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Assunto: 

 

Aquisição de 2000 kg do Produto Químico MXD-100 para 

reposição do estoque e assim mantermos o combate, 

controle e prevenção das incrustações ocasionadas pelo 

mexilhão dourado para Usina Hidrelétrica Governador 

Jaime Canet Júnior - UHE GJC 
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Proposta 

3 

Assunto 

Justificativa 

Proposta ao 
Diretor 

Aquisição de 2000 kg do Produto Químico MXD-100 
para reposição do estoque e assim mantermos o 
combate, controle e prevenção das incrustações 
ocasionadas pelo mexilhão dourado para Usina 
Hidrelétrica Governador Jaime Canet Júnior - UHE GJC 

Necessidade de impedir a infestação pelo molusco 
mexilhão dourado (Limnoperna Fortunei) nas tubulações 
aparentes e embutidas na casa de força, filtros de água, 
válvulas de bloqueio e controle Usina Hidrelétrica Jayme 
Canet Junior – UHE GJC. 
 

Anuência prévia da Diretoria Executiva da Aquisição de 
2000 kg do Produto Químico MXD-100  
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Justificativa da Necessidade 

O sistema de resfriamento das unidades geradoras da 

UHE GJC é composto por tubulações aparentes e 

embutidas na casa de força, filtros de água, válvulas de 

bloqueio e controle onde foi constatado infestação pelo 

molusco mexilhão dourado (Limnoperna Fortunei), fato 

que tende a acarretar obstrução gradativa até a total 

perda de fluxo de água no sistema, comprometendo a 

troca térmica nos trocadores de calor e, com isso, 

comprometendo a operação satisfatória das unidades 

geradoras.  
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Consequência da Não Aquisição 

•Parada das Unidades Geradoras; 

•Entupimento de tubulações e filtros; 

•Parada do sistema de refrigeração; 

•Superaquecimento. 
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Cotação de Preços (Março/2021)  

O valor utilizado como orçamento base será o de R$ 241.080,00 (duzentos e 

quarenta e um mil e oitenta reais), referente a média dos valores entre as 

propostas para o total de 2000 (dois mil) kg do produto em referência. 
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Cotação de Preços (Março/2021)  

Para a definição do orçamento base do processo licitatório do objeto em referência 

será utilizado o  do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras 

  

Conforme  alínea “d”, do item 1, Art. 28, do Regulamento de Licitações e Contratos 

da Eletrobras, foi feita “pesquisa direta com os agentes econômicos, por meio de 

request for proposal (RFP)”, conforme o Artigo 17 deste Regulamento, além do 

cálculo definido no item 2, Art. 28, do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Eletrobras: 

  “2- O orçamento deve ser definido pela média ponderada dos preços obtidos pela pesquisa de 

mercado conforme disposto no item 1 deste Artigo, excluídos os que apresentarem desvios 

relevantes, superiores ou inferiores a 30% (inferior e superior) da média ponderada absoluta.” 

 Utilizando-se esta metodologia e considerando os três orçamentos recebidos das 

empresas consultadas o valor resultante é o de R$/kg 120,54 (cento e vinte reais 

e cinquenta e quatro centavos por quilograma), o qual será utilizado como 

orçamento básico. 
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