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Solicitação de Esclarecimentos   

Edital: 003/2022 Órgão
promotor: ELEJOR – Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A

Nome: Luiz Eduardo Wolff E-mail: wolff@elejor.com.br

Solicitações
Pergunta 1:
25/05/2022 14:37:33

 Prezados; Solicitamos adiamento do envio da proposta e documentação acessória para dia 13/06/22. A documentação
solicitada nos exige um prazo adicional. Desde já agradeço. Atenciosamente Rogério

Resposta:
25/05/2022 16:51:32

 Prezado Licitante. O prazo do edital foi de 15 dias úteis e será mantida a data definida de sua abertura.

Pergunta 2:
25/05/2022 16:01:14

 
Prezado, No campo de cadastro da proposta, não está habilitada a inclusão do arquivo da proposta conforme edital item
10.5 e Anexo I - Modelo de Formulário de Proposta. Favor informar como devemos cadastrar o arquivo de proposta
comercial no sistema bbmnetlicitacoes.com.br Agradecemos a atenção.

Resposta:
25/05/2022 16:51:32

 
Prezado Licitante. Não está habilitado o campo Ficha Técnica. Solicitamos que o envio da proposta (Anexo I) seja inserida
com os documentos de habilitação. Em sendo vencedor, será oportunamente solicitada sua atualização, ajustando-a ao
lance.

Pergunta 3:
26/05/2022 17:46:04

 

Prezados, solicitamos os esclarecimentos abaixo: 1.Considerando a experiência comprovada em atestado técnico para
execução da atividade que comprove a execução como sendo superior a 1 (um) ano, segundo o item a) do TR subitem a)
línea (ii), a comprovação estabelecida neste atestado será resumida em apenas um 1(ano) de comprovação de experiência?
É correto esse entendimento? 2.Considerando ainda na comprovação de experiência, tendo o profissional especialização nas
áreas exigidas, é correto o entendimento que: 1(um) ano para o diploma de graduação e 1(um) ano para a especialização
mencionada, totalizando 2 (dois) anos de comprovação? 3.Considerando o profissional com graduação em Geologia e tendo
registro no CREA, este apresentando a qualificação exigida no TR, o mesmo se encontra apto para compor a equipe chave
como Geólogo de Engenharia? 4.Considerando o profissional com atestado de fiscalização de projetos estruturais sendo
estes básicos e/ou executivos e tendo sua comprovação de experiência contemplada, é correto o entendimento que este se
enquadra para compor o profissional da equipe chave de Engenheiro Estrutural?

Resposta:
27/05/2022 15:48:41

 Prezado Licitante. Quanto ao item 1, está o correto o entendimento; quanto ao item 2, está o correto o entendimento;
quanto ao item 3, recomenda-se seguir a ET; quanto ao item 4, recomenda-se atender os requisitos da ET.

Pergunta 4:
26/05/2022 17:48:18

 

Prezados, Considerando a exigência para o profissional “Engenheiro civil especialista em hidrologia” para compor a equipe
complementar no qual se lê “estudos hidrológicos para projetos de barragens/vertedouro/dispositivos de descarga e revisão
e atualização de estudos hidrológicos para barragens/vertedouros/dispositivos de descargas”. É correto o entendimento:
“estudos hidrológicos para projetos de barragens/vertedouro/dispositivos de descarga e/ou revisão e atualização de estudos
hidrológicos para barragens/vertedouros/dispositivos de descargas”?

Resposta:
27/05/2022 15:48:41

 Prezado Licitante: quanto ao item, recomenda-se seguir a ET.

Pergunta 5:
27/05/2022 14:06:12

 

Prezado, Estamos tentando realizar o cadastro da proposta,conforme o procedimento do Edital. Estamos inserindo o valor
proposta e salvando. Entretanto, a Proposta não fica registrada. Poderiam nos orientar a respeito? Em tempo, conforme
resposta à Pergunta 2, foi inserida a proposta comercial (Anexo I), foi inserida nos documentos de habilitação. Isso é
suficiente? Agradecemos a sua atenção.

Resposta:
27/05/2022 14:18:21

 Boa tarde. A abertura do Edital está suspensa para análise e resposta de impugnação. Informaremos a data de retorno.
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