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AVISO ESPECÍFICO - EDITAL DE LICITAÇÃO – BRASIL - PROJETO BR-L1491

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA DA CELESC – BID

Contratação de empresa para execução de obras de Contenção de Talude na Subestação São José Real Parque,
incluindo o fornecimento de equipamentos e materiais necessários à execução das Obras, conforme descrito nas
Especificações Técnicas, Projetos de Engenharia, Plantas e demais documentos anexos ao Edital.

Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR

Licitação Pública Nacional (LPN) Edital Nº 20/00524

Este Edital de Licitação segue o Aviso Geral de Aquisições (AGA) para este projeto publicada no Development
Business Nº IDB1429-11/18, de 27 de novembro de 2018.

A Celesc Distribuição S/A recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante
denominado "Banco"), no montante de US$ 276.051.000,00 para o financiamento do Projeto BR-L1491 / Programa de

Investimentos em Infraestrutura Energética da Celesc – BID, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos
decorrentes do contrato para Contratação de empresa para execução de obras de Contenção de Talude na
Subestação São José Real Parque, incluindo o fornecimento de equipamentos e materiais necessários à execução
das Obras, conforme descrito nas Especificações Técnicas, Projetos de Engenharia, Plantas e demais documentos
anexos ao Edital. A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.

A licitação será realizada mediante os procedimentos de licitação nacional competitiva especificados nas Políticas para
Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo BID, GN-2349, e está aberta a licitantes de todos os países conforme
definido nas diretrizes. Os licitantes elegíveis interessados podem obter informação adicional e inspecionar os
documentos de licitação na Celesc Distribuição S.A., durante o seu horário de expediente, das 08:00 hs às 12:00 hs e
das 13:00 hs às 17:00 hs.

As Propostas devem ser encaminhadas ao Departamento de Suprimentos (DPSU) da Celesc Distribuição S.A. até às 23h
59m 59s do dia 02 de dezembro de 2020, no formato de arquivos “PDF”, por meio de correio eletrônico, mediante e-mail
para o endereço dvlt@celesc.com.br. As propostas recebidas em atraso sumariamente serão rejeitadas. As propostas
serão abertas sem a presença de representantes dos licitantes no dia 04 de dezembro de 2020, às 10:00 horas.

A Sessão de Abertura das Propostas e demais documentos será realizada de forma vitual, cuja transmissão poderá ser
acompanhada ao vivo, no dia e hora acima citados, no seguinte endereço eletrônico: http://transparencia.celesc.com.br,
ou, www.celesc.com.br através do menu “Portal Transparência”, no link “Despesa”, opção “Transmissão ao Vivo”, devendo
o interessado selecionar a “Sala 2”.

