
 
 

LICITAÇÃO DLO.00010.2021 

ESCLARECIMENTO 1 

CONCISO ENGENHARIA 

1- Não identificamos nenhum item a ser realizado para ajustes de projetos. 
Confirmar se projetos/as built faz parte do nosso escopo ou não. 

RESP. CEPEL: A Contratada deverá fornecer o "as built" do projeto. 
 
2- Confirmar se teremos que prever periculosidade para os colaboradores 

na realização das atividades. 
RESP. CEPEL: Somente os eletricistas dos painéis (circuito de potência). NR-10 

será requerido 

3-  Confirmar se teremos que prever transporte para deslocamento dos 
colaboradores nas dependências da CEPEL. 
RESP. CEPEL: Vide subitem 21.13 do Anexo I - Projeto Básico. 

21.13. Fornecer aos seus empregados os benefícios determinados 
pela legislação vigente bem como em Acordo/Convenção 
Coletiva de Trabalho da Categoria; 

 
4-  Favor encaminhar o Anexo II, este anexo é citado mas não foi 
disponibilizado junto com a documentação de referência. 
RESP. CEPEL: O Anexo II - Carta de Apresentação encontra-se disponibilizado 
na página 34 do Edital. 
 
5-  Para o item canteiro de obras, está previsto container, porém a quantidade 
do item está um, na nossa visão teremos que prever, sanitários, vestiários, 
almoxarife e administração. Favor esclarecer melhor este item.  
RESP. CEPEL: O container será apenas para administração e almoxarife. O CEPEL 

disponibilizará os sanitários e vestiários para utilização da Contratada. 

 
COMPLEMENTO:   
Cumpre esclarecer que o CEPEL, embora parte integrante do Grupo Eletrobrás possui natureza 
jurídica distinta e se enquadra como sociedade civil sem fins lucrativos, portanto, uma associação 
de natureza privada e não integrante da Administração Pública. Desta forma, por uma questão 
de governança corporativa da Eletrobras e tendo como fundamento os princípios basilares da 
Administração Pública, utiliza o Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL no que tange 
às licitações e aos contratos, por não ser destinatário da Lei nº 13.303/2016 (8.666/93).  
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