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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 2145-16 

 
 

DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU EM FOZ DO 
IGUAÇU – PR.  

 
 

ADITAMENTO 2 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
do Pregão Eletrônico Nacional NF 2145-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“A Itaipu pode disponibilizar os desenhos/projetos do Apêndice J do Anexo I - Especificações 
Técnicas em formato dwg, ou seja, arquivo CAD? Isso, para otimizar o nosso orçamento.” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Os projetos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: 
https://discovirtual.itaipu.gov.br/index.php/s/UhjFraLeIPHbBVP 
 
 
PERGUNTA 2 
“De acordo com as especificações técnicas, as madeiras retiradas da cobertura de um conjunto 
de edificações deverão ser transportadas ao Refúgio Biológico Bela Vista. Essas madeiras 
deverão ser retiradas cuidadosamente para reaproveitamento? De qual conjunto serão 
reaproveitadas?” 
 
RESPOSTA 
Sim, as madeiras (tesouras e terças) da cobertura do bloco D4 deverão ser cuidadosamente 
retiradas e classificadas para reaproveitamento. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Há algum outro material que precisa ser retirado cuidadosamente a fim de reaproveitá-lo? 
Caso positivo, quais materiais e de que conjunto de edificações? E em caso de especificidade, 
a quantidade estimada.” 
 
RESPOSTA 
Não haverá reaproveitamento do restante dos materiais retirados. 
 
 
PERGUNTA 4 
“De acordo com as especificações técnicas, aproximadamente 60,00m3 dos entulhos 
provenientes das demolições de alvenaria e concreto serão utilizados em leito de estradas. 
Nosso entendimento é que, os entulhos deverão ser transportados até o leito da estrada, 
excluindo do serviço o espalhamento, a trituração se necessária, ou qualquer outro serviço 
além do transporte e despejo no local. Esse entendimento está correto? Caso negativo, por 
favor justificar.” 
 
RESPOSTA 
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Entendimento parcialmente correto. A CONTRATADA deverá separar o entulho de acordo com a 
sua classificação, e posteriormente transportar e depositar nos locais indicados pela ITAIPU. 
Não será necessário o serviço de espalhamento e a trituração dos resíduos. 
 
 
PERGUNTA 5 
“O Anexo I (Especificações Técnicas) no item 3 dispõe que a contratada deverá seguir o horário 
de trabalho de ITAIPU que será informado pela área gestora quando da emissão da ordem de 
início de serviço. 
A convenção coletiva de trabalho 2015/2016, que abrange esta região, ao discorrer sobre a 
Jornada de Trabalho considera a jornada semanal de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas 
em detrimento à jornada diária. 
Assim, queremos saber se podemos considerar em nosso orçamento a nossa jornada normal de 
trabalho, que é de segunda a quinta-feira das 7:30 às 12:00 e 13:00 às 17:30 e na sexta-feira 
que é das 7:30 às 12:00 e 13:00 às 16:30, totalizando assim um total de 44 horas semanais? 
Caso negativo, devemos computar essas 4h improdutivas em nossa composição de preços?” 
 
RESPOSTA 
i) Pedido negado, a jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, das 07h30 às 
12h00 e das 14h00 às 17h30, podendo ocorrer ajustes devido ao horário de verão; e ii) O preço 
da proponente deverá considerar esta jornada de trabalho. 
 
 
PERGUNTA 6 
“Considerando que a segunda etapa dos serviços pode ser iniciada após um intervalo de até 
210 dias da conclusão da primeira etapa, ou seja, será executada no segundo semestre de 
2017;  
Considerando que a data base da categoria é em 1º de junho, ou seja, nessa data haverá 
reajuste na mão de obra; 
Deverá ser previsto no orçamento dos serviços da segunda etapa o próximo dissídio? Caso 
negativo, haverá reajuste no contrato após a data base? A Itaipu considerou esse custo em seu 
orçamento estimado?” 
 
RESPOSTA 
O orçamento estimado por ITAIPU contempla todos os custos de qualquer natureza. O preço a 
ser ofertado deverá contemplar eventual reajuste salarial proveniente de dissídio, acordo 
coletivo ou mesmo convenção coletiva de trabalho da categoria.  
 
 
PERGUNTA 7 
“Depois de tirados os materiais aproveitáveis, o restante pode ser demolido mecanicamente?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 8 
“As tesouras serão transportadas inteiras ou serão desmontadas?” 
 
RESPOSTA 
As tesouras serão transportadas inteiras. 
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PERGUNTA 9 
“Considerando que o serviço será executado em duas etapas com intervalo de 7 meses a Itaipu 
considerou em seu orçamento o dissidio da categoria?.” 
 
RESPOSTA 
Favor se reportar a resposta da pergunta 6 deste Aditamento. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 2145-16. 
 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 12 de dezembro de 2016 

 


