
ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO “JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS”  

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº:  001/2021. 

 

ATA Nº 01. 

Aos décimo nono dia do mês de maio de 2021 às 15h, na sala de 

reunião da Retiro Baixo Energética S.A,  através da Plataforma 

Microsoft Teams foi aberta a sessão da licitação 001/2021, 

modalidade concorrência, modo de disputa fechado, regime de 

contratação por preço global, critério de julgamento menor preço, com 

o objeto da contratação Revisão Periódica de Segurança (RPS) do 

empreendimento UHE Retiro Baixo localizada no rio Paraopeba entre 

os municípios de Curvelo e Pompéu no estado de Minas Gerais. 

 Ratifica-se que o edital foi devidamente disponibilizado no sítio 

eletrônico www.rbe.com.br (Editais), sendo previsto inicialmente o 

certame para a data de 14 de maio de 2021, e após adiada para o dia 

19 de maio de 2021, às 15:00h. Foi aberta a sessão às 15:00hs pela 

Sra. Ana Alice Cesário Porto. Na abertura foi identificada a presença 

da Sra.  Cláudia Born da Silva Negrelle, brasileira, Coordenadora de 

Propostas, CPF/MF sob o nº 034.806.779-83, RG 6.114.132-4. 

representando a INTERTECHNE CONSULTORES S.A., CNPJ nº. 

80.378.052/0001-35, e da Sra. Simone Tomaschitz Denzer, 

brasileira, analista de propostas pleno, CPF 009.787.819-70 

representando a empresa VLB ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº. 

70.952.106/0001-70. Às 15:05 foi identificado o envio das proposta e 

arquivos da empresa INTERTECHNE CONSULTORES S.A., CNPJ nº. 

80.378.052/0001-35 e VLB ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº. 

70.952.106/0001-70 não havendo outras propostas, ou outros 

participantes no link virtual.  

http://www.rbe.com.br/


Dado início às análises foi solicitada as senhas de acesso ao arquivo 

das propostas, passando a ser analisados os itens e pedidos de 

esclarecimentos.   

Passado a análise do arquivo relacionado a habilitação foi solicitada a 

procuração do representante da empresa participante e analisados os 

documentos, ficando identificado a apresentação dos documentos. 

Ficou declarada as propostas como habilitadas e encerrado o processo 

de Licitação. 

Em sequência, a RBE analisou toda a documentação exigida visando 

julgar a proposta de menor preço de acordo com os critérios definidos 

pelo instrumento convocatório. 

Após análise das propostas e dos documentos de habilitação das 

empresas participantes da concorrência nº 001/2021, foi comunicado 

no site eletrônico da RBE a vencedora da Licitação, sendo 

disponibilizado na ocasião, em 24/05/2021, a Ata do processo 

Licitatório, iniciando-se o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de Recurso por terceiros. 

 Assim, o prazo para apresentação de recurso encerrou-se em 

26/05/2021, sem que houvesse sido apresentado recursos quanto ao 

resultado da proposta.  

Transcorrido o prazo recursal, passa-se para a fase da homologação e 

adjudicação do objeto desta licitação, decidindo a Diretoria Técnica da 

RBE pela adjudicação do objeto da licitação e homologação da 

proposta da empresa VLB ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº. 

70.952.106/0001-70 proposta no valor de R$ R$ 238.807,20 

(duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sete reais e vinte 

centavos) que representa o critério de julgamento por menor preço. 

Para fim de dar início dos trabalhos a empresa VLB ENGENHARIA 

LTDA., irá indicar os engenheiros que irão prestar o serviço a RBE.  

Nada mais havendo a tratar e encerrada a presente licitação, lavrou-

se a presente Ata que, após lida, vai assinada pela empregada 

designada pela Diretoria para acompanhar todo o processo de 



licitação, pelo advogado representante da RBE que a tudo estiveram 

presentes. 

 

                        Belo Horizonte, 27 de maio de 2021 

 

 

ANA ALICE CESÁRIO PORTO             LEANDRO BÁO RIBEIRO 

     Empregada designada                  Advogado – OAB/MG 112.515 
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