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LICITAÇÃO EPE Nº LI.EPE.003/2021 

 

Contratação de serviços de consultoria para modelação e estruturação de indicadores 

socioambientais para mitigação e adaptação à mudanças climáticas. 

 

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.003/2021, 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 serviços de consultoria para modelação e estruturação de indicadores 

socioambientais para mitigação e adaptação à mudanças climáticas. 

O Edital da Concorrência em pauta foi tornado público em 18/08/2021, 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 quatros pedidos de esclarecimentos sobre a licitação, que foram 

regularmente atendidos e disponibilizados no site da EPE. 

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. 
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III. CONSIDERAÇÕES E ANÁLISE 

Em 10/09/2021, a CEL da Licitação EPE nº LI.EPE.003/2021 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. 

Duas empresas, abaixo relacionadas, encaminharam os envelopes de Habilitação e de 

Propostas de Preços, conforme consta da Ata da sessão pública, disponível no site da EPE. 

 WayCarbon Soluções Ambientais e Projetos de Carbono LTDA.  

Preço Global Proposto R$ 604.013,68 

 Fundação Getúlio Vargas. 

Preço Global Proposto R$ 686.000,00 

A CEL procedeu à análise dos documentos recebidos, 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 habilitada. 

Conforme estabelece o Edital e o TCU a proposta de preços da empresa primeira colocada 

foi negociado em virtude do valor estar acima do estimado pela Administração. Em resposta 

a negociação realizada a empresa WayCarbon Soluções Ambientais e Projetos de Carbono 

LTDA apresentou o valor final de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Os documentos de habilitação empresa Fundação Getulio vargas, segunda colocada, não 

foram analisados em virtude da empresa primeira colocada ter sido habilitada e 

adicionalmente a empresa ter apresentado o maior preço global dentre todos os proponentes 

do certame.  

Após análise conclui-se pelo seguinte resultado: 

 

Proponente habilitada:  

 WayCarbon Soluções Ambientais e Projetos de Carbono LTDA.  
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IV. FUNDAMENTAÇÃO 

Fundamentalmente a habilitação da Proponente WayCarbon Soluções Ambientais e Projetos 

de Carbono LTDA ocorreu em consideração às condições previstas no item 5 do edital, 

conforme exposto a seguir: 

a) A empresa apresentou os diplomas de nível superior dos profissionais da equipe 

conforme item 7.13.1 do Anexo I do Edital - Projeto Básico.  

b) A empresa apresentou documentação para comprovação da experiência da equipe 

responsável em modelagem de dados, conforme item 7.13.1 do Anexo I do Edital - 

Projeto Básico. 

c) Para comprovação da experiência da equipe responsável em elaboração de 

indicadores e estatísticas socioambientais de riscos climáticos, mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas no setor de energia, conforme item 7.13.1 do 

Anexo I do Edital - Projeto Básico, a empresa apresentou documentação, e também 

foi feita diligência na Internet para comprovação da experiência relatada. 

d) A empresa apresentou os diplomas de nível superior dos profissionais da equipe 

conforme item 7.13.2 do Anexo I do Edital - Projeto Básico. 

e) Para comprovação da experiência da equipe responsável em Linguagem R; conjunto 

de bibliotecas <tidyverse>; criação de pacotes na linguagem R com as bibliotecas 

<devtools> <usethis>, incluindo a criação de testes automáticos com a biblioteca 

<testthat>; modelagem dimensional de dados; e conhecimentos de webscrapping 

com uso de linguagem R, usando, por exemplo, as bibliotecas <rvest>, 

<RSelenium>, <httr>, etc., a empresa apresentou documentação e disponibilizou um 

repositório de código, e também foi feita diligência na Internet para comprovação da 

experiência relatada. 

  

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, 

do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da 

obtenção de competitividade e do julgamento objetivo, além das finalidades consignadas no 
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Estatuto da EPE...”,  conclui pela HABILITAÇÃO da empresa WayCarbon Soluções 

Ambientais e Projetos de Carbono LTDA – CNPJ: 08.294.685/0001-38. 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2021. 

 

Comissão Especial de Licitação: 
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MEMBRO 
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Leonardo de Sousa Lopes 

MEMBRO 

 

 


		2021-10-04T15:24:01-0300
	LEANDRO FELIPE GALIZA:02948895740




