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MMEEMMOORRAANNDDOO  DDEE  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  DDEE  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  BBEENNSS  EE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  AABBSS  AAEE  --  NNºº  000022//22002211  
PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  PPOORR  DDIISSPPEENNSSAA  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  000011//22002211    

Data: 13/01/2021                                                  Emitente: Superintendência Técnica 

Destinatário: Administração Executiva 

Assunto: Aquisição de madeira para cercamento da divisa de uma das propriedades do projeto Mata 
Atlântica. 

 

I) INTRODUÇÃO: 

A presente especificação tem por finalidade estabelecer os requisitos técnicos a serem cumpridos 

para fornecimento de madeira para cercamento de uma das áreas adquiridas pelo CECS para 

cumprimento de regra da Lei da Mata Atlântica. 

 

II) OBJETO: 

Madeira de Eucalipto, roliças, originárias de árvores vivas, razoavelmente retas, sadias e bem 

desenvolvidas das espécies pertencentes ao gênero Corymbia, sendo mais comum a espécie 

Citriodora, ou outras espécies  desse gênero que sejam equivalentes em características físico-

mecânicas. 

Os tamanhos e dimensões requeridos são: 

- Mourões intermediários ou palanques: madeira roliça com diâmetro de 08 a 11 cm e 

comprimento 2,20m; 

- Mourões esticadores ou mourões: madeira roliça com diâmetro de 13 a 16 cm e comprimento 

2,50m. 

A madeira deverá ter certificação de origem como oriunda de área de reflorestamento. 

 

III) JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO: 

• O Artigo 17 da Lei da Mata Atlântica prevê compensação ambiental para empreendimentos que 

suprimem este bioma, como foi o caso da supressão para formação do reservatório da UHE 

GJC; 

• A exigência desta obrigação está contida no Termo de Compromisso Ambiental – TCA - firmado 

em fevereiro de 2011 entre CECS e IAP e nas condicionantes 10 a 14 da LO 27.431 que 

previam a aquisição de 4.168 hectares de área a jusante da usina, na margem esquerda do Rio 

Tibagi; 
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• O Comitê Diretor aprovou, em 12 de julho de 2018, a desapropriação das áreas dentro da DUP 

e aquisição das áreas fora da DUP conforme proposta pela Administração Executiva aceita pelo 

IAP, com recursos do depósito garantia feito quando da assinatura do TCA em 2011; 

• Em atendimento à Condicionante 11 da LO 17.431 da UHE JCG, foi feita a aquisição pelo CECS 

de uma área de 4.173 hectares nos meses de agosto e setembro de 2018; 

• A Condicionante 14 da mesma LO criou a exigência ao CECS de “Promover a adequada 

recuperação ambiental das áreas adquiridas [...]”. A área de Meio Ambiente da Copel 

apresentou ao CECS em abril de 2019 o anteprojeto SMA/DMMC/VVGA PTec nº 01/2019. Neste 

anteprojeto é apresentada metodologia, para combate à Braquiária, diferente das metodologias 

de recuperação adotadas até então, considerando que esta gramínea consiste no principal 

desafio na área da Serra Grande para recuperação florestal; 

• Este anteprojeto foi apresentado e aprovado pelo IAP em reunião realizada em 09 de maio de 

2019. Nesta mesma reunião foi esclarecido que a recuperação florestal terá início apenas no 

ano de 2020, após construídas as cercas de divisa entre as áreas adquiridas pelo CECS e seus 

respectivos remanescentes; 

• As cercas são necessárias por constituírem pré-requisito para o projeto de recuperação florestal 

da área, condicionante 14 da Licença de Operação 27.431, uma vez que as áreas foram 

desapropriadas parcialmente e os antigos proprietários continuarão a criar gado nos 

remanescentes. 

• O CECS está providenciando a contratação dos serviços de construção de 30,582 Km de cerca 

na divisa entre as áreas desapropriadas e os respectivos remanescentes, conforme relatório 

elaborado pela Ambiente Rural, contratada pelo CECS; 

• Para aferir o quantitativo de cercas necessárias, o CECS solicitou ao Sr. Joel Serenato Martins, 

funcionário da Copel e Inspetor do Reservatório, uma vistoria no local. Em novembro de 2019, 

o CECS recebeu o relatório SVBGJC 004/2019 que atesta a presença de gado em todos os 

remanescentes, de propriedade dos seus respectivos proprietários; 

• Durante a vistoria para aferição dos quantitativos, foi identificado que, além das cercas 

previstas entre as propriedades desapropriadas e seus remanescentes, a cerca entre a 

propriedade MA-009A e a propriedade do Sr. Benedito está precária e não tem condições de 

conter o gado, o que será prejudicial à recuperação florestal. Sugere-se reformar estes 2.300m 

da cerca também, para favorecer a recuperação florestal prevista; 
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• Como se trata de cerca de divisa com propriedade já consolidada pertencente ao Sr. Benedito, 

este se comprometeu a contribuir com a referida reforma fornecendo a mão de obra, sendo 

necessário ao CECS apenas adquirir os palanques e mourões.  

 

IV) VALOR 

Considerando tratar-se de uma cerca de divisa com uma propriedade consolidada com interesse 

mútuo de reforma, conclui-se que a obrigação para este investimento deva ser compartilhado 

entre o CECS e o Sr. Benedito. 

 

Para a composição do preço máximo global, o CECS adotará o menor preço obtido na cotação de 

preços de mercado, conforme detalhamento contido no Quadro Comparativo de Propostas – QCP 

anexo. 

 

 

Estima-se despender, nesta contratação, o valor máximo de R$ 12.460,00 (doze mil quatrocentos 

e sessenta reais) para aquisição de 411 Mourões Intermediários ou palanques, em madeira roliça 

com espessura de 0,08 a 0,11m e comprimento de 2,20 m e 120 Mourões Esticadores ou Mourões, 

em madeira roliça com espessura de 0,13 a 0,16m e comprimento de 2,50 m. Conforme 

especificação técnica anexa. 

 

V) ITEM ORÇAMENTÁRIO 

Os recursos destinados para esta contratação estão previstos no orçamento anual do CECS, 

identificados no plano de contas contábil da seguinte forma: COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S. A. - Custeio sob a rubrica CS040030 e ELETROBRAS CGT ELETROSUL - 

Custeio sob a rubrica 4199014001. 

 

VI) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente contratação tem fundamentação legal nos termos dispostos no artigo 29, inciso 

II, da Lei 13.303/16, assim como no item 8.1.1 do Regulamento Interno de Licitações e 
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Contratos da Consorciada Copel Geração e Transmissão S.A., e no artigo 6º, item 4 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Consorciada Eletrosul. 

 

VII) ANEXOS 

Acompanham este memorando de justificativa os seguintes anexos: 

1. Especificação Técnica 

2. QCP  

3. Propostas 

 

Atenciosamente, 

 

Emitente: 

 

(assinado digitalmente)              

Dulcineia Bedim Caetano     

Superintendente Técnica 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 

 

 

Aprovador: 

 

 

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente) 

Luiz Carlos Bubiniak   Dulcineia Bedim Caetano 

Superintendente Adm. Financeiro Superintendente Técnica 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 

 

 [Esta folha é a 4ª de um total de 4 (quatro) páginas e é parte integrante e indissociável do Memorando de Justificativa de Aquisição de 
Bens e Serviços – ABS/AE nº 002/2021]. 
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