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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 2389-16 
 
 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO 
 
 

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 2389-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Na especificação do item 2.6 solicita a seguinte estrutura: 
"Estrutura dupla composta por base (pés), produzida com chapa de aço #14 estampada de 
forma a não utilizar ponteiras, dotados de rebites de repuxo para alocação de sapatas 
niveladoras 2", soldado a tubos em aço industrial de secção quadrada (40x40mm) e parede de 
0.9 mm, que são unidos na sua verticalidade por tampa fixa em aço #22 na face interna e na 
face externa uma tampa sacável que dá o acesso a parte do mecanismo de elevação que 
compõe a base. Calha estrutural com tampa sacável produzida em chapa de aço #22 faz a 
união entre os pés e acomoda o eixo de ligação do mecanismo de elevação do tampo, bem 
como a manivela e suas engrenagens." (grifo nosso). 
 
“Para atender esta especificação será necessário desenvolver produto com calha estrutural 
que interligue o eixo do mecanismo e manivela e suas engrenagens.” 
 
Ocorre que consta no anexo A - Recomendações da NTS13 de julho de 2013 (faz parte da 
especificação) solicita o seguinte: "A área sob o tampo deverá permanecer totalmente livre 
para possibilitar movimentação dos membros inferiores e acomodação do gaveteiro e/ou 
armários móveis." Verificamos, portanto, que o edital possui duas exigências contraditórias, 
pois a especificação do produto traz requisito que poderá impossibilitar a movimentação dos 
membros inferiores, especialmente quanto a eventuais gaveteiros, contrariando o disposto 
acima. 
 
Neste sentido, rogamos para que seja admitido produto sem a calha estrutural, mantendo área 
livre sob o tampo (...).”  
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II, letra “a” deste aditamento. 
 
 
PERGUNTA 2 
“De acordo com o Item: 
 
2.5 Mão francesa 
 
Mão francesa em aço para fixação. Quantidade: 84 
 
É possível especificar o tamanho ou encaminhar uma imagem do modelo de Mão Francesa em 
Aço para melhor cotação de valores?” 
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RESPOSTA 
O modelo e o tamanho da mão francesa ficará a critério de cada fornecedor. Não obstante, 
gentileza reportar-se ao item II, letra “b” deste aditamento. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Solicito verificar possibilidade de permitir a utilização da material MDP na confecção dos 
moveis, e não somente MDF. Além de saber que os dois materiais atendem perfeitamente aos 
requisitos de qualidade e resistência, o amparo desta solicitação está no fato de que a própria 
NTS 13 de junho de 2016 da Itaipu já corrigiu esta condição e estendeu a utilização dos dois 
materiais: MDP ou MDF.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. A utilização de MDF como material para confecção dos móveis consta de 
forma expressa nas Especificações Técnicas, por ser mais resistente e melhor recomendado 
para móveis com cortes curvos e cantos arredondados. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 2389-16, a ITAIPU: 
 
a) altera o subitem 2.6 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, com a exclusão do 

texto a seguir transcrito: 
 
(...) 
Calha estrutural com tampa sacável produzida em chapa de aço #22 faz a união entre os pés e 
acomoda o eixo de ligação do mecanismo de elevação do tampo, bem como a manivela e suas 
engrenagens. 
(...) 
 
b) altera o subitem 2.5 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC para: 
 
“Mão Francesa em aço para fixação do painel divisor na estrutura da mesa. Quantidade: 84.” 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 2389-16. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 26 de janeiro de 2017 

 


