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EDITAL
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIAL CECS N' OO1/2019

O CONSÓRCIO ENERGETICO CRUZEIRO DO SUL. Inscrito no CNPJ sob o n'.

08.587.195/0001-20,
com sede na Rua ComendadorAraújo. n' 143, 19' andar, no
Município de Curitiba (PR), doravante denominada abreviadamente CECS, por meio da
utilização de recursos de tecnologia da informação - /nfemet, torna pública a realização do
procedimento de licitação para a contratação de serviços, sob o regime de empreitada por

preçoglobal.
Esta licitação será regida pelo presente Edital, com todos os seus anexos e documentos
nele mencionados,atravésde procedimento de licitação concorrencial, com modo de
disputa fechado e critério de julgamento do tipo melhor combinação de técnica e
preço, mediante o emprego de parâmetros específicos definidos no presente instrumento

convocatória.
em conformidade
a Lei Federaln' 13.303/2016.
bem comono
Regulamento Interno de Licitações e Contratos das consorciadas Copel
Copel Geração e
Transmissão S.A. e Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (ambos disponíveis no sítio eletrõnico
wwwusinamaua.com.br/portaLdatransparencia) e demais legislações aplicáveis.
Fazem parte deste Edital os seguintes anexos
1)
Descrição Detalhada do Objeta - Especificação Técnicas
11) Formulário Proposta Técnicas
111) Formulário Proposta de Preços;
IV)
Declaração de Responsabilidade Social e Ambiental
V)
Declaração de Atendimento às Condições de Contratação com
Administração Públlcal
VI)
Modelo de Procuração de Representante Legall
VII) Minuta de Contratos
VIII) Termo de Compromisso;
IX)
Termo de Confidencialidadel
X) Declaração de Microempresa,Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individuall
XI)
Carta para indicação de representante da empresa contratada.

DISPOSIÇÕESPRELIMINARES
Serão asseguradas as prerrogativas previstas em Lei para as empresas enquadradas
como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor
Individual (MEI), de acordo com o previsto neste Edital e seus anexos

1.

0BJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de auditoria independente
para o CECS abrangendo a revisão das informações contábeis intermediárias (ITR's) e a
auditoria das demonstrações contábeis, com a emissão de pareceres trimestrais e anual
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dos auditores independentes, para os exercícios sociais relativos aos anos de 2020 a
2024. a serem realizadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC, normas gerais da Leí no 6.404/76 aplicáveis aos consórcios e as normas e
procedimentos contábeis do Consórcio, conforme especificado no Anexo l deste Edital.

2.

REALIZAÇÃODALICITAÇAO

2.1. No dia 22:/gZ./222Õ às eZ.:.b. horas, no endereço abaixo, serão recebidos, em
sessão pública, os invólucros contendo a proposta técnica, proposta de preços e a
documentação de habilitação. ocasião na qual os Proponentes (por seus representantes
legais ou procuradores constituídos para tal fim) deverão comparecer pessoalmente.sob
pena de não participação da licitação.
2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamentetransferida para
o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos,desde que não haja
comunicação do coordenador em sentido diverso
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL CECS
SuperintendênciaAdministrativo-Financeira
Rua Comendador Araújo, 143 -- 19' andar
80420-000 - Curítiba - PR
Telefone:(41)3028-4332
Coordenador(a): Rodrigo Cândida Rodrigues
e-mail: rodriao.rodriaueseBeletrosul.aov.br

2.3. No mesmo endereçapoderão ser obtidas informaçõesadicionaise/ou documentos
protocolo de impugnações, das 8h30 às l Ih e das 14h às 16h30.
2.4. Correspondência via postal deverá ser remetida para o seguinte endereço
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL CECS
SuperintendênciaAdministrativo-Financeira
Rua Comendador Araújo, 143 -- 19' andar

80420-000
- Curitiba- PR.

Telefone:(41)3028-4300
INDICARONUMERODALICITAÇAO

3.

As solicitações de esclarecimentos e impugnações serão admitidas apenas uma única vez

por interessado,nas quais deverão ser inseridastodas as alegações,itens e demais
aspectos julgados relevantes. Ficarão preclusos eventuais questionamentosque
powentura deixarem de ser encaminhados na devida oportunidade.

3.1 No prazo de até 5 (cinco)dias úteis, antesda data fixada para a ocorrênciado
certame, qualquer cidadão é parte legítima para
a) solicitar esclarecimentos sobre a licitação, que deverão ser respondidas
tempestivamente pelo CECSI
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b) impugnar o Edital de licitação.

3.2. Os interessadosdevem dirigir-se por escrito ao CECS, preferencialmente,pelo
endereço eletrõnico mencionado no Edital. fazendo referência sempre ao número de
identificação
do mesmo.
3.3. Ao fazer tais solicitações, o interessado deverá definir e indicar claramente a parte a
ser esclarecida, razão facial, nome. documentos (se pessoas físicas), CNPJ, endereça
completo e dados para cantata.
3.4. O CECS não reconhecerá ou atenderá solicitações verbais.

3.5. A depender da complexidade da solicitação de esclarecimento ou impugnação 0
certame poderá ser adiado ou suspenso

3.6. Desde que não haja alteração no instrumentoconvocatóriaque afete a preparação
das propostas e havendo a necessidade de a licitação ser adiada, a nova data de abertura
deverá ser agendada com prazo mínimo de 2 (dois) dias úteis, após a data da publicação

3.7. O CECS poderá emitir aditamentosao Edital e seus anexos para revirar: emendar
e/ou modificar quaisquer de suas partes.

3.8. As respostas aos esclarecimentos serão comunicadas a todos os interessados e
passam a integrar o instrumento convocatória na condição de anexo
3.9. Os esclarecimentos e aditamentos ficarão à disposição, no sítio eletrõnico do CECS
cabendo aos interessados a verificação periódica de sua emissão.
3.10. O CECS poderá emitir aditamentos aos documentos que integram este EDITAL e
seus anexos para revisar, emendar e/ou modificar quaisquer de suas partes, inclusive
reduzir seu objeto. Qualquer modificação nos documentos ou regras previstas neste
EDITAL será divulgada pela mesma forma que se deu a texto original, reabrindo-seo
prazo inicialmente estabelecido.

3.11. Não se aplicaráo disposto no item acima, quanto à reaberturade prazo, quando,
inquestionavelmente, a alteração nãa afetar a formulação das PROPOSTAS, oportunidade

em que será formalizadapor meio de aditamentosque poderãoser emitidosaté 2 (dois)
dias úteis antes da Sessão de Abertura

3.12. Os aditamentos realizados serão comunicados aos PROPONENTES que tenham
retirado o EDITIAL diretamente no CECS, ficando igualmente disponibilizados na Internet,
no site da Usina Hidrelétrica Gov. Jayme Canet Jr. (Mauá): www.usinamaua.com.br (Menu
- LICITAÇÕES), cabendo aos mesmos a verificação periódica de $ua emissão. uma vez
que o CECS não dispõe de controle das empresas que retiraram o Edital pela internet.
4.

PARTICIPAÇÃO

A presente licitação é de âmbito nacional e somente poderão participar empresas que
estejamregistradasna Comissãode ValoresMobiliários(CVM),na categoria de Auditor

Independente,nos termos da instrução CyM R.a308, de 14 de maio de 1999, bem
como atenderem a todas as exigências constantes do Edital e seus anexos
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A participação do Proponente na presente Licitação implicará automaticamentena
assunção integral da responsabilidade pela execução do seu objeta e na aceitação e
observância das condições estipuladas nesta Licitação, especialmente a prevista na
Cláusula Sanções Administrativas da Minuta do Contrato - Anexo Vll deste Edital.
4.l . Está Impedida de participar de licitações e de ser contratada pelo CECS, a empresa
a) suspensa do cadastro ou do direito de participar de licitações e de contratar com

as citadas empresas consorcladase respectivas subsidiárias integrais ou
controladasl

b) declarada inldõnea pela União. por Estado, pelo Distrito Federal, enquanto
perdurarem os efeitos da sanção com registro no Cadastro Nacional de Empresas
Inidõneas e Suspensas - CEIA e/ou no Cadastro Estadual Gestão de Materiais e
Serviços-- GMS;
c) cuja administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital

social seja diretor ou empregadodas CansorciadasCOPEL e ELETROSULe
respectivas subsidiárias integrais ou controladasl

d) constituída
por administrador
e/ou sócio de empresa que estiver suspensa
impedida ou declarada inidõneal
e) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa impedida ou declarada
inidõnea;
f) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
impedida ou declarada inidânea. no período dos fatos que deram ensejo à sançãol
g) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
impedida ou declarada inidânea, no período dos fatos que deram ensejo à sançãol
h) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidõnea;
i) estabelecimentos de mesma pessoa jurídica, seja matriz. filial ou sucursal
j) que se apresente sab a forma de consórcio
4.2. Aplica-se também à vedação prevista no subitem 4.1
a) a contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como
a participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de proponente;
b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com

b.l) diretores e membros do Conselho de Administração da COPEL, ELETROSUL
ou de suas subsidiárias integrais ou controladasl

b.2) empregado da COPEL. ELETROSULou de suas subsidiárias integrais ou
controladas, cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação
ou contratação;
)n'AL
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b.3) representantes do Poder executivo vinculados à União e ao Estado do Paraná
bem como autoridades a estes equiparadosl

c) empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu
prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a COPEL, ELETROSUL ou de suas
subsidiárias integrais ou controladas, há menos de 6 (seis) meses
4.3. As cooperativas somente poderão participar de licitação e serem contratadas caso
comprovem a possibilidade de executar o obleto do contrato com autonomia pelos
cooperadas, sendo vedada relação de subardinaçãa entre a cooperativa e os cooperados.

4.3.1. Quando admitida a participação de cooperativas, estas devem apresentar um
modelo de gestão operacional adequado ao estabelecido neste subitem, sab pena de
desclassificação.

4.3.2. Cooperativascujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou nãa estejam de
acordo com o obleto limitadoserão habilitadas.
4.3.3. O abjeto contratado deve ser executado diretamente pelos cooperados

4.4. O CNPJ informado para participação na licitação deverá ser o mesmo constante na
proposta e nos demais documentos de habilitação, exceto aqueles expedidos para o CNPJ
da matriz e extensivos para suas filiais, e, no caso de adjudicação, o contrato será firmado

com este mesmoCNPJ

4.5. As filiais poderãoser incluídas,como partes, no futuro contrato. para fins de
faturamento por parte destas, desde que:
a) no momento de apresentação da proposta, a matriz indique Q rol de filiais a serem
incluídas nafuturo contrato;

b) sejamapresentados
os documentosde habilitaçãodas filiais junto com os da
matriz (excetuados aqueles que coincidam com os da matriz), comprovando-se,
também, a condição de filiall
c) seja mantido o equilíbrio da proposta,
alterações de encargos tributários.

incluindo/considerando-se possíveis

4.6. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidadetécnica quando exigidos
podem ser apresentados pela matriz ou filial da empresa proponente.

5.

RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS

PROPOSTAS
5.1.
A condição de Representante Legal do Proponente deverá ser comprovada em ato
público, mediante a apresentação do respectivo ato constitutiva, (Contrato Social, Estatuto
Social ou Registro Comercial) acompanhado por Certidão Simplificada emitida pela Junta
Comercial o Cartório de Títulos e Documentos, há no máximo 90 (noventa) dias da data de

recebimento das propostas e. no caso de procurador, mediante a apresentaçãode
procuração (conforme modelo do anexo VI deste Edital, acompanhada do respectivo ato

constitutivo, sempre acampado da Certidão Simplificada acima megçligQada.Estes
EDITAL PROCEDIMENTO DE UCITAÇAO CONCORRENCIALCECS Ro 001/2019
SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO CEC

Rua Comendador Araúio, í43 - 19o andar - Ed. Executive Center Everest
80420-000 - Centro - Curitiba
TEL (41) 3028 4300
Página

®

CRUZEIRODOSUt

documentos deverão ser apresentadas à Comissão Julgadora da Licitação antes da
abertura dos envelopes de propostas. juntamente com a Declaração de Atendimento às
Condições de Contratação com a Administração Pública (Anexo V deste Edital).

5.1.1. Na impossibilidade
de comparecimento
do representante
legal do proponenteà
sessão pública, a proposta técnica. proposta de preços e os documentos de habilitação
deverão ser entregues no local, data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, de
acordo com os dispositivosdo item 5.2, devendo, ainda, conter no envelope n' l a
Declaração de Atendimento às Condições de Contratação com a Administração Pública

(AnexoV do Edital)
5.2.
A proposta técnica, a proposta de preços e a documentação de habilitação deverão
ser entregues pelo proponente, no local, data e horário estabelecidos no preâmbulo deste
Edital, em envelopes distintos e lacrados, contendo em sua parte externa frontal, além da
identificação do proponente, os dizeres:
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIAL CECS N' OO1/2019
SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTABEIS
Sendo

Envelope nol
Envelope n'2
Envelope no3

PROPOSTATÉCNICA
PROPOSTADEPREÇOS
DOCUMENTOSDEHABILITAÇAO

5.2.1. Recomenda-se que as páginas da proposta técnica, da proposta de preços e
dos documentos de habilitação sejam numeradas e rubricadas, não cabendoaos
proponentes quaisquer reivindicações relativas à ausência de documentos. no caso de
inobservância desta recomendação
5.3.

DEVEFiÁCONTER

5.3.1 . NO ENVELOPE

a)

NO 1

Proposta Técnica, indicando o contido no Anexa ll deste Edital, em uma via

em linguagem clara. sem usuras. emendas ou entrelinhas. assinada pelo(s)
representante(s) legal(is) do proponente constituído para tal fim e com os devidos
poderes, sendo necessária a juntada do respectivo instrumento. Caso a proposta
técnica não esteja assinada, o representante legal do proponente com tais poderes
poderá fazê-lo durante a sessão de abertura dos envelopes, na presença dos
demais participantes. A documentação comprobatória da proposta técnica deverá
ser apresentada em original ou cópia.
5.3.2.

NO ENVELOPE

NO 2

a)
Proposta de Preços, indicando Q contido no Anexo 111deste Edital, em uma
via, em linguagem clara, sem usuras. emendas ou entrelinhas. assinada pelo(s)
representante(s) legal(is) do proponente constituído para tal fim e com os devidos
poderes, sendo necessária a juntada do respectivo instrumento. Caso a proposta de
preços não esteja assinada, o representante legal do proponente com tais
EDn'AL PROCEDIMENTODE LICn'AÇAO CONCORRENCIAL
CECSno 001/2019
SERVIÇOSDE AUDnORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇOESCONTABEIS

Rua Comendador Araújo, 143 - 19o andar - Ed. Executive Center
80420-000 - Centro - Curitiba - Pr

TEL(41)3028 4300

Página6 de 56

@

CRUZE/RODOSUL

poderá fazê-lo durante a sessão de abertura dos envelopes, na presença dos
demais participantes

5.3.3. NOENVELOPEN' 3
a) Documentos de Habilitação enumerados no Item 9 deste Edital
5.4.
Declarada aberta a sessão, serão recebidos os envelopes n' l (Proposta Técnica).
n' 2 (Proposta de Preços) e n' 3 (Documentos de Habilitação), os quais serão rubricados
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes

5.5. O CECS não se responsabiliza por envelopes que sejam entregues em local data
e horário diversos do estabelecido no preâmbulo deste Edital.
5.6. O envelope n' l (Proposta Técnica) será aberto pela Comissão de Licitação em
sessão a ser realizada no dia, horário e endereço mencionado no preâmbulo deste Edital
5.7. A Comissão de Licitação poderá verificar. na própria sessão, a conformidade de
cada proposta com os requisitos do Edital. Neste caso, analisadas as propostas, a
Comissão de Licitação promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis com as regras contidas no Edital, e classificara as propostas restantes,
conforme a pontuação obtida, providenciando o respectivo registro do julgamento.

5.8.

Da decisão de julgamento das propostas técnicas caberá recurso, com efeito

suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura
da ata. O recurso interposto será comunicada aos demais licitantes, que poderão contraarrazoá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis
5.9.
Encerrada a fase de classificação das propostas técnicas. dar-se-á início à fase de
preços com a abertura do envelope n' 2 contendo a proposta de preços dos concorrentes
classificados.
5.10. A abertura da envelope n' 2 (Proposta de Preços), das proponentes classificados
na la fase. será realizada numa segunda sessão a ser marcada oportunamente,

transcorridao prazo sem interposiçãode recurso ao julgamento desta fase, ou após o
julgamento dos recursos interpostos
5.10.1. Caso. durante a sessão de abertura do envelope n' l (Proposta Técnica), sejam
julgadas as propostas, e haja a renúncia expressa, por parte de todos os proponentes, ao
prazo recursal deste julgamento, serão abertos os envelopes de n' 2 (Proposta de

Preços).na mesmasessão
5.11.

A Comissão de Licitação poderá verificar, na própria sessão, a conformidade de

cada proposta com os requisitos do Edital e com os preços máximos fixados no
item 8 - PREÇO MÁXIMO. Neste caso, analisadas as propostas, a Comissão de Licitação
promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com as
regras contidas no Edital, e as propostas restantes, providenciandoo respectivo registro
do julgamento.

5.12. Da decisão de julgamento das propostas de preços caberá recurso, com efeito
suspensivo. no prazo de ã (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura
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da ata. O recurso interposto será comunicado aos demais licitantes, que poderão contra
arrazoá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis
5.13. Encerrada a fase de classificação das propostas técnicas e de preços, dar-se-á
início à fase de habilitaçãocom a aberturado envelopen' 3 contendo a documentação
dos licltantes classificados nos 3 (três) primeiros lugares
5.14. A abertura do envelope Ro 3, dos três proponentes classificados na I' e 2' fases,
será realizada numa terceira sessão a ser marcada oportunamente, transcorrido o prazo
sem interposição de recurso ao julgamento desta fase. ou após o julgamento dos recursos
interpostos.

5.14.1.Caso, durante a sessão de abertura do envelope n' 2, sejam julgadas as
propostas, e haja a renúncia expressa, por parte de todos os proponentes, ao prazo
recursal deste julgamento, serão abertos os envelopes de n' 3 (Documentos de
Habilitação), na mesma sessão
5.15. Os envelopes n' 2 e/ou 3 dos proponentes desclassificadas ficarão à disposição
para retirada no prazo de lO (dez) dias, após a finalização deste procedimento licitatório,
findo o qual serão destruídos sem quaisquer formalidades.
5.16. Será analisada e julgada a documentação do proponente classificado em primeiro
lugar. Inabilitado. será analisada a documentação de habilitação do segundo classificado
Persistindo a habilitação, será analisada a documentação do terceiro classificado.
5.17.

Em sendo ínabilitados os 3 (três) primeiros classificados, será marcada uma nova

sessão pública,na qual serão analisadosos documentosde habilitaçãodos demais
licltantes, na ordem de classificação, até que um licitante classificado atenda as condições
fixadas no Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

5.18. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá
determinar o saneamento de erros ou falhas, a complementaçãa de insuficiências ou.
ainda, de correções de caráter formal, no curso do procedimento, desde que o licitante
possa satisfazer às exigências dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas

5.19. É facultada à Comissão de Licitação a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nãa sendo permitida, após a
entrega dos documentos e/ou propostas, a substituição ou apresentação de documentos,
salvo para:

a) atualizaçãode documentoscuja validade tenha expirado após a data de
recebimento dos documentos e propostas;
b) esclarecer dubiedades au manifestos erros materiais
5.20. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital para habilitação, a
proposta de maior índice final será declarada vencedora.

5.21. Da decisão de habilitação/habilitaçãodo licitante caberá recurso, com efeito
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contadas da intimação do ato ou da lavratura
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da ata. O recurso interposto será comunicado aos demais licitantes que poderãocontra
arrazoá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis

5.22. Das reuniões lavrar-se-ãoatas circunstanciadas,nas quais serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final. serão assinadas pela Comissão de Licitação e
representantesdos proponentes.
5.23. Não serão aceitas propostas alternativas, nem vantagens não previstas neste Edital
ou qualquer oferta sobre propostas de outros licitantes.

5.24. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados: no
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

5.25. Ocorrendo divergência entre os valores propostos na forma numérica e por
extenso. a Comissão de Licitação promoverá diligência destinada a esclarecer a
controvérsia, nos termos do item 5.18 deste Edital.
5.26.

Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes

habilitadas, a Administração poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a
apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que levaram à sua rejeição

6.

\nLIDADE DA PROPOSTA

6.1. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente:
das condições estabelecidas no Edital e seus anexos

6.2. O prazo mínimo de validade da propostaé de 90 (noventa)dias, contados de sua
abertura.
PREÇO

7.1.

AVALIAÇÃO DAPRQPOSTATÉCN

O critério de avaliação da proposta técnica de cada proponente será considerado segundo
a fórmula a seguir:

IT = (NAT / MNT)* 100

IT = Índice técnico;
MNT = Maior nota técnica obtida entre os proponentes;
NAT = Nota da avaliação técnica obtida pelo proponente. A nota da avaliação técnica
corresponderá ao total de pontos obtidos no quadro constante nos itens 1, 2, 3, 4, 5,
6, e 7, da Proposta Técnica (Anexo ll deste Edital).
7.2.

AVALI

O critério de avaliação da proposta de preço de cada proponente será considerado
segundo a fórmula a seguir:
g
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IP = (MPP/ PP)' 100
Onde
IP = Índice de preços
MPP = Menor preço proposto entre os proponentes
PP = Preço proposto pelo proponente.
7.3.

AVALIAÇÃO FINAL

Será considerado vencedor o proponente que, atendendo as condições exigidas, com
amparo no Art. 54, $ 5', da Lei n' 13.303/2016, obtiver o maior ÍNDICE FINAL (IF) da
licitação, através da seguinte fórmula:

IF = 0,70xIT + 0,30xlP
Onde
IF
IT
IP
7.4.

Índice Final:
Índice Técnico:
Índice de Preço

PONTUAÇÃOTÉCNICA

7.4.1.AVALIAÇÃOTÉCNICA
A avaliação técnica do proponente e dos profissionais das equipes de coordenação e da

equipe técnica será feita através da comprovaçãode experiência na realização de
trabalhos relacionados ao objeto do contrato e da formação dos profissionais
Para os profissionais da equipe técnica e de coordenação, cuja relação seja de contrato de
trabalho, deverão ser apresentadascópia das folhas da carteira de trabalho ou da Ficha
de Registro de Funcionário, que comprove o vínculo empregatício com a licitante. E no

caso de sócio a comprovaçãoserá feita através do ContratoSocial, Estatutoou
equivalente.
A comprovação da experiência da licitante e dos profissionais será feita por atestados
emitidos por empresas para as quais a licitante tenha prestado serviços. Para efeito de
pontuação serão levados em consideração os seguintes critérios:
a) dois ou mais atestados emitidos por duas ou mais empresas do mesmo grupo
empresarial, para uma determinada atividade (trabalhos relacionados ao objeto do
contrato). contam como um único atestado e uma única experiências
b) dois ou mais atestados emitidos por duas ou mais empresas do mesmo grupo
empresarial, para atividades diferentes (trabalhos relacionados ao objeto do
contratos,contam como dois ou mais atestados e duas ou mais experiênciasde
acordo com a quantidade e distinção das atividades atestadas.
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Serão admitidos no máximo 5 (cinco) atestados par atividade, de 5 (cinco) empresas ou
grupos empresariais distintos, ou seja, cada empresa ou grupo empresarial atesta
somente uma vez por atividade (trabalhos relacionados ao objeto do contrato)
Atestado(s) que comprove(m) a experiência do licitante. também pode(m) comprovar a
experiência da(s) profissional(is).desde que conste(m) no(s) referido(s) atestado(s),
expressamente, o nome do(s) profissional(is) em questão. Esses atestados deverão conter

o período de sua execução e a descrição do serviço executado de maneira a ficar
clara a experiência em:
c) Avaliações das demonstrações contábeis anuais, formatadas nos padrões IFRS
em\tidas pe\o internacional Accounting Standards Board (fASB).

d) Auditorias realizadas em empresas com a natureza jurídica Consórcio de
Sociedades, cadastradas na Receita Federal do Brasil com o código 215-11

e) Auditoria de Relatórios Sociaambíentaisda Agência Nacional de Energia Elétrica
tAueeu) efou Global Repoding nitiative(GR!)
f) Auditoria da Aplicação dos Recursos Decorrentes de Financiamentos Junto a
ELETROBFiÁS.
Todas as cópias dos documentos, atestados e declarações utilizadas na elaboração da
Proposta Técnica, deverão ser anexadas à mesma para efeito de avaliação técnica. Não
serão considerados atestados que não mencionem adequadamenteo escapo dos
serviços.
A comprovação da formação dos profissionais será feita por certificados e diplomas
emitidos por instituições de ensino reconhecidas no Brasil e/ou no exterior.

O tempo acumuladode experiênciados profissionaisserá aquele determinadoa partir do
início de um atestado ao término de outro, quando o período de realização dos trabalhos
coincidirem parcialmente.

A pontuação será obtida conforme fórmulas a seguir
7.4.1.1. EXPERIÊNCIA DO LICITANTE (PE)

»- Ê 00r,--z*l
f,.í,#=l

Onde
i= indexador da experiência de Avaliação de Demonstrações Contábeis, formatadas
nos padrões IFRSI
j = indexador da experiência de Auditorias realizadas em empresas com a natureza
jurídica Consórcio de Sociedades, cadastradas na Receita Federal do Brasil com o
código 215-1
'
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k= indexador da experiência de Auditoria de Relatórios Socioambientais (ANEEL)
e/ou GRli e/ou da Aplicaçãodos RecursosDecorrentesde FinanciamentosJunto a
ELETROBRAS:
n = número de experiências entre l (um) e limitado a 5 (cinco)l

X = númerode pontos,conformetabela abaixo;
Y = número de pontos, conforme tabela abaixou

Z = númerode pontos,conformetabela abaixo.
PONTOS

:XPERIENCIAS
:m empresas com atuação em qualquer setor

l

:m empresas com atuação do setor de serviços públicos
}om exceção de energia elétrica

2

:m empresas com atuação do setor de serviços públicos
ie energia elétrica

3

Os licitantes que não apresentarem comprovação de pelo menos uma experiência
em Avaliação de Demonstrações Contábeis, formatadas com base nos padrões IFRS
serão desclassificadas na licitação.

7.4.1.2. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE DE COORDENADORES (PEC)

Onde

PQ = total dos pontosobtidosem relação à qualificaçãodo númerode experiências
em coordenação da equipe de coordenaçáol
PA = total dos pontos obtidos em relação à qualificação acadêmica da equipe de
coordenadores:
PT = total dos pontos obtidos em relação ao tempo de experiência em coordenação
da equipe de coordenadores.

7.4.1 .2.1 . Número de experiências

em coordenação

(PQ)

Onde
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i =indexadordos coordenadores;
n = número de profissionais da equipe, sendo de no máximo 5;
X= número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixo
PONTOS

ÜMERO DE EXPERIÊNCIAS EM COORDENAÇÃO

l

l (uma)

(duas)

2

(três)

3

(quatro) ou mais

4

7.4.1.2.2. Formação acadêmica dos profissionais da equipe de coordenação (PA)

Onde
i =indexadordos coordenadores:
n = número de profissionais da equipe. sendo de no máximo 51
X= número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixo:

PONTOS

FORMAÇÃO ACADEMICA E POS-GRADUAÇÃO EM
;IÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO, ADMINISTRAÇÃO,
ECONOMIAEANALISEDESISTEMAS
Graduação (limitada a l por profissional)

l

:specialização ou MBA, ambos com mais de 360 horasaula (limitada a l por profissional)

2

\mestrado.Doutorado ou MBA com mais de 720 heras-aula
ilimitada a l por profissional)

3

7.4.1.2.3. Tempo de experiência acumulado em coordenação (PT)

&
\
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Onde

l=indexadordos coordenadores;e
n = número de profissionais da equipe, sendo de no máximo 5i
X = número de pontos de cada profissional. conforme tabela abaixo
rEMPODEEXPERiENCIAACUMULADOEM
300RDENACAO

nferiora 2 anos

NUMERO
l

uperiar a 2 einferior a 4 anos

2

uperiar a 4 einferior a 6 anos

3

uperjor a 6 anos

4

7.4.1 .3. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA (PET)

Onde
PET = total dos pontos obtidos em relação à qualificação técnica da equipe técnica;
PQ = total dos pontos obtidos em relação à qualificação da experiência da equipe
técnica:

PA= total dos pontos obtidos em relação à qualificação acadêmica da equipe
técnica:

PT = total dos pontos obtidos em relação ao tempo de experiência da equipe
técnica.

7.4.1 .3.1 . Número de experiências

da Equipe Técnica (PQ)

:
(x
..x'',
+y, +z* +w,
i.j.k,t:t
Onde

i= indexador dos profissionais da equipe técnica com experiênciaem Avaliação de
Demonstrações Contábeis. formatadas com base nos padrões IFRSI
j = indexador dos profissionais da equipe técnica com experiência em Auditorias
realizadas em empresas com a natureza jurídica Consórcio de Sociedades
cadastradas na Receita Federal do Brasil com o código 215-1
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k : indexador dos profissionais da equipe técnica com experiência em Avaliação de
Q
S fiscais e tributários
ri
processos
1 = indexados da experiência de Auditoria de Relatórios Socioambientais (ANEEL)
e/ou GRI e/ou da Aplicaçãodos Recursos Decorrentes de Financiamentos Junto a
ELETROBF{ÁS
n = número de profissionais, sendo de no máximo 5:
X= número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixou
Y= número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixou
Z= número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixou
W= número de pontos de cada profissional. conforme tabela abaixo.

NOTA

NUMERODEEXPERIENCIAS

l

l (uma)

2

(duas)

3

3 (três)

4

(quatro) ou mais

Os licitantes que não apresentaremcomprovação de pelo menos uma experiência
de sua equipe técnica em Avaliação de Demonstrações Contábels, formatadas com
base nos padrões IFRS serão desclassiflcados na licitação.

7.4.1 .3.2. Formação acadêmica

í,J,t,/-l

da Equipe Técnica

(PA)

.x'',+y, +z* +w',
(x

Onde
i= indexador dos profissionais da equipe técnica, com experiência em Avaliação de
Demonstrações Contábeis, formatadas com base nos padrões IFRSI
j = indexador dos profissionais da equipe de técnica com experiência em Auditorias
realizadas em empresas com a natureza jurídica Consórcio de Sociedades,
cadastradas na Receita Federal do Brasil com o código 21 5-1
k = indexador dos profissionais da equipe de técnica com experiência em Avaliação
de processos fiscais e tributáriosl
1 = indexador da experiência de Auditoria de Relatórios Socioambientais (ANEEL)
e/ou GRll e/ou da Aplicação dos Recursos Decorrentes de Financiamentos
ELETROBRÁS;
..:ll!©aü.
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n = número de
X= número de
Y= número de
Z= número de

profissionais, sendo de no máximo 151
pontos de cada profissional. conforme tabela abaixo:
pontos de cada profissional. conforme tabela abaixou
pontos de cada profissional. conforme tabela abaixou

W = númerode pontosde cada profissional,conformetabela abaixo.
iókúÀêÃO ACÂÕÊUiCA ECOS.GRADUAÇÃO EM
31ÊNCIÁSCONTÁBEIS, DIREITO,ADMINISTRAÇÃO,
:NGENHARIA, ECONOMIA E ANÁLISE DE SISTEMAS

PONTOS

raduação (limitada a l por profissional)

l

:specialização ou MBA, ambas com mais de 360 horas-aula
ilimitada a l por profissional)

2

Mestrado. Doutorado ou MBA com mais de 720 horas-aula
ilimitada a l par profissional)

3

Os profissionais
da equipetécnicacom experiência
em Avaliação
de
Demonstrações Contábeis,
computada a pontuação à mesma maneira do constante na tabela acima para esse
caso.

7.4.1.3.3. Tempo de experiência da Equipe Técnica (PT)

«-

É (x.-.y,-'z*--n«,l

[ ,.j ,k .ia

Onde
1= indexador dos profissionais da equipe técnica, com experiência em Avaliação
de Demonstrações Contábeis, formatadas com base nos padrões IFRSI

j=
indexador dos profissionais da equipe de técnica, com experiência em
Auditorias realizadas em empresas com a natureza jurídica Consórcio de
Sociedades, cadastradas na Receita Federal do Brasil com o código 215-1

k=

indexador dos profissionais da equipe de técnica com experiência em

Avaliação de processos fiscais e tributários;
1=
indexador da experiência de Auditoria de Relatórios Socioambientais (ANEEL)

e/ou GRll e/ou da Aplicaçãodos RecursosDecorrentesde FinanciamentosJunto a
ELETROBF{AS:
n = número de profissionais, sendo de no máximo 151
X= número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixou
Y= número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixou
Z= número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixou
W = número de pontos de cada profissional, conforme tabela abaixo.
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PONTOS

EMPA DEEXPERIÉNCIAACUMULADO

l

nferiora 2 anos
uperjara 2 einferiar a 4 anos

2

uperiora 4 einferjora 6 anos

3

uperiara 6 anãs

4

7.4.2. APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO TÉCNICA

7.4.2.1Nota da Avaliação Técnica dos Proponentes (NAT)

Onde
PE = total dos pontos obtidos em relação à experiência do licitantel
obtidos pelo licitante
MPE = pontos obtidos
licitante que recebeu
recebeu maior
maior pontuação no quesito
experiênciadolicitantel
PEC = total dos pontos obtidos em relação à qualificação técnica da equipe de
coordenadores;

MPEC= pontos obtidos pelo licitanteque recebeumaior pontuaçãona qualificação
técnica da equipe de coordenadoresl
PET = total dos pontos obtidos em relação à qualificação técnica da equipe técnica
MPET = pontos obtidos pelo licitante que recebeu maior pontuação na qualificação
técnica da equipetécnica.

Í

PRÊÇÕMÁXiMÕ

S.l. O preço máximo da proposta, incluso todos os custos e tributos incidentes na
prestação dos serviços de Auditoria Independente.não poderá ultrapassar o preço
máximo

global

de

R$

296.000,00

(Duzentos

correspondente a 05 (cinco) exercícios sociais.

e

noventa

e

seis

mil

reais)

@
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8.2
0s proponentes deverão levar em conta para elaboração de suas propostas os
fatores a seguir:

8.2.1 Toda a legislação aplicável e todas as condiçõesprevistas neste Edital e seus
anexos.

8.2.2 0 conhecimentodos serviços, bem como de todas as peculiaridadesa eles
relativos, principalmente periodicidade, horários, quantidades e locais. Não serão levadas
em conta. durante a execução dos serviços. quaisquer reclamações que se baseiem no
desconhecimento destas condições
8.2.3 Despesas para mobilização e desmobilização do quadro de pessoal a ser utilizado
na execução do objeto desta licitação, assim como deslocamentosentre unidades do
CECS, que serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

8.2.4 Todos os custos. eventuais ou não. incidentesdireta ou indiretamentesobre o
objeto desta licitação, tais como: mão de obra, encargos sociais, tributos, uniformes,
alimentação, equipamentos. inclusive de segurança, transporte, convênios, seguro de
vida/saúde, treinamento, medicina e segurança do trabalho, infraestrutura, lucros + BDI
(Benefícios e Despesas Indiretas) e outros.

8.2.5 A alíquota para o Imposto sobre Serviços - ISS exigida. nos termos da Lei
Complementar no 116/2003 e, se for o caso, a alíquota para o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, conforme estabelecido na Lei Complementar no 87f1996

Se for o caso, o diferencial de alíquota do ICMS devido ao Estado do Paraná (quando
recolhido pela CONTRATADA e destacado como Substituição Tributária - por força de
protocolos entre os Estados - nos termos das legislações específicas.
8.2.6 Demais condições que possam influir de algum modo na execução das serviços
não sendo, portanto, aceitas reclamações posteriores.

3

HÃÊitnÃêÃÕ

O proponente deverá apresentar no ENVELOPE NO3 para sua habilitação, os documentos

a seguir. os quais deverão ter validade na data de sua apresentação, prevista no
preâmbulo deste Edital:
Deverá,ainda,serobservado

que

a) Caso não esteja expressaa data ou o períodode validade do documento,será
considerado o período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão, exceto
para os documentos de habilitação jurídica, demonstrações contábeis e qualificação
técnica
b) Constatada a ausência de algum documento de regularidade fiscal e trabalhista, Q
CECS poderá juntar o documento faltante ao processo, desde que ele possa ser
emitido via internet e sem ónus para o CECS, devendo-se registrar em ata a
ocorrencia.
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c) Não serão aceitas protocolos, cartas. correspondências ou solicitação de
documentos ou certidões, em substituição aos documentos exigidos pelo CECS
9.1

Habilitação Jurídica
a) Empresas Individuais: registro na Junta Comercial

b) Microempreendedor Individual: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM n' 16, de 2009, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio eletrõnico
www.portaldoem preendedor.gov.br.
c) Sociedades Anónimas: ato constitutivo registrado e ata da assembleia que elegeu
seus atuais administradores

d) Demais Sociedades Empresárias: ato constitutivo. estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, bem como suas alterações, ou a última alteração do
Contrato social consolidada.

e) Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Mercantil
competente, acompanhada de prova de diretoria em exercício
f) Associações: inscrição do ato constitutivo e ata de eleição dos atuais
administradores
g) Fundações: estatuto social e ata de eleição dos atuais administradores

h) Cooperativas: ato constitutivo registrado e ata da Assembleia que elegeu seus
atuais administradores.
Observação: O Documento de Constituição (Ex: Contrata Social, Estatuto Social)
dos Proponentes interessados em participar desta licitação, deverá contemplar em
seu objeto social, atividades compatíveis com a prestação de serviços. objeto desta
licitação.

9.2.

RegularidadeFiscal e Trabalhista:
9.2.1 . Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributárias Federais e à Dívida Ativa
da Uniãol
9.2.2. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) salvo para o MEI que não possuir
empregado, mediante declaração, sob as penas da lei;

9.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), salvo para o MEI que não
possuir empregado, mediante declaração. sob as penas da lei
Observações
a) Em atendimento à Lei Complementar n'. 123. de 15/12/2006, as microempresas e

empresas de pequeno porte que apresentem alguma restrição..nas provas de
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regularidadeacima, terão 05 (cinco) dias úteis a partir da declaração de que tenha
sido vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, mediante requerimento
do PROPONENTEdeclarado vencedor, para suprir esta deficiência, somente
aplicável para os itens 9.2.1 a 9.2.3.

b) Os PROPONENTES,para usufruíremdeste benefício,deverão ter apresentado
junto ao ENVELOPEn' 3 a DECLARAÇÃODE MICROEMPRESA,EMPRESADE
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, sob as penas da lei

de que está enquadradocomo microempresaou empresade pequenoporte nos
termos do art. 3' da Lei Complementar NO.123. Esta declaração deverá conter a
Identificação do PROPONENTE -- razão social e CNPJ - e do responsável - nome,
cargo e CPF - que deve ser pessoa legalmente autorizada a assinar pela empresa,
conforme modelo constante do Anexo X, deste EDITAL.
A Declaração deverá ser instruída com certidão atualizada expedida pela Junta
Comercial ou prova da inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que comprove a condição de ME ou
EPP. Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a
condição de ME ou EPP deve ser expedido pelo Regístro Civil das Pessoas
Jurídicas.
c) Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do
certame não suspendera o prazo supracitado.
d) A não regularização da documentação no prazo previsto implicará na decadência
do direito à contratação podendo a empresa vir a sofrer as sanções previstas na

legislação, sendo facultado ao CECS, declarar como vencedor o licitante apto
obedecendo à ordem de classificação ou revogar a licitação
e) Os envelopes contendo documentos de habilitação que não forem abertas durante
o presente certame serão disponibilizados, fechados aos respectivos
PROPONENTES, após formalização da Contratação.
9.3.

Comprovaçãoda Qualificação Económico-Financeira

Serão considerados habilitados com boa situação económico-financeiraos proponentes
que obtiverem na Análise dos Indicadores: Classificação Tipo 1. conforme método de
cálculo que segue.
A verificação destas condições enquadrará a empresa em uma das seguintes
classificações:
Tipo 1: pessoa jurídica com capacidade económico-financeira satisfatória, Solvente
e cam Capital Circulante Líquido positivos

Tipo 2: pessoa jurídica com duas condições (capacidade econõmicofinanceira
Solvência Geral e Capital Circulante Líquido) positivas e uma negativa;
Tipo 3: pessoa jurídica com uma das condições (capacidade econâmicofinanceira
Solvência Geral e Capital Circulante Líquido) positiva e duas negativasl
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Tipo 4: pessoa jurídica que tenha capacidade económico-financeira insatisfatória,

que seja insolventee que não tenha Capital CirculanteLíquida.A empresaque se
enquadrar neste tipo não comprava boa situação económica e financeira.

A comprovação da Qualificação Económico-Financeira far-se-á através dos seguintes
documentos:
a) Certidão negativa de falência, recuperação ou liquidação, judicial ou extrajudicial,

expedida pelo(s) distribuidor(es)do local do principal estabelecimentoda pessoa
jurídica, ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasill ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio do MEI

b) Demonstrações Contábeis, exigíveis na forma da Lei vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, constituídas por:
1.Balanço Patrimoniall e
11

Demonstração do Resultado do Exercício

b.l) São condições para que sejam aceitas,
econâmicofinanceira. as Demonstrações Contábeis

para fins de qualificação

1.No tocante ao exercício social a que se referem

i. Do penúltimo ou último exercícios sociais imediatamente anteriores ao exercício
corrente, caso a entrega dos documentos de habilitação ocorra entre I' de janeiro e
31 de maio do exercício correntes ou,
ii. Exclusivamente do último exercício social imediatamente anterior ao exercício
corrente.caso a entregados documentosde habilitaçãoocorra entre I' de junho e
31 de dezembro do exercício corrente
11.No tocante à forma de apresentação das mesmas, através de uma das seguintes
alternativas:

i. Publicação ou cópia da publicação de jornal de grande circulação editado na
localidade em que está situada a sede da Companhia ou em jornal oficial da União,
Estado ou do Distrito Federal, onde deve estar evidenciado o representantelegal e
contabilista responsável;
ii. Cópia do Termo de Abertura, Termo de Encerramento e das Demonstrações
Contábeis contidas no Livro Diário Impresso, autenticado na repartição competente
(Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil), assinadas pelo representante legal e
contabilista responsávell

iii. Cópia do(s) Termo(s)de Autenticação,Termo de Abertura,Termo de
Encerramento e das Demonstrações Contábeis contidas no Livro Diário entregue via
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, assinadas pelo representante legal
e contabilista responsável. Enquanto o Livro Diário estiver pendente de autenticaçãa
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na repartição competente. será admitida a apresentação do Recibo(s) de Entrega de
Livro Digital em substituição ao Termo(s) de Autenticação
iv. Tratando-se de empresa constituída no mesmo ano civil do cadastramento,
deverão ser apresentadas cópias do instrumento de constituição e do balanço de
abertura autenticadas na repartição competente (Junta Comercial ou Cartório de
Registro Civil), assinadas pelo representante legal e pelo contabilista responsável
v. Não serão aceites documentos incompletos, ilegíveis e/ou com usuras.

b.2) A estrutura das demonstrações contábeis deve estar em consonância com a
legislação vigente, devendo os grupos, os subgrupos e as contas, que serão
utilizados na análise de balanço, estar claramente individualizados, sob risco de
prejudicar o cálculo dos indicadores económico-financeiros.
b.3) Recomenda-se apresentar subtotais nas demonstrações contábeis sempre que

forem relevantes para o entendimento da posição patrimonial e econõmicofinanceira.
b.4) Deverão ser observados no mínimo a abertura dos seguintes grupos, caso
tenham saldos:
1.Ativo Circulante

11.Ativo Não Circulante: Realizável a Longo Prazo, Investimentos,Imobilizados
Intangívell

111.
Passivo: Circulante, Não Circulante, Património Liquidei e

IV. Receitas, Despesas, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Resultado Operacional e Resultado do Exercício.
Observações: ME, EPP ou MEI, com base no Decreto Estadual n' 2.474/2015,

Decreto Federal n' 8.538/2015 e Resolução CFC n' 1 418/2012, poderá adotar o

modelo simplificadoda InterpretaçãoTécnica Geral 1000 (ITG 1000), para a
elaboração das demonstrações contábeis exigíveis para a habilitação econõmicofinanceira.
b.5) A classificação da situação económico-financeira do proponente será feita
através da análise dos seguintes indicadores:
1.CAPACIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA

O indicador de capacidade económico-financeira será composto de três índices:
liquidez corrente, liquidez geral e endividamento do património líquido. A soma
algébrica das pontuações obtidas nos três índices será no máximo de nove pontos
positivos e no mínimo nove pontos negativos. A capacidade econâmicofinanceira
será consideradasatisfatóriaquando a pontuaçãofor no mínimo de cinco pontos
positivos no exercício analisado, conforme método de cálculo de cada índice que
compõe o indicador da capacidade económico-financeira:
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i. Liquidez Corrente

LC :AC/PC
onde:
LC = índice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

Determina-se a pontuação pela fórmula

Y:4X-4

onde:
Y = pontuação relativa à Liquidez Corrente
X = índice obtido de Liquidez Corrente

A pontuação máxima será limitada a +4 quando:
o índice calculado for superior a 2,01
o dividendo (AC) for positivo e o divisor (PC) for zero
Será atribuída pontuação zero caso o dividendo (AC) e o divisor (PC) forem zero
A pontuação será de - 4 quando o índice calculado for igual a zero
As pontuações compreendidas no intervalo de + 4 até - 4 serão determinadas
quando o índice encontrado pela fórmula estiver entre 2,0 e zero

ii. Liquidez Geral
LG = (AC + RLP)/(PC + PNC)
onde:
LG = Índice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo, grupo que faz parte do Ativo Não Circulante.
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

Determina-se a pontuação pela fórmula

Y:4X-2

onde
Y = pontuação relativa à Liquidez Geral
X = índice obtido de Liquidez Geral
A pontuação máxima será limitada a +2 quando:
índice calculado for superior a 1,01
o dividendo (AC + RLP) for positivo e o divisor (PC + PNC) for zero
Será atribuída pontuação zero caso o dividendo (AC + RLP) e o divisor (PC +
PNC) forem zero
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A pontuação será de -2 quando o índice calculado for igual a zero
As pontuações compreendidas no intervalo (+2 até -2) serão determinadas quando Q
índice encontrado pela fórmula estiver entre 1.0 e zero.

iii. Endividamento do património líquido

EPL=(PC + PNC)/PL
onde:
EPL = índice de endividamento do Património Líquido
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

PL = PatrimónioLíquido
Determina-se a pontuação pela fórmula

Y=-4X+7

Onde:
Y = pontuação relativa ao endividamento do Património Líquido
X = índice obtido de endividamento do Património Líquido
A pontuação máxima será limitada a +3 quando:
o índice calculado for Inferior 1.0:
o dividendo (PC + PNC) for zero e o divisor (PL) for positivo
A pontuação mínima será limitada a -3 quando
o índice calculado for superior a 2,51
independente do valor do dividendo (PC + PNC), o divisor (PL) for zero ou negativo
As pontuações compreendidas no intervalo (+3 até -3) serão determinadas quando a
índice encontrado pela fórmula estiver entre 1,0 e 2,5.

ll.SOLVÊNCIA GERAL

SG = (AC + ANC) / (PC + PNC)
Onde:
SG = índice de Solvência Geral
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ANC = Ativo Não Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

A empresaserá consideradaSolventee sua análise consideradapositivaquando o
resultado da fórmula for igual ou maior que "I
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lll.CAPITALCIRCU

Ü

CCL:AC-PC
Onde:
CCL = Capital Circulante Líquido
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
A análise será considerada positiva quando o resultado da fórmula for igual ou maior
U
que"l

9.4.

Qualificação Técnica

a) Prova de registro. em nome do licitante, no ConselhoRegionalde Contabilidade
(CRC) com jurisdição sobre o estado em que far sediado
b) Cópia do Ato Declaratório da CVM, do Ministério da Fazenda, em que foi deferido
o registro do licitante

c) Fornecer no mínima 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome do
PROPONENTE, comprovando já ter feito serviço(s), compatível(eis) em
características,com Q objeto da presente licitação, fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado. O Atestado poderá ser apresentado em via
original com firma reconhecida de quem o assinou ou cópia da via original
devidamente autenticada em cartório

9.5.

Responsabilidade Social e Ambiental

Declaração de Responsabilidade Social e Ambiental, conforme modelo AnexoIV

10.

FORMALIZAÇÃODOCONTRATO

10.1. 0 adjudicatário do objeto da licitação obriga-se a assinar o contrato, num prazo

máximode lO (dez) dias úteis. prorrogaveispor igual período,a contar da data da
convocação pelo CECS, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas no Item Sanções Administrativas.

l0.2. Como condição para celebração do contrato será verificada a manutenção das
condições de habilitação do adjudicatário, devendo este atualizar os documentos ou
certidões que eventualmente se encontrem vencidas.
10.3. Ocorrendo recusa em relação à assinatura do Contrato. o CECS poderá convocar os
classificados subsequentes, na ordem de classificação, para fins de contratação, desde
que atendidas todas as condições de classificação/habilitação pelo proponente.

11.

GARANTIADOCONTRATO

Considerandoas característicase preços do obleto desta licitação. bem como a
qualificação técnica exigida das proponentes, a Garantia das Obrigações Contratuais está
dispensada.
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12.

DISPOSIÇÕES GERAIS

12.l. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará
a imediata desclassificação ou habilitação do proponente que o tiver apresentado. sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.

12.2. O proponenteassume todos os custos de preparaçãoe apresentaçãode sua
proposta e o CECS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório

12.3. Caberá aos interessados acompanhar as publicações de ates e informações
relacionadas à presente licitação, no sítio eletrõnico do CECS, sob pena de preclusão do
direito decorrente de sua inobservância.

12.4. É facultado ao CECS, em qualquer fase do certame. promover as diligências que
entender necessárias. adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informações, corrigir impropriedades formais ou materiais na proposta e na documentação
de habilitação ou a complementar a instrução do processo.
12.5. O proponente deverá apresentar toda a documentação exigida para comprovação de

habilitação,sendo-lhe concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da
solicitação do Pregoeiro, para a complementação de documento eventualmente faltante,
ressalvado o disposto no item 9, letra "b".

12.6. A título de diligência. poderá ser solicitada ao proponente a tradução juramentada
para o português de documentos apresentados em idioma estrangeiro, e, quando cabível,
a autenticação, pelo respectivo consulado, de documento expedido no exterior
12.7. O CECS verificará. no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná CFPR, no sistema Gestão de Materiais Obras e Serviços - GMS e no Cadastro Nacional
de Empresas Inldõneas e Suspensas - CEIS, se o proponente está impedido de participar
de licitações e/ou contratar com o CECS
12.8. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos ou documentos

adicionais,deverão faze-lo no prazo determinado,
sob pena de
desclassificação/habilitação.
12.9. As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes,desde que não comprometam Q interesse do
CECS, a finalidade e segurança da contratação
12.10. Os casos não previstos neste instrumento serão decididos pelo CECS, de acordo

com a legislaçãovigente, com os Regulamentosde Licitaçõese Contratosdas empresas
consorciadas e com os princípios constitucionais da Administração Pública.
12.11. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrata independentemente de transcrição.
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12.12. A presente licitação não importa necessariamenteem contratação. podendo a
autoridade competente revoga-la, no todo ou em parte, por razões de conveniência ou
oportunidade. decorrentes de fato superveniente à instauração, que constitua óbice
manifesto e incontornável à continuidade do processo. ou anula-la de ofício ou por
provocação de terceiros, no todo ou em parte, por vício de legalidade, ou, ainda,
convalidar o ato ou o,procedimento viciado, quando viável
12.12.1. A ocorrência de anulação ou revogação se dará mediante ato escrito e
fundamentado, cujo resumo será disponibilizado no sítio eletrõnico do CECS.

12.12.2. Caso a anulação ou a revogação ocorra depois de iniciada a fase de
apresentaçãode propostas,será asseguradoaos proponenteso prazo de 5 (cinco) dias
úteis para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
12.12.3. Havendo prévia e expressa manifestação de todos os proponentes renunciando
ao direito de contestar, o certame será declarado revogado ou anulado.

12.13. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
desta licitação será o da Comarca de Curitiba-PR.

12.14. Em caso de divergência entre os documentos que integram o Edital e quaisquer
condições apresentadas pelo proponente, prevalecerão, sempre. as condições do Edital e
seus anexos

12.15. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereçomencionadono Edital.
12.16. Para fins de contagem dos prazos aqui determinados, computar=se-ão somente os
dias úteis e de expediente no CECS, com exclusão do dia do início e inclusão do dia do
vencimento, exceto quando houver expressa disposição em contrário

12.17. Uma vez encerrado o prazo de entrega dos envelopes não será aceita a
participação de retardatários, nem serão admitidas retificações ou informações adicionais.
salvo quando solicitado pela Comissão de Licitação

12.18. A Comissão de Licitação tem poderes para decidir a desclassificaçãoda($>
proposta(s) e a inabílitação da(s) proponente(s) que não atenda(m) integralmente às
condiçõesda presentelicitação.
12.19. A entrega das propostasimplica na automáticaaceitação pelo proponente sem
nenhuma ressalva, de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

13.1 . Serão consideradas condutas passíveis de aplicação de penalidades ao proponente
dentre outras,se cabíveis:

a) desistência da proposta ofertada. salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente. aceito pelo CECS - multa de 5% (cinco por cento);
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b) não atender.sem justificativa,à convocaçãopara assinaturado contrato ou
retirada do instrumento equivalente - multa de 10% (dez por cento)l
c) apresentar documento ou declaração falsa

multa de 20% (vinte por cento)

d) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, Q
processo de contratação - multa de 20% (vinte por cento) el

e) afastar ou procurar afastar participante.por meio de violência,grave ameaça,
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo - multa de 20% (vinte par
cento).

13.2. As multas serão calculadas sobre o valor global da proposta

13.3. Ocorrendo mais de uma infração, as multas serão cumulativas até o limite de 30%
(trinta por Gente),e não eximem a possibilidade da aplicação da penalidade de suspensão
temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o CECS, suas
subsidiárias integrais e controladas, por prazo não superior a 2 (dois) anos
14.

COMUNICAÇÃO DO RESULTADO

O resultadoda presentelicitaçãoserá divulgadono DiárioOficialdo Estadodo Paraná
DIOEPR

Curitiba-PR, .}l).. de ..ç?.U.+.c/6.ü.P.

SuperintendenteTécnico
Administração Executiva do CECS
Copel Geração e Transmissão S/A

de 2019

Ádhinistração Executiva do CECS
Eletrosul Centrais Elétricas S/A
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Anexo l

DESCRIÇÃODETALHADADOOBJETO

ESPECIFICAÇAOTECNICA

Serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis da CECS

l

CONTEXTOOPERACIONAL

O Consórcio Energético Cruzeiro do Sul ("Consórcio") é um empreendimento constituído
por meio de contrata celebrado em 28 de novembro de 2006 pelas Consorciadas Copel
Geração e Transmissão S.A. ("Copel Geração e Transmissão") (51%) (empresa líder) e
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. ("Eletrosul") (49%). Em 10 de outubro de 2006, por meio
do Leilão de Energia Nova Aneel n' 004/06, conquistou concessão para exploração da
Urina Hidrelétrica Mauá. cam potência instalada de 363 MW, com prazo de 35 anos a

partir de 03 de julho de 2007, data da assinaturado contrato.O empreendimento
é
por uma
constituídopor uma casa de força principalde 352 MW e por
uma casa
casa de
de força
de
partir do
complementar
de ll MW,totalizando363 MW de
de potência
potênciainstalada.
instalada,a partir

aproveitamento energético inventariado no trecho médio do rio Tlbagi, na divisa dos
municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, na região Centro Leste do Estado do
Paraná.
Conforme o Despacho Ro2923/2016 - Aneel, relativo ao processo Ro48500.001499/200762, a Usina Hidrelétrica Maus (UHE Maus), cadastrada sob o Código União de

Empreendimentosde Geração (CEG) UHE.PH.PR.029598-1
.01. passou a se chamar
Urina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (UHE GJC)
2.

DESCRIÇÃODETALHADADOOBJETO

Serviços de Auditoria Independente para o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul - CECS
abrangendo a revisão das Informações Trimestrais (ITR's) e a auditoria das
Demonstrações Contábeis, com a emissão de pareceres trimestrais e anual dos Auditores
Independentes, para os exercícios sociais relativos aos anos de 2020 à 2024. a serem
realizadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade -- NBC, normas

gerais da Lei no 6.404/76 aplicáveis aos consórcios e normas e pracedimentasdo
consórcio - NPC (Art. 279. incisa VI, da Lei n' 6.404/76), assegurando que as
demonstrações contábeis deverão ser apresentadas de maneira adequada em todos os
seus aspectosrelevantes.
As etapas do trabalho e suas principais características são as seguintes
2.1

Avaliação das operações como um todo e do plano de contas organizacional

2.2

Análiseda integridade
da documentação,
livros fiscaise legais.da sua

autenticidade. da exatidão dos lançamentos contábeis e sua carreta transcrição, dos
registros e relatórios apropriadosl
2.3
Exame da documentação e revisão das contas referentes aos exercícios sociais
com verificações físicas. quando necessáriasl

2.4

Análise trimestral sobre os sistemas de controles internos relacionadosao

gerenciamento de contratos, sistemáticas de pagamentos e acompanhamento financeiro.
AL PROCEDIMENTO
DE LICnAÇÃOCONCORRENCIAL
CECS
SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇO
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processos de compra. controle e segurança patrimonial, e demais procedimentos
contábeisl
2.5

Análise, exame, revisão e emissão de parecer dos Auditores Independentes do

a)

Balanço Patrimonial - BP:

b)

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

c)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras NE

2.6
Revisão dos balancetes trimestrais que se encerram em março, junho e setembro,
com a emissão de Relatórios de Revisões das Informações Intermediárias. acompanhados
das suas demonstrações contábeis;

2.7

Relatório contendo as Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores

Independentes para os exercícios sociais findos em 31 de dezembrol

2.8
Outros relatóriosjulgados necessários, vinculados ao obleto do contrato. Exemplo:
carta de recomendação sobre os controles internosl
2.9
0s relatórios e pareceres deverão ser entregues impressos e encadernados em 04
(quatro) vias, e em arquivo eletrõnico, buscando atender os prazos estipulados pelas
consorciadas (até Q dia 30 do mês subsequente ao período auditado)
3.

LOCALDEREALIZAÇAO DOSTRABALHOS

EscritórioSede CECS
RUA COMENDADOR ARAUJO. NO143. 19 o ANDAR
80420-000.

CENTRO- CURITIBA-PR-CEP

Horário de atendimento: 08h00 às 17h00.

4.
RESTRIÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO OU USO DAS DEMONSTRAÇOES
FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras e os Relatórios dos Auditores Independentes destinam-se,
exclusivamente, para utilização e informação da administração do Consórcio Energético
Cruzeiro do Sul e das consorciadas Copel Geração e Transmissão S.A. e Eletrosul
Centrais Elétricas S.A.. Portanto, não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes
que não essas Companhias. Desse modo, tais demonstrativos dos exercícios anteriores

estão disponíveis para visualização e conhecimento no escritório sede do CECS
estabelecido no município de Curitiba - PR.

EDn'AL PROCEDIMENTODE LICn'AÇAO CONCORRENCIAL
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Anexo ll

MODELODEPROPOSTATECNICA

Local, Dia /Mês/Ano
AO
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL - CECS
Rua Comendador Araújo, n' 143, 19' andar - Centro
Sala de Reuniões
Curitiba - Paraná
Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIAL CECS N'

/20

Prezados Senhores
De acordo com o estabelecido no instrumento convocatória da licitação em epígrafe,
apresentamos nossas condições técnicas, relativas a nossa proposta de prestação de
serviços de Auditoria Independente, em conformidade com o Detalhamento do Objeto
constante do Anexo l e nos termos deste Edital.
Para tanto, de acordo com o item 7.4 do Edital

PontuaçãoTécnica. informamos

1. Experiência da nossa EMPRESA
:XPERIÊNCIAS EM AVALIAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES QUANTIDADE
:ONTÁBEIS. FORMATADAS COM BASE NOS PADRÕES

Em empresas com atuação em qualquer setor
=m empresas com atuação do setor de serviços públicos
;om exceção de energia elétrica
Em empresas com atuaçãa do setor de serviços públicos de
:nergia elétrica

ÊkPÉRiÊNciAS EM AUDITORIAS REAUZADAS EM
laUANTiDADE
EMPRESAS COM NATUREZA JURÍDICA CONSÓRCIO DE
SOCIEDADES
Éhi empresas com atuação em qualquer setor
IEm empresas com atuação do setor de serviços públicos
com exceção de energia elétrica.
IÊm empresas com atuação do setor de serviços públicos de
jenergiaelétrica.

®
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XPERIÊNCIAS EM AUDITORIA DE RELATÓRIO QUANTIDADE
OCIOAMBiENTAiS DA ANEEL. GRI E ELETKOnKAS
m empresas com atuação em qualquer setor
:m empresas com atuação do setor de serviços públicos
;om exceção de energia elétrica
:m empresas com atuação do setor de serviços públicos de
energia elétrica.

2.

Experiência da EQUIPE DE COORDENADORES
UMERO DE EXPERIÊNCIAS EM COORDENAÇÃO

NUMERODE
COLABORADORES

l (uma)
(duas)
(três)
(quatro) ou mais

3.

A formação acadêmica dos Profissionais da EQUIPE DE COORDENADORES

FORMAÇÃOACADÉMICA E pc)s-anAnuAÇÃO EM
31ÊNCIASCONTÁBEIS, DIREITO, ADMINISTRAÇÃO.
:CONOMIAEANÁLISEDESISTEMAS

QUANTIDADEPOR
Tipo DEFORMAÇÃO

3raduaçãa
specialização ou MBA, ambos com mais de 360 horas-aula
\mestrado.Doutorado ou MBA com mais de 720 horas-aula

4.

O tempo de experiência dos Profissionais da EQUIPE DE COORDENADORES

COORDENAÇÃO

COLABORADORES

Inferiora 2 anos
Superior a 2 e inferior a 4 anos
)nAL PROCEDIMENTO DE LiCrTACAO CONCORRENCiA
SERviCOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE
Rua Comendador Araúio, 143 - 19o andai
80420-000 - Centro - Curitiba - Pr

TEL(41)3028430-
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uperior a 4 einferiara 6 anos
uperior a 6 anos

5. A experiência dos profissionais da EQUIPE TECNICA
NUMERO DE EXPERIÊNCIAS EM AVALIACAO DE
)EMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, FORMATADAS COM
BASE NOS PADRÕES IFRS

NUMERO DE
PROFISSIONAIS

l (uma)
(duas)
(três)

(quatro) ou mais

NÚMERO DE EXPERIÊNCIAS EM AUDITORIAS
NUMERO DE
REALIZADAS EM EMPRESAS COM NATUREZA JURiDiC PROFISSIONAIS
;ONSÓRCIO DESOCIEDADES
l (uma)
(duas)

3 (três)
(quatro) ou mais

PROCESSOSFISCAISETRIBUTÁRIOS

3 (três)
# (quatro)ou mais

DITAL PROCEDIMENTODE LICITAÇÃOCONCORRENCIAL
CECSno 001/2019
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NUMERODE
PROFISSIONAIS

XPERIÊNCIAS EM AUDITORIA DE RELATÓRIOS
OCIOAMBIENTAIS DA ANEEL. GRI E ELETROBF:ÁS
l (uma)

(duas)
(três)
(quatro) ou mais

6. A formação acadêmica dos Profissionais da EQUIPE TÉCNICA
6.1.
Para Avaliação de Demonstrações Contábeis
padrões IFRS

formatadas com base nos

:ORMAÇÃO
ACADÉMICA
E PÓS-GRADUAÇÃO
EM.
31ÊNCIASCONTÁBEIS

NUMERO DE
PROFISSIONAIS

raduação

:specialização ou MBA, ambos com mais de 360 horas-aul
Mestrado. Doutorado ou MBA com mais de 720 horas-aula

6.2.
Para Auditorias realizadas em empresas com natureza jurídica Consórcio
de Sociedades:
=ORMACÃO ACADÉMICA EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
NUMERODE
)iREITO. ADMINISTRAÇÃO, ENGENHARIA. ECONOMIA PROFISSIONAIS
:ANALISEDESISTEMA
graduação
specialização ou MBA, ambos com mais de 360 horas-aul
\mestrado.Doutorado ou MBA com mais de 720 horas-aula

6.3.

Para a Avaliação de Processos Fiscais e Tributários:

FORMAÇÃOÀêÀbÊÚIêÀ ÉÚ éIÊIÜêIÀé êÓNtÁéÉIS:
]NÚMERaDE
DIREITO, ADMINISTRAÇÃO. ENGENHARIA. ECONOMIA IPROFISStONAtS
EANÁLISE DE SISTEMAS

Dn'AL PROCEDIMENTO DE UCn'ACHO CONCORRENCIALCECSRo 00
RViçOS DE AUDTTOR]A INDEPENDENTE DAS oeMON$TKACÕES CONTÃBEI

ua Comendador Araúio, 143 - 19o andar - Ed. Ex©cutiveCenter Ev
80420-000 - Centro - Curitiba
EL(41) 3028 4300
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Graduação
Especialização ou MBA, ambos com mais de 360 horas-aula
Mestrado. Doutorado ou MBA com mais de 720 horas-aula

6.4

Para a Auditoria ANEEL. GRI e ELETROBFiÁS

UÜMERODE
:ORMACÃO ACADÉMICA EM CIÊNCIAS CONTABEIS,
)IREITÓ, ADMINISTRAÇÃO, ENGENHARIA, ECONOMIA. )ROFISSIONAIS
FESTÃO AMBIENTAL E ANÁLISE DE SISTEMAS
graduação
Especialização ou MBA, ambos com mais de 360 horas-aula
Uéêtrado. Doutorado ou MBA com mais de 720 horas-aula

7. O tempo de experiência dos Profissionais da EQUIPE TÉCNICA
ÍEWO DE EXPERIÊNCIA ACUMULADO EM AVALIAÇÃO
)E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEES,FORMATADAS

UMERODE
ROFISSEONAIS

:OMBASENOSPADRõESIFRS
Inferior a 2 anos
uperior a 2 einferiora 4 anos

uperlora4 einferiora 6 anos
uperiara 6 anos

TEMPO DE EXPERIÊNCIA ACUMULADO EM
AUDITORIAS REALIZADAS EM EMPRESAS COM
NATUREZA JUKIDICA CONSÓRCIO DE SOCIEDADES

inferiora 2 anos
Superior a 2 e inferior a 4 anos
Superior a 4 e inferior a 6 anos

Superiora 6 anos

EDITAL PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIALCECSRo 001/2019
IERVICOSDE AUDn'ORLA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕESCONTABEIS DO CECS
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TEMPO DE EXPERIÊNCIA ACUMULADO EM AVALiACÁO
)E PROCESSOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS

UMERO DE
ROFISSIONAIS

nferiora 2 anos
uperiara 2 einferiara 4 anos
Superiora 4 einferiara 6 anos
uperiora 6 anos

TEMPO DE EXPERIÊNCIA ACUMULADO EM AUDITORIA NUMERO DE
)E RELATÓRIOS SOCIOAMBIENTAIS DA ANEEL E GRI. PROFISSIONAIS
:ELETROBRAS
nferior a 2 anos
uperiara 2 einferiara 4 anãs
uperior a 4 elnferiora 6 anos
uperiar a 6 anos

Outrossim, encaminhámos,em anexo, documentaçãocomprobatória relativa ao(s)
item(ns) acima atendido(s).

Atencíosamente

Razão social e CNPJ do proponente.
Nome do representante:
Assinatura:

Obs.: Esta proposta técnica deverá ser assinada pelo representantelegal da empresa,
constituído para tal fim e com os devidos poderes, sendo necessária a juntado do respectivo
instrumento.

EDn'AL PROCEDIMENTO
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Anexo lll

MODELO DEPROPOSTADEPREÇOS

Local, Dia /Mês/Ano
AO
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL CECS
Superintendência Administrativa Financeira
Rua Comendador

Araújo. 143 - 1 9o andar

80420-000 - Curitiba - PR
Telefone:(41)3028-4300
/20

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIAL CECS N'

Prezados Senhores
De acordo com o estabelecido no instrumento convocatória da licitação em epígrafe
informamosque:

1.

o nosso preço global proposto é de R$ --------

( ------.

), correspondentea

prestação de serviços para 05 (cinco) exercícios sociais, conforme segue:

)escrição
Serviçosde Auditoria das Demonstrações
financeiras Anuais. com parecer
Serviços de Revisão das Informações
trimestrais (ITRs). com parecer
Valor Global

Qtde.

Preço Máximo
ÍUnitário)

Preço Máximo
Global

5

15

2. No(s) preço(s) já se encontra(m) incluso(s)todos os impostos,seguros. taxas e
demais encargos incidentes;
3. A razão social e demais dados são

Razão social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
CEP do emissor da Nota Fiscal:
Unidade da Federação do emissor da Nota Fiscal
E-mail(s):
Telefone(s):
Banco/agência/conta:
Alíquota:
Não(
Sim(
Simples Nacional:

SERVICOS DE 'AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS

o Comendador Araújo, 143 - ],9o andar - Ed. Exectltive Center Ev80420-000 - Centro - Curitiba - Pr
TEL (41) 3028 4300
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4. No caso de adjudicação do CONTRATO,o (a) representante da nossa empresa que
assinará o CONTRATO será o (a) Senhor
(Gerente/Sócio/Proprietário) RG e CPF/MF:

(a) ........

-

qua/f#cação

Obsewação: Caso o contrato social da empresa exigir a assinatura de mais
sócios/procuradores, informar os dados dos mesmos

5. A presente PROPOSTAé válida por um período de 90 (noventa) dias corridos
contados a partir da data fixada para a sessão pública de abertura das PROPOSTAS
6.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o Instrumento Contratual oriundo do certame

licitatório em referência, a substituir qualquer um das documentos citados no item
RegularidadeFiscal e Trabalhista,que esteja com o prazo de validade vencido nesta
oportunidade,bem como assina-lodentro do prazo estabelecidopelo CECS e atender
todas as condições prévias à sua celebração.

7. Obrigamo-nos, ainda, a aceitar a decisão que for tomada pelo CECS relativamenteà
escolha da PROPOSTA vencedora, e reconhecemos que não nos caberá nenhum direito
de indenização ou compensação caso venha a ser rejeitada nossa PROPOSTA, ou
anulada ou revogada esta licitação.
8. Declaramos que conhecemos a Lei Ra.l0.520, de 17/07/2002, o Decreto n'. 3.555, de
08/08/2000, o Decreto no. 3.693, de 20f12/2000, e os Regulamentos Internos de Licitações
e Contratos das Consorciadas COPEL e ELETROSUL estando assim obrigados em todas

as suas condiçõese estipulações,bem como declaramosque esta empresaestá em
situação de regularidade fiscal, previdenciária e FGTS e que manteremos esta condição
até o encerramento do CONTRATO.
9.

Declaramos que atenderemos, integralmente, todas as condições constantes dos

DOCUMENTOS
DOEDITAL

10. Atestamos que recebemos, examinámos e concordamos com os termos das
INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES e dos DOCUMENTOS DO CONTRATO, assim
como foram conferidas as Especificações Técnicas e as quantidades especificadas e que
assumimos plena responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na preparação da
presente PROPOSTA.
Atenciosamente

Assinatura e nome do representante legal da empresa
CPF.

Obs. Este formulário deverá ser assinado pelo representante legal da empresa,
constituído para tai fim e com os devidos poderes, sendo necessária a juncada do
respectivo instrumento.

EDITAL PROCEDIMENTO DE LICn'AÇAO CONCORRENCIALCECSno 001/2019
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Anexo IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E
AMBIENTAL

inscrita

(Empresa)

no CNPJn'
Sr(a)
Ro

eCPFn'

por intermédiode seu sócio, proprietárioou diretor o(a)
portador(a) da Carteira de Identidade
DECLARA:

1. para fins do dispostono incisaXXXlll do art. 7' da ConstituiçãoFederal.que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partirde quatorze anosl

2. que não pratica relação trabalhista caracterizandotrabalho forçado ou análogo a
trabalho escravo, conforme disposto nas Leis n ' 9.777. de 30 de dezembro de 1998, n'
l0.803, de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar Federal n' 75, de 20 de maio de
1993

3. que respeita os Direitos Humanos e não permite qualquer forma de discriminação,
cumprindo as obrigações trabalhistas e assegurando condições dignas de trabalho aos
funcionários.

4. que não adota práticas danosas ao meio ambiente,exercendo suas atividades em
observância aos ates legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio
ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais, incluindo, mas não se
limitando, ao cumprimento da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e Lei no
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Local, Dia / Mês /Ano
(Assinatura)
(Nome e cargo do representante)
(Nome do proponente na falta de papel timbrado)

Obs. Esta declaraçãodeveráser apresentada
juntamentecom os documentospara
habilitação.

Dn'AL PROCEDIMENTODE LICn'AÇAO CONCORRENCIAL
CECSoo 001/201
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Anexo V
MODELODE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE
CONTRATAÇAOCOMAAD INISTRAÇÃOPÚBLICA

res

'...FFn--n--n-nP-P-n--u--u--P--P-P

P Pg Pg P P --n--n--n-.:

por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades
legais. para fins de participação no Procedimento de Licitação Concorrencial CECS

./20....,que:
1. os documentos apresentados são originais ou cópias fieis dos mesmos sob pena de
habilitação, sem prejuízo de responsabilização penal. civil e administrativas

2. os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou

conhecimento
de todasas informações,
condições
locaise graude dificuldade
do
cumprimento do objetat

3. aceita participar da presente licitação nas condições estipuladas no Edital e caso
vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto

4. não se encontradeclaradainidõneapara licitar ou contratarcom órgãosda
Administração Pública;

5. cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação e Inexiste
fato impeditivo para tala

6. não possui condenaçõesem ações cíveis ou criminais por prática de ates de
improbidade administrativa;

7. não se encontra suspensa ou impedida de licitar ou contratar com o CECS, ou
empresas consorciadas e suas subsidiárias ou controladas, em decorrência do disposto no
artigo 38 da Lei Federal n' 13.303 de 30 de junho de 2016

Local, Dia / Mês / Ano
IAssinatura)
(Nome e cargo do representante)
(Nome do proponente na falta de papel timbrado)

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em separado dos envelopes e antes da
abertura destes, diretamente à Comissão de Licitação, juntamente com a Procuração
(Anexo VI deste Edital)-

)n'AL PROCEDIMENTO DE LICn'ACÃ0

CONCORRENCIAL CECS no 001/2019

SERViCOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRACOESCONTAREI
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Anexo VI

MODELO DE PROCURAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

(Empresa) .......... com sede (endereço) .......... (CNPJ) .........., neste ato representada por
seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu bastante
procurador/representante, (nome) ........... (qualificação) .........., (RG) .........., (CPF)
(residência) .........., endereço eletrõnico .........., ao qual outorga poderes específicas para
e
representar a autorgante no Procedimento de Licitação Concorrencial CECS ...... ../20
praticar todos os ates pertinentes à referida Licitação, podendo ainda requerer, impugnar.
desistir. interpor ou declinar do direito de recurso, assinar qualquer tipo de documento ou
instrumento contratual, que for necessário ao fiel cumprimento deste mandato.
Local, Dia / Mês / Ano
(Assinatura)

(Nome e cargo do representante)
(Nome do proponente na falta de papel timbrado)

Obs.: Esta procuração deverá ser apresentada em separado dos envelopes e antes da
abertura destes, diretamente à Comissão de Licitação, acompanhada de documento de
Identificação,pelo representante designado pelo proponente para a participação no
referido certame.

@
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Anexo Vll -

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO CECS NO
/20
SERVIÇOS DE
AUDITORIA INDEPENDENTE PARA 0
O CECS
ABRANGENDO

A

AUDITORIA

DAS

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS,COM A EMISSÃO
DE PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES,

QUEENTRESI FAZEM:

E O

CONSÓRCIOENERGETICOCRUZEIRODO SUL
CECS,NAFORMAABAIXO:
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL - CECS. constituído conforme
CONTRATO de Constituição de Consórcio registrado na Junta Comercial do Estado do
Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o no 08.587.195/0001-20. com sede em Curitiba. no
Estadodo Paraná, na Rua ComendadorAraújo, 143, 19' andar, em prol das consorciadas
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A., sociedade por ações, subsidiária integral da
Companhia Paranaense de Energia - COPEL, com sede em Curitiba, no Estado do
Paraná. na Rua José lzidoro Biazetto. 158. inscrita no CNPJ/MF sob n' 04.370.282/000170, e ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S. A., concessionária de serviços públicos de
energia elétrica, subsidiária da ELETROBRÁS,com sede em Florianópolis,no Estado de
Santa Catarina, na Rua Deputado Antânio Edu Vieira, 999. bairro Pantanal, inscrita no
CNPJ/MF sob n' 00.073.957/0001-68, neste ato representado por seu Superintendente
Técnico, Sr. Paulo Henrlque Rathunde, portador da Cédula de Identidade n' 3.490.029-9
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n' 552.841.679-53 e por seu Superintendente
Administrativo/Financeiro,
$r. Luiz Carlos Bubiniak, portadorda Cédulade Identidadeno
3.441 .277-4 SSP PR. inscrito no CPF/MF sob o n' 549.352.459-72. doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE ou CECS,
e do outrolado
.com sede
Estado
na cidade de.
neste ato
conformidade com seu Estatuto Social, por seu .....
(Empresa)

Rua

inscrita no CNPJ sob o n'
legalmente representada em
Sr.
portador
inscrito no CPF/MF sob 0 Ro
da Cédula de Identidade no ......................
SSP/.
doravante denominada simplesmente CONTRATADA;
Celebram o presente CONTRATO. o qual se regerá pelas normas contidas na Lei Federal
n' 13.303/2016 de 30.06.2016, Regulamentos Internos de Licitações e Contratos das
Consorciadas COPEL e ELETROSUL (disponíveis no Portal da Transparência do site
http://wwwusinamaua.com.br/portal.datransparencia), legislações complementares e
seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA l - OBJETO
A contratação de serviços de auditoria independente para o CECS abrangendo a revisão
das informações contábeis intermediárias (ITR's) e a auditoria das demonstrações
cohtábeis, com a emissão de pareceres trimestrais e anual dos auditores independentes:
para os exercícios sociais relativos aos anos de 2020 à 2024, a serem realizadas em
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade -- NBC, normas gerais da Lei Ro
EDnAL PROCEDIMENTO DE LICnACAO CONCORRENCIAL CEC:
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6.404/76 aplicáveis aos consórcios e as normas e procedimentos contábeis do Consórcio
conforme especificado no Anexo l do Edital

1.
Integram este Contrato. como se nele estivessem transcritos, exceto no que de
forma diferente ficar aqui estabelecido. para todos os efeitos de direito, os seguintes
documentos:

a) O Edital de PROCEDIMENTODE LICITAÇÃOCONCORRENCIALCECS llo
/20

e seus anexos e todos os anexos deste contrato;

b) A proposta de preços da CONTRATADA, datada de

./.

./

c) A Descrição detalhada do Objeto - Especificação Técnica

2.

Em caso de dúvidas ou divergênciasentre os documentosintegrantese este

Contrato, prevalecerá este último.

õtÁ
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. sob a rubrica CUSTEIO CS930072 e ELETROSUL CENTRAIS
ELÉTRICAS S. A. sob a rubrica CUSTEIO 4121018001

CLÁUSULAIV PREÇOEVALORDOCONTRATO
A CONTRATADAprestará os serviços objeto deste Contrato, pelos preços unitários
correspondentes a prestação de serviços para 05 (cinco) exercícios sociais. a seguir
discriminadas:

)escrjção
Serviços de Auditoria das Demonstrações

FinanceirasAnuais. com parecer
Serviços de Revisão das Informações
trimestrais (ITRs). com parecer

Qtde.

Preço Máximo
(Unitário)

Preço Máximo
Global

5

15

/alar Global

1. Para fins contábeis, dá-se ao presente Contrato o valor global estimado de R$
)

2. O valor deste Contrato é meramente estimativa, não cabendo à CONTRATADA
quaisquer direitos, caso a mesmo não seja atingido durante sua vigência

3. Nos preços já estão incluídos mão de obra direta e indireta, acrescida de todos os
encargos sociais. ferramental, equipamentos, materiais, equipamentos de segurança
uniformes, despesas com seguros de qualquer natureza, convênios, perdas eventuais,
)ITAL PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIALCECSRo 001/2019
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despesas administrativas, lucros. impostos, tributos, transporte e demais encargos
necessários para a perfeita execução do objeto contratual.
4.

Os tributos sobre renda ou lucro não implicarão no reequilíbrio dos preços contratados

CLÁUSULAV-FATURAMENTO
1. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura adequada e
corretamente emitida, correspondente aos serviços devidamente concluídos e aceitas pelo
CECS no período, aditando como destinatário o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul CECS, cujos dados para faturamento constam no preâmbulo deste Contrato,
encaminhando Nota Fiscal/Fatura emitida à Rua Comendador Araújo n' 143 - 19o andar,
CEP 80.420-000 , Curitiba/PR, para protocolo.

Não serão afeitos documentos de cobrança emitidos por subcontratadas ou terceiros
contra o CECS
2. O faturamento dos sewiços será feito da seguinte forma

No quinto dia útil após a entrega da relatório relativo a cada trimestre especificado na

'Cláusula l -

OBJETO", deste Instrumento, a CONTRATADA apresentará à

CONTRATANTE a Nota Fiscal de Serviços.

3. Os documentos de cobrança deverão ser emitidos por seus valores globais, devendo
discriminar nos mesmos os seguintes dados:
-

Os serviços executados.
O valor total, discriminando o principal e reajustes
Número do CONTRATO;
COPEL Geração e Transmissão S.A.: 51% do valor faturado
ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.: 49% do valor faturado

4. É imprescindívelpara liberação da pagamento que a Nota Fiscal/Fatura venha
acompanhadados documentos de Regularidade Fiscal, dentro do seu prazo de validade,
conforme segue:
. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
+ Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

. Caso a CONTRATADAseja enquadradaem regime de tributação fixa anual do
l$SQN, apresentar cópia da última guia de recolhimento.
5. Todos e quaisquer tributos cuja incidência se relacione com o contrato ou seu obUeto,

correrão por conta da CONTRATADA,devendo esta, quando exigido, apresentar o
comprovante de recolhimento ao CECS por ocasião da liberação da Nota Fiscal/Fatura

6. Sobre o valor das Notas Fiscais/Faturasde Prestaçãode Serviços o CECS fará a
retenção e o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN:
quando aplicável, à luz da Lei Complementar n' 116/03 e da legislação municipal
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7. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) de Prestação de Serviços, deverá(ão) ser emitida(s)
pela CONTRATADA e apresentada(s) no CECS para protocolo, impreterivelmente, até o

dia 20 (vinte) de cada mês, para que haja tempo hábil na retençãoe recolhimentodos
respectivos impostos. encargos e contribuições
8. A Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços. deverá especificar cada item fornecido,

a quantidade,os valores unitários, subtotais,total, o número deste contrato, os tributos
incidentes e respectivas alíquotas. O(s) valor(es) da(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser
correspondente(s) ao(s) previsto(s) na Cláusula Preço e Valor do Contrato.

9. A Nota Fiscal/Faturadeverá ser emitida com o mesmo CNPJ da CONTRATADA
constante no preâmbulo deste contrato

10. A CONTRATADA deverá discriminar na Nota Fiscal/Fatura. gUang!
incidência dos seguintes tributos

Úg!, a

a)
Imposto sobre Serviços -- ISS. nos termos da Lei Complementar n' 116/03 e
atendendo a legislação municipal de cada município, bem como destacar o município
onde foi executado o serviço, a base de cálculo do ISS, alíquota e o valor a ser
retido

b)

O valor correspondenteà retenção sobre os pagamentosefetuados por

pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, conforme artigo 29 e
30, da Lei n' l0.833/03: Imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL). da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP.

c)
O valor da retenção do INSS, nos termos da Instrução Normativa RFB n'
971/2009.

11. Nos termos do Decreto no 1.676/10, da Prefeitura Municipal de Curitiba, a
CONTRATADA deverá inscrever-se no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros
Municípios - CPOM. sob pena de retenção do ISS
12. A CONTRATADA, ao emitir Nata Fiscal Eletrânica (NF-e), deverá, obrigatoriamente
enviar para o CECS:
a)
O arquivo (de extensão ".pdf') da respectiva NF-e para o e-mail
nf.eletronica@usinamaua.com.br, com a identificação no campo "assunto" do e-mail.
do número do Contrato e do número da NF-e.

13. Caso seja constatadaalguma irregularidadena Nota Fiscal/Faturaemitida pela
CONTRATADA ou nos documentos que a integram, estes serão devolvidos para as
devidas correções
14. Caso a(s) a(s) Nota(s) Fiscal(is)seja(m) devolvida(s) para correção considerar-se-á a
data do último protocolo para efeito de prazo para pagamento
15. O CECS não se responsabilizará por eventuais atrasos de qualquer natureza
decorrente da inobservância das orientações contidas nesta Cláusula.
=;'.-'à
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16. Quando aplicável, o CECS fará a retenção e o recolhimento da Contribuição
Previdenciária devida pela CONTRATADA, com base na alíquota prevista na legislação
previdenciária, calculada sobre o valor da mão de obra.
17. No caso das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, para fins de atendimento
à Instrução Normativa RFBn' 1234/2012, não serão retidos e recolhidos os impostos PIS,
COFINS, CSLL e IRPJ das empresas SIMPLES apenas se a CONTRATADA enviar.
juntamente com a nata fiscal. o Anexo IV da referida Instrução Normativa preenchido.

18. Em cumprimentoao dispostono artigo 69, incisa IX da Lei Federaln' 13.303/2016,o
CECS se reserva Q direita de periodicamentefiscalizar as condições de habilitaçãoe
qualificação exigidas na contratação.

19. O CECS também poderá verificar, a qualquer tempo, a manutenção da condição da
CONTRATADAnão estar impedida de participar de licitações e/ou contratar com a
Administração Pública através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Paraná - CFPR, ao sistema Gestão de Materiais Obras e Serviços - GMS e ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas -- CEIS.

CI.ÁUSUI.A VI - CONO1ÇÕESOE PÀêÀÜÍÊKÍÕ
1.
0s serviços e fornecimentos realizados pela CONTRATADA serão pagos pelo
CECS, de acordo com os preços e condições constantes das cláusulas Preço e Valor do
Contrato, a partir das datas de suas respectivasconclusões, estas formalizadas pelo
gestordo contrato.

2.
Os pagamentosserão efetuados através de crédito em conta corrente da
CONTRATADA,em estabelecimentobancáriopor esta indicada,após 30 (trinta) dias da
apresentação da nota fiscal/fatura. na Superintendência Administrativo e Financeiro.

3.
No caso da CONTRATADA não arcar com as obrigações trabalhistas e
previdenciárjasdos seus empregados, quando dedicados exclusivamente à execução do
contrato, o CECS poderá realizar retenções ou glosas preventivas sem prejuízo das
sanções cabíveis.
4.

Ocorrendo o vencimento da obrigação em dia em que não haja borderõ, o

vencimento postergar-se-á para o dia em que for emitido o próximo.

5.
Considerando que Q pagamento do preço contratado será feito mediante crédito
em conta corrente, é vedada à CONTRATADA a emissão de duplicata para circulação. O
descumprimento desta obrigação sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa

equivalentea 10% (dez por cento) sobre Q valor global da Nota Fiscal. a qual será
descontada do pagamento subsequente ou cobrada mediante recibo, após prévia
notificação. observado o disposto na Cláusula Sanções Administrativas.
6.
O CECS não reembolsará. em hipótese alguma. tributos indevidamente calculados
multas fiscais e demais acréscimos tributários.
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7.

Ocorrendo atraso no pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is), por motivo de inteira

responsabilidade do CECS, este ficará sujeita às sanções abaixo. calculadas com base no
valor da obrigação identificada ou da(s) Nota(s) Fiscal(is). mediante apresentação pela
CONTRATADA do respectivo documento de cobrança
a)
Juros moratórios de 1% (um par cento) ao mês; pró-rata-die, contados após a data
de vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principall

b)

Correção monetária com base no IPCA, pró-rata-die, contados após a data de

vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal.

Não será computado como atraso do CECS o descumprimento pela CONTRATADA do
disposto na Cláusula Faturamento

1.
0s preços estabelecidos neste Contrato serão passíveis de reajuste anual,
incidindo sobre Q valor atualizada, de acordo com a variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou
outro índice oficial que venha a substituí-lo, conforme a seguir:
1.1. 0 primeiro reajuste poderá ocorrer após 12 (doze) meses da data de assinatura
do contrato, referente ao período entre o mês da apresentação da proposta e o mês

anterioraoreajuste.
1.2. Caso a propostatenha sido apresentadahá mais de 12 (doze) meses da data de
assinatura do contrato, o primeiro reajuste poderá ocorrer no primeiro mês da vigência
contratual.

1.3.

Os demais reajustes poderão ocorrer a cada 12 (doze) meses após o último

ocorrida, referentes ao período entre o mês do último reajuste e o mês anterior ao reajuste
presente.
2.
Quando o índice da mês anterior ao da reajuste não estiver disponível no momento
de sua efetivação, será aplicada a variação do índice do mês anterior à apresentaçãoda
proposta ou último reajuste, conforme o caso. e do segundo mês anterior ao reajuste em
questão.

CLÁUSULAVlll
1.

PRaaõívnÊnõiÃitxÊcüêÃÕ

0 presenteContratovigorará pelo prazo de vigênciae execuçãode 60 (sessenta)

meses contados a partir da data de sua assinatura.

2.

A prestação dos serviços terá início em data a ser definida pelo Gestor do

Contrato.

3.
O término do prazo de vigência deste Contrato não afetará direitos ou obrigações
das partes. relativas a pagamentos, prestação de garantia, regularização documental e
outras do gênero, que, eventualmente, devam ser exercidas ou cumpridas após o término
do referido prazo de vigência.
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4.
A vigência deste Contrato poderá encerrar-se antes do prazo estabelecido no capuz
desta Cláusula, se exaurida o valor previsto na Cláusula Preço e Valor do Contrato.
CLÁUSULA IX - CESSÃO DESTE CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este Contrato, ou
ainda subcontratar,no todo ou em partes, o seu objeto, nem comprometera título de
garantia a terceiros seus créditosjunto ao CECS, sob pena de rescisãoe aplicaçãode
sanções previstas em lei
CLÁUSULAX

OBRIGAÇAODACONTRATADA

Além das demais obrigações assumidas sob este contrato, caberão também à
CONTRATADA

1. Responsabilizar-sepela integral prestação dos serviços, bem como pelas obrigações
decorrentes do descumprimento da legislação em vigor.

2. Arcar com as despesas de deslocamentos,estadiase alimentaçãodo pessoal que irá
executaros serviços.

3. Responsabilizar-sepelo pagamento de todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas
previdenciários e outros, incidentes sobre os serviços obleto deste contrato.
4. Executar os serviços em plena conformidade com as normas aplicáveis previstas neste

Instrumento, resguardando o sigilo e a confidencialidadeinerentes aos mesmos e
respeitando as orientações específicas que sejam transmitidas, mesmo que verbalmente.
Em caso de discordânciaentre as normas e este Contrato ou orientaçõesespecíficas,

prevalecemas últimasl
5. Refazer os serviços que apresentarem defeitos, falhas, deficiências ou divergências em
relação ao especificado neste contrato

5.1 A correção deverá ser efetuada a partir de notificação do CECS e dentro dos prazos
por esta determinados.

5.2 Todas as despesas decorrentes da correção de defeitos, falhas ou deficiências
correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

5.3 0 CECS fica autorizada a deduzir da(s) fatura(s) os valores que vier a pagar a
terceiros, pelo atendimento de serviços não realizados ou realizados com atraso pela
CONTRATADA.
5.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

tEÁÜgüt.ÃÍÍ:ÕÊRiêÃÇÕÊã ÕÕtÕNiRÃÍÃNn
Além das demais obrigações assumidas sob este Contrato, caberá também ao CECS
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1.

Esclarecer à CONTRATADAtoda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação

a execução dos serviços.

2.
Fornecer. a qualquer tempo e com o máximo de presteza mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todas os
casos omissos
3.
Manter, sempre por escrito, entendimentos sobre serviços com a CONTRATADA,
ressalvados os casos determinados pela urgência, cujos entendimentos verbais deverão
ser confirmados por escrito. dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis

O não cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, assegurada a ampla defesa
e o contraditório, sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções administrativas:

1.
Advertência, por escrito, casa Q ato praticado implique em descumprlmento das
obrigações da CONTRATADA, desde que não tenha acarretado danos concretos ao
CECS, Copel e Eletrosul, suas instalações. pessoas, imagem, meio ambiente ou a
terceiros.

2.

Multas Contratuais conforme segue

2.1.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescentedo presente
Contrato pela inexecuçãoparcial do objeto, acrescida de 5% (cinco por cento) sobre Q
valor global estimado do contrato, em decorrência de rescisão contratual motivada pela
CONTRATADA.

2.2.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimadodo presente

Contrato pela inexecução total do objeto do Contrato.

2.3.
Multa de 5% (cinco por cento). sobre o valor global estimado do Contrato, em
decorrência de rescisão contratual motivada pela CONTRATADA.

2.4

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato em caso de

apresentação de documento ou declaração falsa

2.5.
Multa de 5% (cinco por cento) sobre Q valor global estimado do contrato. em
decorrência do descumprimento de quaisquer das demais obrigações assumidas, inclusive
do descumprimento de quaisquer itens descritos na Especificação Técnica, sobre as quais
já não se tenha estabelecido sanção, ou ainda. por reincidências na aplicação de
advertências.
2.6.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a CECS suas subsidiárias integrais e controladas pelo prazo de até 2 (dois) anos, por
descumprimento de obrigações contratuais que acarrete consequências graves ou impacto
significativo ao CECS ou ao interesse público.

3.
A aplicação de multas será objeto de notificação e seu
garantia prestada, caso esta tenha sido exigida. Caso o valor
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta
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pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CECS ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
4.

A multa aplicada poderá ser compensada com créditos existentes no CECS em favor

da CONTRATADA,oriundos de eventuais outros contratos firmados entre as partes,
aplicando-se a compensação prevista no Artigo 368 e seguintes do Código Civil
5.
Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser devidamente
comunicados ao CECS e comprovados dentro de 5 (cinco) dias a partir de sua ocorrência.
para que possam ser analisados e considerados válidos, a critério do CECS.

6.
Ocorrendo mais de uma infração, as multas serão cumulativas até o limite de 40%
(quarenta por cento). e não eximem a possibilidade da aplicação da penalidade de
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o CECS,
e suas consorciadas COPEL e ELETROSUL, bem como de suas subsidiárias integrais e
controladas, por prazo não superior a 2 (dois) anos
7.
As multas estabelecidas nesta Cláusula serão aplicadas independentemente da
responsabilização da CONTRATADA por eventuais danos diretos, indíretos e/ou prejuízos
excedentes, nas termos do artigo 416, parágrafo único, da Lei no l0.406/02 (Código Civil
Brasileiro), cujo valor será apurado em ação própria e na fase processual adequada, caso
não haja consenso entre as partes.

ttÁÜãÜ[ÃXiiÍ
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1 0 Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses e condições estabelecidas no item
l0.4.do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL e artigo 95 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROSUL.
2 Caso ocorra a rescisão do Contrato, por qualquer dos casos previstos, o CECS pagará
à CONTRATADA apenas os valores dos serviços executados e aceitou até a data da
rescisão, ressalvando-se o direito do CECS deduzir valores decorrentes de multas e/ou
preluízos acarretados pela CONTRATADA.

ttÁÜãÜ[ÃXiV:ÃEiÊRÃÕÕÊãtÕÜiRÃiÜÃB
O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 81 da Lei 13.303/2016e em
consonância os itens l0.2 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
consorciada COPEL e artigos 92 a 94 do Regulamento de Licitações e Contratos da
consorciada ELETROSUL

CLAUSULAXV-FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Parara, para dirimir
quaisquer questões decorrentes deste Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro.
por mais privilegiadoque seja.
E, por estarem de pleno acordo, as partes, por seus representantes

legais. assinam 0

presente Contrato em 2 (duas) vias. na presença de 2 (duas) testemunhas.

#
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Curitiba.

de20

de

.

PELOCECS

Nome completo
Cargo

Nomecompleto
Carga

PELA CONTRATADA

Nomecompleto
Cargo na empresa
Testemunhas

Nome:
RG:
CPF:

.SSP/.

Nome
RG:
CPF

SSP/

'üL'){*;
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Anexo Vlll - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

AO
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL - CECS
Rua ComendadorAraújo, n' 143, 19' andar - Centro
Curitiba - Paraná
Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIAL CECS N'
Contrato CECS n'
/20

/20

e

Prezados Senhores

A
inscrita no CNPJ sob no

Estado do

. com sede na Rua
. na cidade de

, assina, se responsabilizapor cumprir e fazer cumprir o

compromisso aqui assumido, com base no Procedimento de Licitação Concorrencial e
Contrato em assunto.

Atenciosamente

Local,

/.

./

(nome e assinatura do responsável da empresa proponente)
(razão social da empmsa proponente)
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Anexo IX - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Identificação da CONTRATADA

Declaramos que nenhum resultado, parcial ou total, dos trabalhos desenvolvidos para o
alcance do objeto do Contrato
poderá. de forma alguma, ser objeto de
publicidade ou ser transmitido a terceiros sem autorização prévia e por escrito do CECS
A divulgação, sem autorização prévia do CECS, sob forma de relatório, artigo, vídeo,
entrevista. ou similares. correlatos ao objeto deste contrato, se caracterizará como quebra
de confidencialidade.
Havendo o descumprimento desta cláusula, a CONTRATIADAobrigar-se-á ao pagamento

de uma multa equivalentea 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem
prejuízo de responsabilização por perdas e danos, cujo valor será apurado em ação
própria e na fase processual adequada

Local,...

(nome e assinatura do responsável da empresa proponente)
(razão social da empresa proponentes
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Anexo X

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OUMICROEMPREENDEDORINDIVIDUAL

inscrita no CNPJ no
por intermédiodo seu representantelegal, com os devidos
poderes, e abaixo assinado, DECLARA, sob a$ penalidades legais, para fins de
participação no Procedimento de Licitação Concorrencial CECS ........../20...., que está
legalmente enquadrada na condição de microempresaou empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, atestando que:

1. Sua receita bruta, nos termos da Lei Complementar 123/2006, auferida no último ana
calendário foi de R$
(dispensada de declarar se a empresa
encontra-se no ano calendário de início de atívidade)
2. Não se enquadra em nenhuma das hipóteses abaixo, nos termos da Lei Complementar
123/2006:
1.de cujo capital participe outra pessoa jurídica

11.que seja filial sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exteriorl
111.
de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia

de outra empresaque recebatratamentojurídico diferenciadonos termos da citada Lei
Complementar,em que a receita bruta global ultrapasseo limite para obtenção do
benefício;

IV. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada pela citada Lei Complementar, em que a receita bruta global
ultrapasse o limite para obtenção do benefícios
V. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativas, em que a receita bruta global ultrapasse o limite para obtenção do benefícios
VI. constituída sob a forma de cooperativa. salvo as de consumo
VII. que participe do capital de outra pessoa jurídica
VIII. que exerça ativídade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa económica, de sociedade de crédito. financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio. de

empresade arrendamento
mercantil,de segurosprivadose de capitalização
ou de
previdência complementará

IX. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anterioresl
X. constituída sob a forma de sociedade por ações
EDITAL PROCEDIMENTO DE LicrTAÇAO CONCORRENCIALCECSno 001/2019
SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS DO CECS
Rua Comendador Araújo, 143 - 19o andar - Ed, Execut+ve Center Everest

80420-000 - Centro - Curitiba - Pr

TEL(41)30284300

Página54 de 56

®
CRUZEIRODOSUL

XI. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente. com o CECS relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade
3. O signatário desta DECLARAÇÃO é representante legal da
(empresa), e assume o compromisso de informar. imediatamente, à Secretaria da Receita
Federal do Brasil e ao CECS, eventual desenquadramento da presente situação de
(microempresa. empresa de pequeno porte ou
microempreendedorindividual).
Local, Dia / Mês /Ano
(Assinatura)
(Nome e cargo do repmsentante)
(Nome do proponente na falta de papel timbrado)

#
:$!$Ü
k.:
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ANEXO XI - CARTA PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATADA
(Timbre da empresa)
Local, Dia / Mês / Ano

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul -- CECS
Superintendência Administrativo Financeira
Rua Comendador Araújo, 143 - 19' andar
80420-000 - Curitiba - PR
A/C Sr(a)

REF.: INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DO CONTRATO
Decorrente do que dispõe o Item 10.3.2 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da COPEL e artigo 85 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROSUL,
em atendimento à Lei Federal n' 13.303/2016, comunicamos que designamos para
representar esta Empresa na execução do Contrato CECS n'
/20
os seguintes
responsáveis:
Titular:

(nome e RG)
(Telefone e e-mail)
Suplente:
(nome e RG)
(Telefone e e-mail)

Esclarecemos que, de acordo com a legislação acima mencionada, o representante
designado estará sempre presente no local da obra ou serviço, se for considerado
necessário pelas partes em função das características do objeto do Contrato.
Caso não haja manifestação em 3 (três) dias úteis da data do protocolo de recebimento
aposto neste documento, a indicação será considerada aceita pelo CECS.
Atenciosamente
(Assinatura)
(Nome do representante legal da Empresa)

OBS.: Esta carta deveráser apresentadajuntamente com uma via original do Contrato,
no ato de sua assinatura.
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