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Curitiba, 08 de julho de 2021.

ESCLARECIMENTO CECS nº 01
REF.: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL CECS 002-2021
Objeto: Prestação de serviços 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 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.
Em conformidade com o item 1, do Condições Gerais da Licitação, e com vistas a dirimir dúvidas de
possíveis interessados em participar da licitação acima referenciada, prestamos os seguintes
esclarecimentos, a seguir transcritos conforme recebidos:
Pergunta 1:
Gostaria de solicitar as planilhas da licitação presencial 002/2021: contratação de prestação de serviços
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 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 (5.360,5 m)- ambas sob tutela do Consórcio
Energético Cruzeiro do Sul – CECS.
Fui no site: http://www.consorciocruzeirodosul.com.br/licitacoes baixei os anexos disponíveis e não tinha
a planilha orçamentária, apenas o valor da licitação.
Resposta 1:
As planilhas se encontram no item “1. Objeto”, da especificação técnica, tabelas 1, 2 e 3, ANEXO
III, do Edital. Os preços devem ser elaborados considerando o metro linear de cerca e o metro
linear de limpeza de faixa. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo de proposta
constante do Edital, considerando o aditamento nº 1. (Ver aditamento nº 1)
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