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HABILITAÇÃO E SELEÇÃO"

PROCESSO Nº 46/2020
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2020
DEPARTAMENTO REQUISITANTE: SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS MUNICIPAIS
OBJETO: "SELEÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ESCO PARA
CELEBRAR TERMOS DE COMPROMISSO A FIM DE REPRESENTAR A PREFEITURA EM CHAMADAS
PÚBLICAS EM REGIME DE CONTRATO DE RISCO JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS DE
ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2020/2021 ".
DATA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: Até o dia 05/08/2020 às 14 horas
DATA DA ANALISE E JULGAMENTO: 11/08/2020

EXTRATO DA SESSÃO
No dia 11 de agosto de 2020 às 8 horas, na sede da Prefeitura Municipal de lperó, na sala de
Licitações, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações juntamente com o Secretário de
Transporte e Serviços Municipais para realização da sessão de análise dos documentos e julgamento do certame
em epígrafe.
As empresas que encaminharam a documentação, bem como o requerimento para Credenciamento
foram: TECNIA ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº 04.434.705/0001-78 e VOLTS AMPERE
ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº 23.984.666/0001-27.
As empresas credenciadas apresentaram toda a documentação solicitada no item 6. do instrumento
convocatório, bem como esta Comissão efetuou diligencia confonne solicitado nos itens 6.5.1. que diz: Cadastro

Nacional de Empresas lnidóneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, portal.tcu.gov.br) e 6.5.2. que diz: Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos

de

Improbidade

Administrativa,

mantido

pelo

Conselho

Nacional de

Justiça

(www.cnUus.br/improbidade adm/consultar requerido.php); em nome das empresas credenciadas e também de
seus sócios majoritários onde foram comprovadas que as mesmas encontram-se regulares confonne Certidões
Negativas (anexas) sendo assim as mesmas encontram-se HABILITADAS.
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Passando para fase de avaliação da qualificação técnica, da experiência institucional e da
capacidade operacional. Conforme tabela informada no item 8.2.1.

Com a análise (conforme tabela anexa) ficaram as empresas com as seguintes pontuações
TECNIA ENGENHARIA LTOA: 80 PONTOS, a mesma deixou de pontuar no item 3. Onde diz: Certificados ISO
(9001, 14001, 45001 e outras desde que pertinentes a implementação e gestão de projetos), pois esta comissão em
conjunto com o Secretário de transporte e serviços municipais entenderam não atender ao solicitado, pois a mesma
apresentou o documento (OHSAS 18001:2007). Ocorre que o mesmo não diz respeito a ISO 9001, 14001, 45001 e
nem a implementação e gestão de projetos. Tendo as pontuações máximas nos demais itens, a saber: item 1. 30
pontos; item 2. 10 pontos; item 4. 10 pontos; item 5. 20 pontos; item 6. 10 pontos.
VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA: 100 PONTOS a mesma teve a
pontuação máxima em todos os itens, a saber: item 1. 30 pontos; item 2. 1Opontos; item 3. 20 pontos; item 4. 1O
pontos; item 5. 20 pontos; item 6. 10 pontos.
Aguarde-se o prazo para eventual apresentação de recurso e não ocorrendo que se proceda com o
encaminhamento do processo licitatório para análise e, estando em termos, para que sejam praticados os atos de
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do resultado pelo Sr. Prefeito Municipal.
Nada mais a ser tratado fica encerrada a sessão às 16 horas, sendo a ata devidamente assinada pela
Comissão Permanente de Licitações e demais participantes.
COMISSÃO:

EMPRESAS

ALINE DO NASCIMENTO SANTOS
Comissão Permanente de Licitações

TECNIA ENGENHARIA LTOA
AUSENTE

AUSENTE
VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE
ENERGIA LTDA
AUSENTE

(~i -~
~

BEAAfrzjl1ifTN
ComissãJi ermanente de Licitações

-~r
BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVELO
Comissão Permanente de Licitações
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Secretario d Transporte e Serviços Municipais
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EMPESA: TECNIA ENGENHARIA LTOA
CNPJ Nº 04.434.705/0001-78
ITEM

DESCRIÇÃO

PONTOS

PESO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Número de projetos de eficiência energética da ANEEL
01

APROVADOS junto as Chamadas Públicas (comprovação
pelo resultado no site oficial da distribuidora, acompanhado do
link da web para comprovar a veracidade do documento e

1

3

30

1

1

10

1

2

o

1

1

10

2

20

1

10

mediante comprovação de que a empresa licitante elaborou o
projeto aprovado). *CRITÉRIO DE DESEMPATE
Apresentação da condição de ESCO. Comprovação:
02

declaração emitida pela ABESCO (Associação Brasileira das
Empresas de Serviços de Conservação de Energia).
Certificados ISO (9001 , 14001, 45001 e outras desde que

03

pertinentes a implementação e gestão de projetos)
Engenheiro com certificação PMP (Project Management
Profissional

04

Certification)

emitido

pelo

PMI

(Project

Managemant lnstitute) pertencente aos quadros da
empresa, prestador de serviços ou sócio.
Atestado de capacidade técnica da tipologia iluminação

05

pública, em projetos de eficiência energética (1 a 2 = 10 pts)
(3 a 4 = 20 pts)
Atestados de capacidade técnica em eficiência energética

06

nas demais tipologias e usos finais.

(1 a 2 =10 pts)
(3 a 4 = 20 pts)
(1 a 2 = 5 pts)
(3 a 4 = 10 pts)

Pontuação: 80 pontos
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EMPESA: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
CNPJ Nº 23.984.666/0001-27
ITEM

DESCRIÇÃO

PONTOS

PESO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Número de projetos de eficiência energética da ANEEL
01

APROVADOS junto as Chamadas Públicas (comprovação
pelo resultado no site oficial da distribuidora, acompanhado do
link da web para comprovar a veracidade do documento e

1

3

30

1

1

10

1

2

20

1

1

10

2

20

1

10

mediante comprovação de que a empresa licitante elaborou o
projeto aprovado). *CRITtRIO DE DESEMPATE
Apresentação da condição de ESCO. Comprovação:
02

declaração emitida pela ABESCO (Associação Brasileira das

Empresas de Serviços de Conservação de Energia).
Certificados ISO (9001, 14001, 45001 e outras desde que
03

pertinentes a implementação e gestão de projetos)
Engenheiro com certificação PMP (Project Management
Profissional

04

Certification)

emitido

pelo

PMI

(Project

Managemant lnstitute) pertencente aos quadros da
empresa, prestador de serviços ou sócio.
Atestado de capacidade técnica da tipologia iluminação

05

(3 a 4 = 20 pts)

(3 a 4 = 20 pts)
Atestados de capacidade técnica em eficiência energética
06

(1 a 2 = 1Opts)

pública, em projetos de eficiência energética (1 a 2=10 pts)

nas demais tipologias e usos finais.

(1 a 2 = 5 pts)
(3a4=10pts)

Pontuação: 100 pontos
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: TECNIA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 04.434.705/0001-78

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federa l, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:57: 19 cio dia 11/08/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f ?p=INABILITAD0:5
Código de controle da certidão: YXMPl 10820095719
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/08/2020 às 10:06) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CNPJ nº 04.434.705/0001-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em !:1!1Q:l/áivulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
5F32.97DB.466B. 7195 no seguinte endereço: https://www .cnLjus.br/improbidade adm/autenticar certidao.®Q

Gerado em: 11/08/2020 as 10:06:35
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: VERA LUCIA ELIAS DIJ\IZ
CPF/CN PJ: 500.175.436-49

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de r esponsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios. aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações est~jam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:39:06 do dia 11/08/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:S
Código de controle da certidão: MEN3110820133906
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Irr1probidade Aàministrativa e Inelegibilidade
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/08/2020 às 13:37) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF nº 500.175.436-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em

http://divulg_acandcoo.t~ts.tse.íus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
5F32.C95C.3A8E.B868 no seguinte endereço: httP.§JLw:w...'ll.çD.Lí.ill>~ br/irn.Qrobidad e adm/autenticar certidao.phQ

Gerado em: 11/08/2020 as 13:37:48
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LI CITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE l<:NERGlA LTDA
CPF/CNPJ: 23.984.666/0001-27

O T ribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente d at a, o (a) r equer ente
acima identificado(a) NÃO C ONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação n a administração pública feder al, por decisão d este Tribunal, n os
termos do ar t. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica d o TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:56:07 do dia 11/08/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas. teu. gov. br/ords/f?p=INABILITAD0:5
Código de controle da certidão: TCV91 10820095607
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Certidão Negativa

Certifi co que nesta data (11/08/2020 às 10:05) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CNPJ nº 23.984.666/0001 -27.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimen to da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em httP-://divul~1acandcont~s.tse . jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
5F32.979C.CA8E.E132 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autentícar certídao.ph..Q

Gerado em: 11/08/2020 as 10:05:32
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
L ICITANTE S INIDÕNEOS

(Vá lida

~omemc

com

3

apresen tação do CPf")

Nome completo: FELIPE COELHO
CPF/CNPJ: 311.357.888-47

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de Jititação na administração pública federal , por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuj as condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:39:59 do dia 11108/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão .
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
bttps://contas. tcu.gov.br/ords/f?P.=1NABILITAD0: 5

Código de controle da certidão: 3JL011 0820133959
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/08/2020 às 13:36) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF nº 311.357.888-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em .tJ.n.Q://divulgacandcontas.tse.ius.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
5F32.C8F4.E1 D9.F764 no seguinte endereço: https://www.cnLjus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php

Gerado em· 11/08/2020 as 13·36:04
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