
 
 

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 
 

 
• IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE – IN  
 

RESPONSÁVEL 
DATA DE 
EMISSÃO 

PROTOCOLO NO 
CECS 

Dulcineia Bedim Caetano 11/02/2021 e-P 17.294.060-9 

 
 
• OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Aquisição de madeira para cercamento de uma das áreas adquiridas pelo CECS 
para cumprimento de regra da Lei da Mata Atlântica – propriedade Sr. Benedito. 

 

• JUSTIFICATIVA 

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; 

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. 
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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; 

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.  

 

• VALOR DO ORÇAMENTO 

Estima-se despender, nesta contratação, o valor máximo de R$ 12.460,00 (doze mil 
quatrocentos e sessenta reais). 

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. 

 

• PRAZO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 

Vinte dias a partir da assinatura do contrato. 

 

• CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Trinta dias a partir da evidência de entrega. 

 

• MULTA 

Utilizar percentual padrão para este tipo de contratação. 

 

• LISTA DE PREÇOS  

Conforme QCP anexa ao processo e-P 17.294.060-9. 
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• RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS: 

    

 

• MODALIDADE LICITATÓRIA: 

Pregão presencial  ou a ser definida pelo CECS. 

 

• GESTOR DO CONTRATO:  

Gestor: Dulcineia Bedim Caetano .               Suplente: Luiz Carlos Bubiniak 

 

• EMPRESAS CONSULTADAS: 

Conforme QCP anexo ao processo e-P 17.294.060-9 

 

 

ELABORAÇÃO DA SC ASSINATURA 

Dulcineia Bedim Caetano (assinado eletronicamente) 

CONFERÊNCIA DA SC ASSINATURA 

Luiz Carlos Bubniak (assinado eletronicamente) 

APROVAÇÃO DA SC ASSINATURA 

Dulcineia Bedim Caetano (assinado eletronicamente) 
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