos lotes nº 1 e nº 2, Região 1, área informada no Edital é de 1.973 km², área prevista 
que será paga, entretanto constatamos que tal área não inclui a área do lago (cerca de 1.000 
km²), ou seja, esta não será objeto de medição e pagamento, está correto nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor verificar a letra "D" do Aditamento 1. 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0309-17. 
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