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Curitiba-PR, 02 de agosto de 2022

ESCLARECIMENTOS CECS nº 01

REF.: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO CECS Nº 0003/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção e movimentação de 04
(quatro) transformadores elevadores trifásico 130,4 MVA, 13,8 kV - 230 kV da Usina Hidrelétrica
Governador Jayme Canet Júnior (UHE GJC), conforme Especificações Técnicas; UASG 928970,
Processo PECECS000032022; Data da Disponibilidade do Edital 21/07/2022 às 8:00 horas; Data de
Recebimento das Propostas até às 09:00 horas do dia 08/08/2022;Data de Abertura das Propostas: às
09:00 horas do dia 08/08/2022; Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09:30 horas do dia 08/08/2022
Em conformidade com o Edital da Licitação Pregão Eletrônico CECS nº 0003/2022 e com vistas a dirimir
dúvidas de possíveis interessados em participar da licitação acima referenciada, prestamos os seguintes
esclarecimentos:
1. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
Questionamento:
“Para os serviços descritos no Pregão Eletrônico nº 0003/2022, venho por meio deste confirmar se os
serviços estão vinculados aos seguintes itens da Lista da Lei Complementar 116/2003:
Item: 14.01 - Lote I – Serviço de engenharia de manutenção para a troca de vedações diversas em
quatro transformadores elevadores trifásico 130,4 MVA, 13,8 kV – 230 kV da Usina Hidrelétrica
Governador Jayme Canet Júnior (UHE GJC), com fornecimento de materiais, conforme Especificação
Técnica para Manutenção dos Transformadores Elevadores da UHE GJC, Anexo 1.
Item 16.01 - Lote II – Serviço de movimentação de quatro transformadores elevadores trifásico 130,4
MVA, 13,8 kV – 230 kV da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (UHE GJC), conforme
Especificação Técnica para Movimentação dos Transformadores Elevadores da UHE GJC, Anexo 2.”

Resposta CECS:
No tocante a classificação dos serviços dos Lotes I e II, do Pregão Eletrônico nº
0003/2022, conforme edital em andamento, com base na Lei Complementar nº
116/03.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm
Tal parecer visa subsidiar a elaboração de esclarecimento aos proponentes interessados em
participar da licitação, disponível em http://www.consorciocruzeirodosul.com.br/licitacoes e
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp .
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2. A seguir nosso entendimento:
Considerando que se trata de execução de obras de engenharia e manutenção elétrica,
por empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e equipamentos, sendo
o objeto da contratação serviço de manutenção e movimentação de 04 (quatro)
transformadores elevadores trifásico 130,4 MVA, 13,8 kV - 230 kV da Usina Hidrelétrica
Governador Jayme Canet Júnior (UHE GJC), conforme Especificações Técnicas, a luz da
legislação os Lotes I e II descritos no edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2022
estão vinculados estritamente ao "item 7.02" da lista de serviços da Lei
Complementar nº 116/03:
"7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)."

Atenciosamente

(assinado eletronicamente)
_______________________________
Luiz Carlos Bubiniak
Superintendente Adm. Financeiro
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul
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