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Curitiba, 08 de julho de 2021.
REF.: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL CECS 002-2021 - Prestação de serviços para a
construção de 38.900 m (trinta e oito mil e novecentos metros) de cercas com arame de aço,
em conformidade com os requisitos contidos na especificação técnica deste edital, incluindo
mão de obra especializada e fornecimento dos materiais necessários para sua perfeita
execução, nos limites das áreas do projeto mata atlântica (33.477 m) e em trecho do
reservatório da UHE Governador Jayme Canet Júnior - UHE GJC .
ADITAMENTO CECS Nº 01
EM CONFORMIDADE COM O ITEM 1, DO CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO, DO
EDITAL EM REFERÊNCIA,
DEVERÁ SER CONSIDERADA NA FORMULAÇÃO DA
PROPOSTA A ALTERAÇÃO A SEGUIR DESCRITA:
1.

NO MODELO DE PROPOSTA:

1.1 Fica alterado o texto do item 1 e a tabela, do modelo de proposta, do Pregão Presencial
CECS Nº 002/2021, conforme a seguir:
DE:
1.
“Nosso preço global para a execução dos serviços é de: R$ ..................(....................),
para a construção de aproximadamente 38.900 (trinta e oito mil e novecentos) metros de cercas
com arame de aço, em conformidade com os requisitos contidos na Especificação Técnica
anexo do EDITAL.”
ETAPA

Preço Unitário/ML
R$ _____/ML
R$ _____/ML

Total Preço Global

Preço Total
R$ __________
R$ __________
R$ ____________

PARA:
1.
“Nosso preço global para a execução dos serviços é de: R$ ..................(....................),
para a construção de 38.900 m (trinta e oito mil e novecentos metros) de cercas com arame
de aço, em conformidade com os requisitos contidos na Especificação Técnica, anexo III, do
EDITAL.”
1.1 Declaramos o pleno conhecimento das condições do local, onde serão executados os
serviços e, que não poderá ser alegado pelo proponente, a qualquer tempo, o
desconhecimento como motivo para quaisquer reivindicações sobre o preço ofertado.
ETAPA
Cerca
Limpeza de faixa
vegetal picada

Preço Unitário (R$/m)

Quantidade (m)
38.900
14.665

Preço Total (R$)

Total Preço Global
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2.

NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

2.1 Fica alterado o texto do item “19. VISITA OBRIGATÓRIA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO
SERVIÇOS”, da especificação técnica, ANEXO III, do Pregão Presencial CECS Nº 002/2021,
conforme a seguir:
DE:
“6.1

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação de experiência do proponente:
Os PROPONENTES deverão apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, relativo(s) ao Objeto do presente Edital e
conforme o Item 5 Qualificação técnica Anexo III da Especificação Técnica.
6.1.1 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato.
6.1.2 Registro ou inscrição no respectivo Conselho Profissional.
A apresentação de qualquer documento com falsidade material ou intelectual sujeitará o
proponente à aplicação da sanção de suspensão temporária do direito de participar de licitação,
de acordo com os critérios do art. 96º do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras,
além das demais cominações legais.”
PARA:
“6.1

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação de experiência do proponente:
Os PROPONENTES deverão apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, relativo(s) ao Objeto do presente Edital e
conforme o Item 5 Qualificação técnica Anexo III da Especificação Técnica.
6.1.1 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato.
6.1.2 Registro ou inscrição no respectivo Conselho Profissional.
6.1.3 Declaração de conhecimento do local da obra, conforme modelo de proposta.
A apresentação de qualquer documento com falsidade material ou intelectual sujeitará o
proponente à aplicação da sanção de suspensão temporária do direito de participar de licitação,
de acordo com os critérios do item 11 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
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Copel, e do art. 96º do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras, além das demais
cominações legais.”
3.

NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.1 Fica alterado o texto do item “19. VISITA OBRIGATÓRIA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO
SERVIÇOS”, da especificação técnica, ANEXO III, do Pregão Presencial CECS Nº 002/2021,
conforme a seguir:
DE:
19. VISITA OBRIGATÓRIA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃOS SERVIÇOS
19.1 Para participação no certame licitatório, o proponente deverá OBRIGATORIAMENTE
visitar o local e a região de execução do objeto da licitação para obter todas as informações e
ter pleno conhecimento de todas as suas peculiaridades, a fim de efetuar uma correta avaliação
dos custos, provisões e medidas necessárias à realização do objeto da licitação nos prazos
estipulados, uma vez que não será considerada nenhuma alegação posterior quanto ao
desconhecimento de qualquer detalhe referente ao mencionado local e região.
PARA:
19. DO CONHECIMENTO DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1 Para participação no certame licitatório, o proponente poderá visitar o local e a região de
execução do objeto da licitação para obter todas as informações e ter pleno conhecimento de
todas as suas peculiaridades, a fim de efetuar uma correta avaliação dos custos, provisões e
medidas necessárias à realização do objeto da licitação nos prazos estipulados, uma vez que
não será considerada nenhuma alegação posterior quanto ao desconhecimento de qualquer
detalhe referente ao mencionado local e região.
4.
ESTE ADITAMENTO É PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DA LICITAÇÃO E DEVERÁ
SER CONSIDERADO NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
5.
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL.

assinatura digital

assinatura digital

______________________________

_________________________________

Dulcineia Bedim Caetano

Luiz Carlos Bubiniak

Superintendente Técnica

Superintendente Adm. Financeiro

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul
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