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Celio Bueno De Miranda Neto <celiomiranda@cpfl.com.br>
seg 13/03/2017 17:58

Prezados boa tarde!
O Grupo CPFL Energia atua em diversos segmentos do setor elétrico dentre eles a Representação e Gestão de
consumidores no Mercado Livre de Energia Elétrica, bem como a Comercialização de Energia Elétrica no Mercado
Livre de Energia Elétrica. Nosso ques%onamento então é no sen%do de entender se haverá algum impedimento na
par%cipação de empresa do Grupo CPFL Energia no processo de contratação de energia elétrica das unidades em
questão, caso a prestação de serviços em “Assessoria Energia Elétrica” objeto desta Licitação, esteja sendo executada
por empresa do Grupo CPFL Energia.
Obrigado!
Celio Bueno de Miranda Neto
Coordenador de Gestão de Representação
Gestão de Contratos - BRC
CPFL Brasil – Campinas/SP
Tel 19 3756 8477
Cel 19 99219 5601
Mail celiomiranda@cpfl.com.br

www.cpﬂ.com.br/brasil
De: Central Pesquisa [mailto:central.pesquisa@planejamento.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017 10:25
Para: Central Pesquisa <central.pesquisa@planejamento.gov.br>
Cc: Central Licitacao <central.licitacao@planejamento.gov.br>
Assunto: ENERGIA: Aviso Publicação Edital- Consultoria, assessoria e gestão de energia elétrica para migração ao ACL
A/C: Áreas Técnica e Comercial
Assunto: Aviso Publicação Edital - Consultoria, assessoria e gestão de energia elétrica para migração ao ACL
Prezados Senhores,
Comunicamos que no dia 24/02/2017 ocorreu a publicação, no Diário Oﬁcial da União (Seção 3, página 179) e no
Jornal Correio Braziliense (caderno Cidades - página 19), do Edital do Pregão Eletrônico nº 2/2017, que tem por
objeto a contratação de serviços técnicos de consultoria, assessoria e gestão de energia elétrica, para migração de 34
(trinta e quatro) Unidades Consumidoras do Poder Público Federal, localizadas no Distrito Federal, ao Ambiente de
Contratação Livre (ACL).
A abertura das propostas está prevista para o dia 16/03/2017 às 09h30.
O edital e seus anexos poderão ser ob%dos nos seguintes endereços eletrônicos:
h p://www.comprasgovernamentais.gov.br , hNp://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes

/ConsLicitacaoDia.asp
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e h p://www.planejamento.gov.br.
Dúvidas poderão ser esclarecidas através do endereço de e-mail central.licitacao@planejamento.gov.br .

Atenciosamente,
Central de Compras
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Tel. (61) 2020-6009

“Esta mensagem (incluindo anexos, se houver) pode conter dados e informações confidenciais, e/ou
confidenciais para o destinatário e é protegida pelas leis aplicáveis. Caso tenha recebido esta mensagem
erroneamente, por favor notifique o remetente e providencie imediata exclusão da original e de qualquer
cópia, sendo estritamente proibida qualquer divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem.”
“This message (including any attachments) may contain confidential information and data, and/or
confidential to the recipient, and is protected by applicable laws. If you have received this message in error,
please notify the sender and promptly delete the original message and any copy, is strictly prohibited any
disclosure, copying or distribution of this message.”
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