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Curitiba, 23 de julho de 2021. 

 

 

ESCLARECIMENTO CECS nº 04 

 

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 16:  
 
Gostaria de saber sobre o item 6.1 do edital. Sobre qualificação técnica, a empresa deverá apresentar 
atestado de capacidade técnica da empresa? ou apresentar somente o atestado de capacidade técnica 
do responsável técnico? 
Sobre o item 5 do anexo III das especificações técnicas. A empresa deve apresentar o responsável 
técnico junto com a documentação no dia da licitação ou depois da assinatura do contrato? 
 
 
Resposta 16: 

Vide Aditamento nº 3. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

assinatura digital     assinatura digital 

______________________________  _________________________________ 

Dulcineia Bedim Caetano   Luiz Carlos Bubiniak 

Superintendente Técnica    Superintendente Adm. Financeiro 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul  Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 
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