Curitiba (PR), 06 de maio de 2020
CONVOCAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIAL CECS Nº 001/2019
Objeto: Contratação de Serviços de Auditoria Independente para o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul brangendo
a revisão das Informações Trimestrais (ITRs), e a auditoria das Demonstrações Contábeis, com a emissão de
pareceres trimestrais e anual dos Auditores Independentes.

Ref.: Sessão pública de abertura do envelope proposta de preços dos concorrentes
classificados.
O Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, em conformidade com o Item 5.10 do Edital, convoca os
representantes das empresas classificadas na 1ª fase (fase técnica) para a sessão pública de abertura
do envelope nº 2 contendo a proposta de preços.
Data: 15/05/2020 (sexta-feira)
Horário: 09h30 (horário de Brasília-DF)
Local: CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL – CECS, Rua Comendador
Araújo, 143 – 19º andar, 80420-000 – Curitiba – PR.

A seguir a relação das empresas classificadas na fase técnica:
•
•
•

MACIEL AUDITORES S/S (RUSSELL BEDFORD);
AUDILINK & CIA AUDITORES;
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Caso durante a sessão de abertura do envelope nº 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 nº 3 (Documentos de Habilitação), na mesma sessão (item 5.14.1.).
Importante: Considerando as medidas de enfrentamento do COVID-19, atendendo as orientações da
Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, solicitamos aos participantes o uso obrigatório de
máscara, álcool em gel, bem como a limitação de um representante de cada licitante para evitar
aglomerações.
http://www.consorciocruzeirodosul.com.br/licitacoes
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.
Atenciosamente,
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