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RESULTADO PRELIMINAR - CHAMADA PÚBLICA EE 001/2016 
 

31 DE JANEIRO DE 2017 

 
A ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., doravante denominada simplesmente ELEKTRO, 
comunica que, na CHAMADA PÚBLICA EE 001/2016, de acordo com os recursos disponibilizados 
por segmento, foram aprovadas, preliminarmente, as seguintes “propostas de projeto” de 
eficiência energética conforme relacionado a seguir: 

TIPOLOLOGIA: RESIDENCIAL/INDUSTRIAL 
 
Nenhuma proposta de projeto atendeu aos requisitos mínimos do Edital. 
 
TIPOLOGIA: OUTROS SEGMENTOS 
 

POSIÇÃO PROPOSTAS DE PROJETOS CNPJ 
PONTUAÇÃO 

FINAL 

1 Prefeitura São João da Boa Vista 46.429.379/0001-50 80,1 

2 
Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Limeira 

51.473.692/0001-26 68,2 

3 SENAI Limeira 03.774.819/0047-87 49,7 

 
Os responsáveis pelas propostas de projetos não constantes na lista de aprovados poderão 
solicitar informações adicionais, até o dia 06/02/2017, por meio do endereço eletrônico 
inovacao@elektro.com.br. 
 
Serão enviados, ao endereço eletrônico de cada proposta apresentada, os principais motivos 
para não aprovação. Os proponentes terão até às 12h00 do dia 06/02/2017 para enviar a 
proposta de projeto com as devidas correções e documentos necessários ao endereço eletrônico 
inovacao@elektro.com.br. 
 
Eventual recurso poderá ser interposto por escrito, pelo dirigente responsável pela instituição 
interessada, perante a Comissão Julgadora, conforme prazos deste documento e de acordo com 
os termos dispostos no item 10.5 do referido Edital. 
 

 

No quadro a seguir está disposto o cronograma referente a eventuais interposições de recursos 

e apresentação do Resultado Final da CHAMADA PÚBLICA EE 001/2016. 
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DATA DESCRIÇÃO - SEGUNDA FASE 

06/02/2016 * 17h00 - Prazo limite para interposição de recursos 

06/02/2016 
12h00 - Prazo limite para entrega das devidas correções nas propostas 
conforme informações elencadas via e-mail pela Elektro 

10/02/2016 ** Divulgação da pontuação e RESULTADO FINAL da Chamada Pública 

 

*Nova data. Corrigido o prazo anterior dos itens 5.1 e 10.5 do Edital que determinavam 5 dias 
corridos a partir do resultado preliminar. 

** Nova data. Alterada a data do item 5.1 do Edital que antes era 06/02/2017. 

 


