
 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  
003/2022  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:  003/2022
    Data de início do recebimento das propostas:  07 de 05 de 2022 às 09:01
    Data da Realização:  30 de 05 de 2022 às 09:01
    Local:  www.bbm net.com.br
    Pregoeiro responsável:  Luiz Eduardo Wolff

   Ao(s)  30 dia(s)  do  mês  maio do  ano  de  2022,  no  endereço  eletrônico  www.bbm net.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  Jucelia  Aparecida  Medeiros  Becher  ,  para 
proceder  a  sessão  pública  de  pregão  eletrônico  com  o  objetivo  de  adquirir  prestação  de  serviços  de 
engenharia para elaboração da Revisão Periódica de Segurança  RPS  das barragens,  estruturas  associadas  e  
áreas  a  montante  e jusante,  operadas  e mantidas  pela  ELEJOR. ,  conforme  especificações  e quantidades  
definidas no instrumento convocatório.

  Inicialmente,  ficou  registrado  que  às  09:01 horas  do dia  30 de  maio de  2022 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  -  Revisão Periódica de Segurança  de Barragens
Situação  - Adjudicado  
Classif icação

Empresa Data  e  Hora  do  Registro Valor  da  Proposta
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E 
PROJETOS SA

03/06/2022  11:54:37 580.000,00

Desclassif icação

Empresa Data  e Hora  do  Registro Valor  da  Proposta Motivação
G5 ENGENHARIA E 
GERENCIAMENTO LTDA

02/06/2022 11:50:35 558.000,00 Feita a análise da 
documentação da 
proponente G5, 
destaca-se sua não 
habilitação, devido ao 
não atendimento do 
Anexo IX do Edital, pela 
sua equipe chave e 
complementar; dois 
engenheiros da equipe 
chave e dois 
engenheiros da equipe 
complementar não 
obtiveram a 
qualificação mínima 
necessária exigida no 



instrumento 
convocatório.

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:

RESUL TA DO  CONSO L I D A D O  APÓS  ENCER R AME NT O  DA  SESS ÃO

  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 Jucelia Aparecida Medeiros Becher




