
 

Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar – Ed. Executive Center Everest 
80420-000 – Centro – Curitiba - PR 
TEL (41) 3028 4300  

Curitiba, 19 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. 

 

AVISO VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

 

O Consórcio Energético Cruzeiro do Sul comunica aos interessados que, conforme item 
19.2 da especificação técnica, está prevista visitação técnica ao local da realização dos 
serviços correspondentes ao objeto da licitação em destaque, conforme detalhes a 
seguir. 

Opção 1:  21/07/2021 

Opção 2:  24/07/2021 

Local de encontro: ESCRITÓRIO DA COPEL 

Endereço: Rua Vice-Prefeito Reginaldo Guedes Nocera, 260 - Telêmaco Borba, PR. 

Horário de partida: às 08h30min 

Entretanto, como condição para a liberação de acesso deverá ser agendado, até o dia 
20/07/2021, para a realização da visita dia 21/07/2021 ou até dia 23/07/2021, para realização 
da visita no dia 24/07/2021, ao Sr. Joel Serenato Martins - Registro 801834, através do e-mail 
joel.martins@copel.com ou pelo telefone (42) 99933-5005), informando o nome completo e 
CPF do visitante. Preferencialmente informar por intermédio de e-mail. 

Ainda, também é condição para realização da visita o uso de EPI e máscara facial protetora, 
esta devido a pandemia do COVID-19. A apresentação desses equipamentos e meio de 
transporte é de responsabilidade do visitante. 

OBS: Ressaltamos que a visita ao local dos serviços não é condição obrigatória para 
participação no certame licitatório em referência, porém, a proposta será admitida como 
baseada no conhecimento de todas as condições que influenciam os custos e prazos. 
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______________________________  _________________________________ 

Dulcineia Bedim Caetano    Luiz Carlos Bubiniak 

Superintendente Técnica    Superintendente Adm. Financeiro 
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