ATA DE LICITAÇÃO
Comissão designada pela Por-Dex/1182 de 22.02.2017

LICITAÇÃO: 002/2017
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a Alienação dos Ativos de Geração
de propriedade da ELETROCAR, vinculados à prestação do serviço público de
geração de energia elétrica, a partir do aproveitamento de potencial hidráulico,
denominados de PCH - Pequena Central Hidroelétrica Mata Cobra e PCH - Pequena
Central Hidroelétrica Colorado, caracterizados no anexo “C” do edital, realizandose a venda por quantias iguais ou superiores aos preços mínimos atribuídos a cada
PCH.

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezessete (18.04.2017), às nove
horas, no auditório das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. – Eletrocar, nesta
cidade, iniciou-se a sessão pública referente à Licitação em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão, iniciou-se o credenciamento das licitantes interessadas,
visando à verificação e comprovação da existência dos respectivos poderes para
formulação de lances e prática dos demais atos de atribuição da licitante.

Licitantes credenciadas:
LICITANTE

REPRESENTANTE

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA

JOÃO FERNANDO COSTA

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA. –

1

CERILUZ
LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA.

JAIRO ANTONIO LIBRAGA

RAVEL HOLDING LTDA.

GUILHERME FANTIN REBELO

HABILITAÇÃO

Ato contínuo, o Presidente e os membros da CPL procederam à abertura dos
envelopes de habilitação das licitantes credenciadas. Foram conferidos e
confirmados os recolhimentos da caução exigida pelo item 11.2.1 do Edital, através
de emissão de extrato bancário da conta corrente 01.034135.0-9 da Agência 0170 –
Banrisul/Carazinho.

Após

análise

dos

documentos,

a

CPL

decidiu

pela

HABILITAÇÃO das licitantes.

Visando dar maior celeridade ao processo licitatório, foram recebidas das licitantes
participantes as desistências, por escrito, do prazo de recurso a que fazem jus,
quanto à fase de habilitação.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA, FASE DE LANCES E
NEGOCIAÇÃO

Foram abertos os envelopes contendo a propostas, as quais foram examinadas pela
CPL quanto a compatibilidade do objeto, prazos e condições gerais, com aqueles
definidos no edital.
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Em seguida, a CPL iniciou a fase de lances e de negociação, com base no valor
mínimo estipulado para cada Ativo de Geração, visando a melhor contratação para a
Eletrocar.

RESULTADO FINAL

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações adjudicou os itens/objeto
desta licitação, a licitante abaixo mencionada:

ITEM

LICITANTE

VALOR (R$)

LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA.

15.150.000,00

LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA.

5.250.000,00

1.1
(ALIENAÇÃO
– PCH MATA
COBRA)
1.2
(ALIENAÇÃO
– PCH
COLORADO)

ENCERRAMENTO
De acordo com os trâmites legais, a CPL abre o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
interposição de recurso, conforme artigo 194 e seguintes do Regulamento Interno
de Licitações e Contratos da Eletrocar. Nada mais havendo a tratar, a CPL
declarou encerrada a sessão. Para constar, Mateus Scherer lavrou a presente ata
que segue devidamente assinada pelo Presidente, membros da Comissão
Permanente de Licitações e representantes presentes. Encerra-se a sessão às dez
horas e cinquenta e cinco minutos.
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MATEUS SCHERER

MARLICE E. LAUX

PRESIDENTE

MEMBRO

UILSON A. ZANONCINI
MEMBRO

Representantes presentes:

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA.

JOÃO FERNANDO COSTA

LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA.
JAIRO ANTONIO LIBRAGA

RAVEL HOLDING LTDA.
GUILHERME FANTIN REBELO
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