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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.348.646-4 

 

 

 ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

Às quinze horas do dia doze de agosto do ano de dois mil e vinte um, à sala de reuniões da FUNEAS, à Rua João Gualberto, 

nº 1881, Juvevê, Curitiba – PR, no 17º Andar, reuniu-se a Comissão de Chamamento Público designada pela Portaria 

FUNEAS nº 31/2021, para a sessão pública de análise dos envelopes, que terá como fim avaliar a conformidade dos 

documentos com as exigências do Edital, o julgamento e a classificação das interessadas, conforme os critérios 

estabelecidos no ato convocatório. Aberto os trabalhos o Presidente da comissão informou ter sido entregue apenas 

envelopes de uma proponente, sendo: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA – CNPJ: 

15.103.354/0001-39. Ato contínuo passou-se a abertura do envelope nº 1 – Habilitação. Foram analisados e conferidos os 

documentos de habilitação pela comissão, sendo atendidos todos os itens do ato convocatório, estando a empresa habilitada. 

Procedeu-se então a abertura do envelope nº 2 – Critérios de Seleção. Analisados os documentos apresentados, constatou-

se: 

ITEM DESCRIÇÃO NÚMERO DE TÍTULOS PONTUAÇÃO 

1 

Projetos de eficiência energética aprovados dentro de 

Chamadas Públicas do PEE/ANEEL. 78 50 

2 

Projetos de eficiência energética aprovados dentro de 

Chamadas Públicas do PEE/ANEEL exclusivamente 

para instituições de saúde. 10 10 

3 

Engenheiro com certificação PMP (Project Management 

Profissional) emitido pelo PMI (Project Managemant 

Institute) pertencente aos quadros da empresa. 2 10 

4 

Engenheiro com certificação CMVP/EVO, pertencente 

aos quadros da empresa. 3 10 

5 

Experiência em elaboração e aprovação de projeto de 

CPP no âmbito do PEE em diversas Unidades da 

Federação. Para casa Unidade da Federação abrangida 

será atribuída a pontuação equivalente. 9 9 

6 

Valores em Reais (R$) investidos em execução de 

projetos de CPP com recursos do PEE comprovados 

através de atestado de execução em conjunto a sua 

respectiva CAT. 45 30 

 Total de pontos 119 

 

Assim, a proponente DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, apresentou documentos e obteve cento 

e dezenove pontos, atendendo os critérios de seleção do edital de convocação. Findada a análise do Envelope nº 2, o 

Presidente da comissão, deu por encerrados os trabalhos da sessão pública de análise dos envelopes, e conforme previsto 

no edital, em seu item 7.1, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial para 
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apresentação de recursos quanto a decisão da Comissão de Chamamento de habilitar e classificar a proponente vencedora  

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos, 

que constam registrados nesta presente ata de sessão pública de abertura de envelopes, e segue assinada pelos membros da 

referida comissão. 

 

Comissão Especial de Chamamento Público 

Assinado e datado digitalmente 

Gilson Pereira Silva 

Sandra Kinue Kavano Oshikawa 

Jairo Fernandes de Queiroz. 

 


