
 
 

 

COMUNICADO nº 002/2020 
 

 
EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA DEF Nº 001/2020 
PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 20/00246756 
 
A Celesc Distribuição S.A., no âmbito do Processo de Chamada Pública nº 
20/00246756, torna público o presente comunicado em razão dos últimos 
acontecimentos que determinam cautela e providências para o recebimento das 
propostas, alterando, também, o horário da cerimônia de abertura das propostas: 
 
CONSIDERANDO as medidas protocolares de prevenção à proliferação do COVID-19. 
 
CONSIDERANDO a declaração de Estado de Emergência em todo o território 
catarinense, com adoção de medidas restritivas a circulação de pessoas, publicada nos 
Decretos Estaduais nº 515, de 17 de março de 2020, e nº 521, de 19 de março de 
2020, ambos do Estado de Santa Catarina. 
 
RESOLVE: 
 
1. Determinar que a entrega de propostas ocorrerá, exclusivamente, na versão digital, 
através do e-mail: captacao@celesc.com.br até o dia e horário estabelecidos no Edital 
de Chamada Pública, quais sejam: dia 24 de Março de 2020, às 14:00 horas. Evita-se, 
assim, que a entrega ocorra de forma presencial à sede da Celesc, cujo ingresso ao 
prédio está restrito a empregados e terceirizados. 
 
2. Alterar o horário da abertura de Propostas de 14:00 horas do dia 24 de Março de 
2020, para as 15:00 horas, do mesmo dia. 
 
3. Autorizar a participação on-line dos proponentes e interessados na sessão de 
abertura do Processo, que ocorrerá às 15:00 horas, desde que enviem seus e-mails 
para: captacao@celesc.com.br, até o dia 24 de Março de 2020, às 14:00 horas, para 
inserção na lista interna de participantes da cerimônia de abertura. 
 

3.1. Aqueles que enviarem e-mail solicitando a sua participação da abertura 
descrita no item 3, acima, receberão em seus e-mails os procedimentos para o 
acesso à cerimônia de abertura de forma remota e digital. 

 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 20 de Março de 2020. 
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