
 ELEJOR Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A
Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública,  na  modalidade de pregão eletrônico,  a  que se refere  o edital  nº 
001/2020 do(a) ELEJOR Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A, CNPJ 04.557.307/0001-49.
    
    Nome do Promotor / Comprador: ELEJOR Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A 
    Edital: 001/2020
    Data de início do recebimento das propostas: 02 de 09 de 2020 às 09:01
    Data da Realização: 28 de 09 de 2020 às 09:01
    Local: www.bbmnet.com.br
    Pregoeiro responsável: Luiz Eduardo Wolff

   Ao(s) 28 dia(s) do mês setembro do ano de 2020, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos 
termos  da  convocação  de  aviso  de  licitação,  reuniram-se  o(a)  pregoeiro(a)  Sr(a)  Luiz  Eduardo  Wolff 
juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Eduardo Joakinson e Emerson Luís Alberti , para proceder a sessão 
pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir  Prestação de serviços subaquáticos em águas 
rasas, especificados conforme Termo de Referência para Mergulho Raso Versão 1.0, Anexo VIII deste 
Edital, nas instalações do CEFSC, de propriedade da ELEJOR Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A., com a 
utilização de sistemas de mergulho especificados conforme NORMAM 152016 da DPC 2 Revisão ou versão 
mais  recente.  Os  serviços  compreendemaInspeção,  limpeza  com  remoção  de  entulhos  das 
BarragensbInspeção,  limpeza  com  remoção  de  entulhos  nas  Tomadas  DáguacInspeção,  limpeza  com 
remoção  de  entulhos,  instalação  e  reinstalação  subaquática  de  grades  de  proteção  das  Câmaras  de 
CargadInspeção, limpeza com remoção de entulhos nos Canais de Fuga das UHEs e das PCHseElaboração  
de Relatório Técnico e fornecimento de mídia digital com filmagem a cada evento.Cada evento contará 
com pelo menos uma equipe de mergulhadores que atenderá integralmente as Normas da Autoridade 
Marítima para Atividades Subaquáticas, NORMAN 152016, 2 Revisão ou versão mais recente, publicada 
pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil e o Termo de Referência elaborado pela ELEJOR,  
anexo a este Edital, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às 09:01 horas do dia 28 de setembro de 2020 teve início, por meio do 
sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços.  
Foi  registrado  o  recebimento  da(s)  proposta(s)  inicial(ais)  de  preços,  por  lote  do(s)  seguinte(s) 
participante(s):

Lotes:
Lote - 1  -  Prestação de Serviços Subaquáticos no Complexo Energético
Situação - Adjudicado 
Classificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta
ATLÂNTICO SERVIÇOS TÉCNICOS 
SUBMARINOS LTDA

24/09/2020  15:42:15 518.100,00

Desclassificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta Motivação
NAMAR TRANSPORTES E 
OPERACOES DE 
MERGULHO LTDA

28/09/2020 08:56:52 510.000,00 Ausência de certidões 
negativas Federal e 
INSS, FGTS, CNDT, 
Certidão Negativa de 
Falências e 
Concordatas. Ainda, 
não atendimento do 



item "a" e "b" da 
qualificação técnica, 
por falta de 
apresentação dos 
certificados CSSM.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

  Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) 
vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 
lote, que é parte integrante dessa ata.
  Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

___________________________________________
Pregoeiro: Luiz Eduardo Wolff

___________________________________________
Membro(s) de Equipe: Eduardo Joakinson e Emerson Luís Alberti 




