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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

 

 

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO

PROCESSO UFOP Nº 23109.003706/2020-72

 

Chamamento Público nº 01/2020

 

Objeto: Seleção de propostas das ESCO´s interessadas na realização do diagnós�co de eficiência
energé�ca nas instalações da UFOP, para apresentação do projeto voltado ao Programa de Eficiência
Energé�ca – ANEEL 2020/21, junto à Companhia Energé�ca de Minas Gerais S.A. - CEMIG D.

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08 horas e 30 minutos,
reuniram-se remotamente (Resolução CUNI/UFOP nº 2.337/20) os servidores Paulo Eduardo Pinto Viana,
matrícula SIAPE n° 2.178.450; Ricardo Pacheco da Silveira, matrícula SIAPE nº 1.669.111 e Antônio Santos
Sanchez, matrícula SIAPE nº 1.217.586; todos, designados pela Portaria Reitoria nº 343 de 14 (quatorze)
de agosto de 2020 (dois mil e vinte) para procederem análise ao recurso da ESCO 3E Eficiência Energé�ca
Ltda. - inscrita no CNPJ 10.654.927/0001-07, com sede na Alameda Grajaú, nº 60; Salas 706 e 707,
Alphaville, CEP: 06454.-050, Barueri/SP, representada pelo Sr. Maurício Milhomem Gonçalves, inscrito no
CPF/MF nº 939.197.943-20 - recebido através do e-mail ins�tucional da Gerência de Contratos e
Convênios (GECON) no dia 28/09/20, às 09 horas e 18 minutos, alegando ter encaminhado a sua
proposta para análise desta comissão através do mesmo e-mail, conforme subcláusula 4.3 do Edital, às 15
horas e 05 minutos do dia 17/09/20. Alegou, ainda, ter assinado eletronicamente o termo de ciência no
dia 16/09/20, às 17 horas e 06 minutos, de acordo com o anexo II, e concluiu solicitando a comissão a
reavaliação do julgamento e a sua inclusão no certame para uma possível formalização da parceria com o
obje�vo de apresentar o Projeto de Eficiência Energé�ca, contribuindo assim para que a UFOP se torne
cada vez mais eficiente e obtenha uma redução do consumo de energia com ações inovadoras e
energe�camente eficientes. Na sequência, anexou a sua pe�ção o documento in�tulado “anexo I –
Declaração de Elaboração Independente de Proposta” que não é o mesmo anexo I do Edital de
Chamamento Público nº 01/20, e o anexo II, in�tulado “Declaração de Ciência e Concordância”, que de
fato corresponde ao anexo I do Edital em curso. Quanto as demais ESCO´s par�cipantes do certame,
vale lembrar: Energisa Soluções S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.115.880/0001-90 e a Deode Inovação
e Eficiência em Energia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 15.103.354/0001-39, não apresentaram recursos,
conforme subcláusulas 11 e 12 do  Edital de Chamamento Público nº 01/20. No que pese
exclusivamente ao recurso da 3E Eficiência Energé�ca Ltda, inscrita no CNPJ 10.654.927/0001-07, temos a
relatar que após nova diligência a caixa de entrada do e-mail ins�tucional “gecon@ufop.edu.br”,
informado no instrumento convocatório, localizamos a documentação no�ciada pela recorrente na
caixa de “Spam”. Considerando os princípios da Administração Pública elencados no art. 37, caput dentre
os quais, o da legalidade e o da impessoalidade, assim como o princípio da isonomia descrito no art. 5º,
caput; todos, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988, além das disposições editalícias,
esta Comissão deliberou pelo provimento do recurso da 3E Eficiência Energé�ca Ltda e procedeu a
apreciação da documentação encaminhada, conforme se segue. No que pese a cláusula 4ª (quarta) do
Edital em epígrafe, a recorrente apresentou a Declaração de Ciência e Concordância, conforme modelo
constante no anexo I do instrumento convocatório. De igual modo, a recorrente apresentou os demais
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documentos elencados na subcláusula 4.1 do Edital, alíneas "a", "b", "c", "d', "e", "f", "g", "h", "i", "j",
"k" e "l", de caráter eliminatório. No que pesem aos demais documentos de caráter classificatório
previstos na subcláusula 4.7 do instrumento convocatório, a recorrente atendeu aos seguintes itens: 01
(15 pontos); 02 (não pontuou); 03 (20 pontos, pois apresentou de 04 a 06 ARTs com os respec�vos
comprovantes de homologação); 04 (05 pontos, pois apresentou 01 ART com os respec�vo comprovante
de homologação); 05 (05 pontos, pois apresentou 03 ou mais ARTs e os respec�vos comprovantes de
homologação); 06 (05 pontos, pois apresentou 03 ou mais ARTs e os respec�vos comprovantes de
homologação); 07 (não pontuou, pois a ART apresentada não explicita que nos projetos estão
contemplados o uso final de motores); 08 (05 pontos, pois apresentou 03 ou mais ARTs e os respec�vos
comprovantes de homologação); 09 (05 pontos, pois apresentou 03 ou mais ARTs e os respec�vos
comprovantes de homologação) e 10 (não pontuou. Foi apresentado cer�ficado em favor do profissional
José Facundo Barbosa e o contrato de prestação de serviços. Ocorre que o contrato apresentado foi
assinado apenas pela contratada no dia 15/05/2020, tendo como prazo de vigência 30 a 90 dias.
Considerando o prazo de 90 dias a par�r do dia 15/05/2020, alcança-se a data de 13/08/2020. Tendo em
vista a ausência da assinatura no referido instrumento pelo contratado e a extrapolação do prazo de
vigência do aludido contrato, a comissão delibera pela insuficiência documental no tocante a
comprovação da recorrente possuir, em seus quadros, engenheiro com a cer�ficação exigida na cláusula
editalícia em questão). A recorrente, portanto, alcançou o total de 60 (sessenta) pontos, correspondente
a análise da sua documentação de caráter classificatório. Por todo o exposto, a comissão mantém como
vencedora do certame a proponente Deode Inovação e Eficiência em Energia Ltda, inscrita no CNPJ sob
o nº 15.103.354/0001-39, conforme Ata de Julgamento das Propostas divulgada no portal da UFOP e da
Gerência de Contratos e Convênios no dia 21/09/20. Em virtude da rigorosa necessidade do
cumprimento das etapas de seleção, consoante cláusula 5ª do presente Edital de Chamamento Público nº
01/20, a comissão no�fica a recorrente 3E Eficiência Energé�ca Ltda. - inscrita no CNPJ
10.654.927/0001-07 para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da divulgação da presente Ata
no Portal da UFOP e da Gerência de Contratos e Convênios (GECON) e do seu recebimento através do e-
mail ins�tucional “gecon@ufop.edu.br”, manifestar-se acerca do seu interesse em recorrer da presente
decisão, sob pena de desistência. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando a presente
Ata que vai assinada pelos membros da comissão de chamamento público. Autua-se, divulga-se e
cumpra-se.

 

 

Paulo Eduardo Pinto Viana

SIAPE n° 2.178.450

 

 

 

Ricardo Pacheco da Silveira

SIAPE nº 1.669.111

 

 

 

Antônio Santos Sanchez

SIAPE nº 1.217.586

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Pacheco da Silveira, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 30/09/2020, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Eduardo Pinto Viana, ENGENHEIRO-AREA, em
30/09/2020, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Santos Sanchez, PROFESSOR DE MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/09/2020, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0088603 e
o código CRC 0FA5FEE5.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 23109.003706/2020-72 SEI nº 0088603
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