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LICITAÇÃO EPE Nº LI.EPE.002/2021 

    Contratação de serviço técnico especializado visando a estruturação e modelagem de base 

de dados e indicadores socioeconômicos e ambientais que permitam compreender a 

relação entre bem-estar social, geração, distribuição e consumo de energia. 

 

Assunto: RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

I. OBJETO DESTE RELATÓRIO 

O presente Relatório tem por objeto dar conhecimento julgamento, realizado pela CEL, das 

propostas recebidas, conforme determina o inciso I, do art 10º do RLC/EPE. 

 

II. INTRODUÇÃO 

Designados pelo Diretor de Gestão Corporativa desta Empresa, os membros da Comissão 

Especial de Licitação – CEL, efetuaram a análise dos Documentos da Licitação EPE nº 

LI.EPE.002/2021, de acordo com as condições estabelecidas no referido Edital e seus 

Anexos.  

A licitação, realizada na modalidade Licitação EPE do tipo menor preço, tem por objeto a 

contratação de serviço técnico especializado visando a estruturação e modelagem de base 

de dados e indicadores socioeconômicos e ambientais que permitam compreender a 

relação entre bem-estar social, geração, distribuição e consumo de energia. 

O Edital da Concorrência em pauta foi tornado público em 17/08/2021, no DOU e no site da 

EPE, informando que a data limite para entrega e abertura de propostas seria no dia 

10/09/2021.  

Foram respondidos cinco pedidos de esclarecimentos sobre a licitação, que foram 

regularmente atendidos. Houve um pedido de impugnação ao Ato Convocatório, o qual foi 

apreciado pela CEL, com auxílio da Assessoria Jurídica, por meio do parecer CONJUR Nº 

098/2021 e julgado improcedente. 

 

III. CONSIDERAÇÕES E ANÁLISE 

Em 10/09/2021, a CEL da Licitação EPE nº LI.EPE.002/2021 se reuniu, em sessão pública, 

para proceder ao recebimento dos envelopes relativos à referida licitação, a saber: 

Envelope Nº 1 – Documentos de Habilitação e Envelope Nº 2 – Proposta de Preços. 
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2 (duas) empresas e 1 (um) consórcio, abaixo relacionados, encaminharam os envelopes 

de Habilitação e de Propostas de Preços, conforme consta da Ata da sessão pública, 

disponível no site da EPE. 

 Fundação Getúlio Vargas 

 Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda 

 Consórcio: 

o Tendências Consultoria Integrada S/S Ltda. (empresa Líder) 

o Venidera Pesquisa e Desenvolvimento Ltda. 

o Instituto Acende Brasil 

Conforme estabelece o Edital e o entendimento do Tribunal de contas da União – TCU, a 

proposta de preços da empresa primeira colocada, Fundação Getúlio Vargas, foi negociada 

em virtude de apresentar o valor acima do estimado pela Administração. Em resposta a 

negociação realizada a empresa apresentou o valor final de R$ 680.000,00 (seiscentos, 

oitenta mil reais).  

A CEL procedeu à análise dos documentos da primeira colocada, no que se refere à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal, à Qualificação Econômico-Financeira e ao 

exame da Qualificação Técnica. Conforme estabelecido no Edital realizou-se a análise da 

documentação da empresa de menor preço, sendo a mesma inabilitada. 

Em seguida a CEL, realizou a mesma negociação de redução de valor com a segunda 

colocada, Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda, visto que também 

apresentou o valor acima do estimado pela Administração. Em resposta a empresa 

apresentou o valor final de R$ 596.981,15 (quinhentos  e noventa e  seis  mil novecentos  e 

oitenta e um reais e quinze  centavos).  Os documentos de habilitação empresa Diversa 

Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda, segunda colocada, foram analisados 

pela CEL, em virtude da empresa primeira colocada ter sido inabilitada. 

 

Após análise conclui-se pelo seguinte resultado: 

Proponente inabilitada: 

 Fundação Getúlio Vargas 

Proponente habilitada: 

 Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda 
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IV. FUNDAMENTAÇÃO 

Fundamentalmente, a inabilitação técnica da Proponente Fundação Getúlio Vargas ocorreu 

em consideração às condições previstas no edital, conforme exposto a seguir: 

1. FGV PROJETOS  

A documentação apresentada não atende aos requisitos estabelecidos na Qualificação 

Técnica do Projeto Básico - Anexo I do edital LI.EPE.002/2021 conforme o detalhamento, 

a seguir, para cada um dos profissionais descritos na documentação.  

Os documentos apresentados para a profissional Alexsandra Maria de Almeida Soares 

não atendem aos itens 7.13.1 e 7.15.2 do Projeto Básico – Anexo I do referido edital, 

porque a graduação, pós-graduação e mestrado em andamento, não são na área de 

Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas.  

O profissional Eric Jorge Sawyer não apresentou a cópia do diploma de graduação em 

Ciência da Computação (Ciência Exatas) logo, não atendeu aos itens 7.13.1, 7.15.2 do 

Projeto Básico – Anexo I do referido edital. Adicionalmente, a cópia de um recibo de 

pagamento emitido pela Universidad Politécnica de Madrid não atende ao item 7.15.2  do 

Projeto Básico – Anexo I do referido edital. 

Os documentos apresentados do profissional Luis Tadeu Assad não atendem aos itens 

7.13.1 e 7.15.2 do Anexo I (Projeto Básico) do edital, porque sua graduação, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado não são na área de Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências 

Humanas.  

O profissional Eduardo Santiago Rosseti não apresentou as cópias dos diplomas de 

graduação em Licenciatura de Matemática e de Mestrado em Estudos Populacionais e 

Pesquisa Social, logo não atendeu aos itens 7.13.2 e 7.15.4 do referido edital.  

 

2. Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda 

A documentação apresentada atende aos itens da Qualificação Técnica do Anexo I do 

Projeto Básico do referido edital (itens 7.12 ao 7.16) por meio de currículos, atestados, 

livros e publicações diversas.  

 

V. CONCLUSÃO 

Considerando o resultado da análise acima descrita, a Comissão Especial de Licitação, em 

estrita obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 

3 do RLC/EPE, que determina que “As contratações de que trata este Regulamento 

observarão os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da eficiência, da proposta mais vantajosa, da probidade administrativa, da economicidade, 
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do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da 

obtenção de competitividade e do julgamento objetivo, além das finalidades consignadas 

no Estatuto da EPE...”,  conclui pela INABILITAÇÃO da empresa Fundação Getúlio Vargas 

– CNPJ: 33.641.663/0001-44 e pela :   HABILITAÇÃO da empresa Diversa Consultoria e 

Planejamento em Sustentabilidade Ltda – CNPJ: 14.112.993/0001-06. 

 

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2021 
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