PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020
Processo nº 18829/2019
I – PREÂMBULO
1.1 O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, neste ato representado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria
92/20 torna público, para conhecimento dos interessados, em obediência ao que
preceituam as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 9.991/2000, alterada pela Lei nº 13.280/2018, Lei nº 13.203/2015, bem como a Resolução Normativa nº 556/2013, da ANEEL, alterada pela de nº 830/2018 e demais normas que
regem a matéria, o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, para seleção de empresas especializadas em eficiência energética e interessadas em realizar diagnóstico de eficiência energética e celebrar termo de compromisso com o objetivo
de implantar em todas as suas etapas, o Programa de Eficiência Energética –
PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no cumprimento da lei 13.280/16.
II – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 Os Programas de Eficiência Energética - PEE são executados anualmente em
atendimento à Lei n° 9.991/2000. A legislação aplicável à matéria determina que as
concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar,
anualmente, um valor parte de sua receita operacional líquida anual no
desenvolvimento de programas para o incremento da eficiência energética no uso final
de energia elétrica, através de projetos executados em instalações de clientes e
consumidores. Os critérios para aplicação dos recursos e procedimentos necessários
para apresentação do Programa pelas concessionárias ou permissionárias à Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL estão estabelecidos na Resolução Normativa
ANEEL n° 556, de 02 de julho de 2013, e nas normas que porventura venham a
substituí-la.
2.2 A finalidade deste procedimento é:
I – dar publicidade à intenção do TRT/RJ de promover o incremento da eficiência energética no uso final de energia elétrica através de projetos executados em suas instalações, por meio de participação em Programas de Eficiência Energética – PEE promovidos pelas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica do Estado do
Rio de Janeiro.
Comissã o Permanente de Licitaçã o
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II - convocar eventuais interessados na representação do órgão em chamadas públicas junto às concessionárias ou permissionárias de energia elétrica do Estado do Rio
de Janeiro no que se refere à elaboração e a apresentação de DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E SUA RESPECTIVA PROPOSTA DE PROJETO de eficiência energética no
uso final de energia elétrica.
2.3 Os interessados em participar deverão tomar ciência dos termos deste edital,
disponível no site do TRT da 1ª Região: www.trt1.jus.br – “Transparência – Contas
Públicas – Licitações”.
2.4 Integram este edital os seguintes anexos:
I. Termo de Compromisso (Anexo I);
II. Requerimento de Inscrição/Dados do Representante Legal (Anexo II);
III. Especificações para elaboração do Diagnóstico Energético (Anexo III);
IV. Declaração de que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal (Anexo IV).
III. DO OBJETO
3.1 O objeto do presente procedimento é prospectar e selecionar Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO para celebrar termo de compromisso com o
TRT/RJ a fim de representá-lo em chamadas públicas junto às concessionárias ou
permissionárias de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro durante o exercício
de 2020 / 2021 no que se refere à elaboração e a apresentação de diagnóstico energético e sua respectiva proposta de projeto de eficiência energética no uso final de
energia elétrica em suas instalações.
3.2 Os diagnósticos energéticos e os projetos serão elaborados e executados pela
empresa selecionada segundo as especificações dos editais das concessionárias ou
permissionárias de energia elétrica, diante das quais a empresa que assinar o termo
de compromisso com o TRT/RJ nos representará.
3.3 O projeto de eficiência energética deverá respeitar o regulamento da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL vigente para elaboração do PEE e deverá conter
todas as informações mínimas, em especial, o Módulo 8 - Medição e Verificação de
Resultados - M&V. (http://www.aneel.gov.br/programa-eficiencia-energetica)
3.4 O âmbito da chamada pública da concessionária será divida em lotes, quais sejam:
3.4.1 Lote 01 (LIGHT): Fórum Arnaldo Süssekind.
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3.4.2 Lote 02 (LIGHT): Fórum Lavradio, Fórum Gomes Freire, Barra do Piraí,
Barra Mansa, Duque de Caxias, Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João
de Meriti, Valença, Volta Redonda, Três Rios.
3.4.3 Lote 03 (ENEL): Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Itaboraí, Itaperuna, Macaé, Magé, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio
Bonito, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo, Teresópolis, Angra dos
Reis, Resende.
3.5 As unidades objetos dos diagnósticos energéticos poderão sofrer alterações mediante avaliação da ESCO selecionada para o respectivo lote pelo TRT/RJ.
3.6 Os participantes poderão efetuar visita prévia aos locais onde os serviços serão
executados, para o conhecimento dos ambientes, instalações disponíveis e circunstâncias que condicionarão a execução dos serviços.
3.6.1 A vistoria poderá ser realizada até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para envio das propostas, devendo, neste caso, ser previamente agendada junto
à Assessoria Técnica de Manutenção e Infraestrutura Predial (AMI), através do telefone (21) 2380-6364.
3.6.2 Por ser facultativa, a vistoria não ensejará a emissão de comprovante.
3.7 Em hipótese alguma o desconhecimento das condições operacionais poderá ser
alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser
prestado.
IV- DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições deverão ser realizadas através do envio da ficha modelo
Anexo II para o endereço cpl@trt1.jus.br., juntamente com todos os documentos
exigidos no item V, a seguir.
4.2. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 21 de julho a 12 de
agosto de 2020.
V – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
5.1 Poderão participar órgãos da administração pública e empresas privadas, com ou
sem fins lucrativos que comprovem experiência em projetos de eficiência energética
e enquadrem-se nas atividades desenvolvidas por Empresas de Serviços de Conservação de Energia - ESCO.
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5.2 As participantes deverão apresentar, no ato da inscrição, a seguinte documentação:
a) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida - (Anexo II);
b) Registro Comercial, no caso de empresário individual;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado, tratando-se
de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores. No caso de sociedades simples, a
inscrição do ato Constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício. (Os
documentos referidos neste item deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva);
d) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério
da Fazenda;
f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto deste edital;
g) Prova de Regularidade para com a Seguridade Social (INSS);
h) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
i) Prova de Regularidade para com a Receita Federal do Brasil;
j) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Fazenda Municipal, conforme o caso.
k) Certidões negativas de falências e recuperação judicial ou extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da empresa.
k.1) não sendo o licitante sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua
sede tenham a atribuição para emitir certidões.
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4

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante art. 29, V, da Lei nº
8.666/93;
m) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.
5.3 A CPL verificará a habilitação dos participantes por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), nos documentos por ele abrangidos, mediante consulta “on line” e por meio da documentação complementar especificada
neste edital.
5.4 Os participantes ficarão dispensados de apresentar os documentos relacionados
no subitem 5.2, alíneas “f”, "g", "h", "i", "j", "k" e "l" deste edital, caso estes estejam
cadastrados no SICAF e dentro do prazo de validade.
5.4.1 No caso do subitem 5.4, a CPL verificará a conformidade das informações
constantes na Declaração do SICAF com os correspondentes documentos anexados
ao sistema.
5.4.2 A CPL poderá emitir, por meio de sítio na internet, a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) mencionada na alínea “i”, caso esta não esteja cadastrada no SICAF.
5.4.3 Caso conste no cadastro do SICAF algum documento de habilitação com
data de validade expirada, a CPL poderá efetuar consulta nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissoras de certidões (internet), a fim de obter as informações necessárias à habilitação do licitante.
5.4.4 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame
nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal
de prova.
5.5 A empresa participante deverá apresentar ainda:
5.5.1 Documentação comprobatória da elaboração de projetos ou diagnósticos
de eficiência energética dos profissionais vinculados à participante, quais sejam:
a.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com data anterior à publicação oficial desta chamada;

b. Atestado de Capacidade Técnica registrado no CREA;
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5.5.2 Relação de Projetos de eficiência energética realizados, podendo ser
comprovados através de atestados técnicos;
5.5.3 Relação de Projetos de eficiência energética, aprovados no novo critério
de seleção de Chamada Pública, vigente nos últimos 02 (dois) anos, conforme nova
regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, podendo ser comprovada
mediante publicação do resultado da concessionária de energia, demonstrando a
aprovação do projeto;
5.5.4 Apresentar 01 (um) profissional certificado pela CMVP da EVO em M&V
(Item obrigatório);
5.5.5 Apresentar 01 (um) profissional certificado com Gerenciamento de
Projetos (o certificado não é um item obrigatório);
5.5.6 As empresas participantes deverão apresentar os documentos referenciados no item 5.2 acima, bem como todos os anexos partes integrantes deste Edital;
5.5.7 Comprovação de possuir, em seu quadro permanente, os profissionais
que fornecerão os documentos e certificados elencados acima. Tal comprovação poderá ser feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional;
b) ficha de empregado;
c) contrato de trabalho;
d) registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
e) contrato particular de prestação de serviços; ou
f) certidão do CREA.
5.5.8 Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação (procuração ou documento equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF, inscrição no Registro Geral do Instituto de Identificação – Carteira de
Identidade), para praticar todos os atos necessários em nome da instituição, em todas
as etapas deste Chamamento.
5.5.9 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA, comprovando o registro da empresa para engenharia elétrica.
5.6 Não poderão participar deste procedimento de seleção:
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a) Instituições declaradas inidôneas pelo Poder Público;
b) Instituições impedidas de contratar com a Administração Pública;
c) Instituições que estejam cumprindo sanções aplicadas pelo TRT/RJ.
d) Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar
de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior
no âmbito de cada órgão e de cada entidade.
5.7 É vedada, a qualquer pessoa física ou jurídica, representação de mais de uma
Instituição no procedimento de seleção.
5.8 Para comprovação de que trata o subitem 5.5.4, os documentos que comprovem
que a empresa possui, em seu quadro permanente, profissional com CMVPEVO, detentor do Certificado Certified Measurement & Verification Professional - Efficiency Valuation Organization, que será responsável pelos relatórios de Medição e Verificação
– M&V, são:
5.8.1. Cópia autenticada do Certificado Certified Measurement & Verification
Professional - Efficiency Valuation Organization;
5.8.2. Cópia de qualquer dos seguintes documentos:
a) contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional;
b) ficha de empregado;
c) contrato de trabalho;
d) registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
e) contrato particular de prestação de serviços; ou
f) certidão do CREA
5.8.3. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa para fins de comprovação de Certificação CMVP-EVO deverá ficar a cargo dos relatórios de Medição e Verificação
(M&V) do projeto junto à Light/ENEL, admitindo-se a substituição por profissional(is)
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo TRT/RJ.
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VI- PAGAMENTO
6.1 Não será realizado nenhum tipo de pagamento de remuneração por parte do
TRT/RJ. A remuneração será realizada conforme diretrizes da Chamada Pública de
Projetos CPP da Distribuidora de Energia Elétrica, caso a proposta de projeto seja
contemplada.
VII - ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
SERVIÇOS
7.1 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização
e avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente designado por intermédio de Portaria, em cumprimento ao disposto no artigo
67 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, no artigo 11 do Decreto nº 9.507, de 21.09.2018, e
no Ato nº 156, de 18.09.2019.
VIII – DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 A abertura da sessão de julgamento ocorrerá em 13/08/2020, às 10 horas.
8.2 Será selecionada uma Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO
para cada lote especificado no subitem 3.4 para celebrar termo de compromisso a fim
de representar o TRT/RJ em chamadas públicas junto às concessionárias ou permissionárias de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro no exercício de 2020/2021.
8.3 Será selecionada a empresa que obtiver a maior pontuação para cada lote segundo os critérios constantes dos itens seguintes.
8.4 São critérios de Avaliação da qualificação técnica, da experiência institucional e
da capacidade operacional da proponente:

ITEM
1

2

TABELA 01 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EMPRESA REPRESENTANTE
DESCRIÇÃO
PONTOS
PESO
PONTOS MÁXIMOS
Número de pro0 a 10 (um
3
30
jetos de eficiênponto por comcia energética da provação)
ANEEL contemplados somente
junto à Light ou
ENEL (antiga AMPLA).
Número de pro0 a 10 (um
2
20
jetos de eficiênponto por comcia energética da provação)
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3

4

5

ANEEL contemplados em outras
concessionárias
ou permissionárias de energia
elétrica. (desconsiderados os utilizados no item
“1”)
Número de projetos de eficiência energética da
ANEEL aprovados
somente junto à
Light ou ENEL
(antiga AMPLA).
(desconsiderados
os utilizados nos
itens anteriores)
Número de projetos de eficiência energética da
ANEEL aprovados
em outras concessionárias ou
permissionárias
de energia elétrica. (desconsiderados os utilizados nos itens
anteriores)
Engenheiro com
certificação de
Gerenciamento
de Projetos
(PMP) pertencentes aos quadros da empresa
ou sócio, que ficará a cargo do
gerenciamento
do projeto junto
a Light/ENEL.
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2
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0 a 10 (um
ponto por comprovação)

2

20

5 (cinco pontos)

1

05
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8.5 Será considerado contemplado o projeto aprovado/classificado dentro do quantitativo de recursos disponíveis e foram efetivados com contratos ou outros documentos
firmados com a(s) concessionária(s) distribuidora de energia elétrica.
8.6 Será considerado aprovado o projeto aprovado/classificado mesmo que não esteja dentro do quantitativo de recursos disponíveis e não seja efetivado.
8.7 Para comprovação de que trata os itens 1 e 2 da Tabela 1, de que a empresa tenha
projetos contemplados, a empresa deverá apresentar contratos firmados com a(s)
concessionária(s) distribuidora de energia elétrica ou outro documento que comprove
a experiência na realização de Projetos de Eficiência Energética junto às concessionárias ou permissionárias de energia elétrica, em nome da empresa interessada, informando necessariamente:
8.7.1. objeto;
8.7.2. caracterização dos serviços;
8.7.3. quantitativo do contingente envolvido;
8.7.4. data de início e término da vigência.
8.8 Para comprovação de que trata o item 3 e 4 da Tabela 1, a empresa deverá apresentar edital de classificação/resultado das chamadas públicas com o status de “aprovado” ou “classificado” de maneira que fique claro que a proposta atendeu os requisitos do edital dentro da pontuação mínima exigida, quando houver.
8.9 Para comprovação de que trata o item 6 da Tabela 1, os documentos que comprovem que a empresa possui, em seu quadro permanente, profissional com certificação
PMP (Project Management Profissional Certification) emitido pelo PMI - Project Managemant Institute, são:
8.10 Cópia autenticada do Certificado PMP (Project Management Profissional Certification) emitido pelo PMI - Project Managemant Institute (documento não obrigatório).
8.10.1. Cópia de qualquer dos seguintes documentos:
a) contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional;
b) ficha de empregado;
c) contrato de trabalho;
d) registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
Comissã o Permanente de Licitaçã o
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e) contrato particular de prestação de serviços; ou
f) certidão do CREA.
8.10.2. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa para fins de comprovação
de Certificação PMP deverá ficar a cargo do gerenciamento do projeto junto a
Light/ENEL, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo TRT/RJ.
8.11 A empresa deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos solicitados apresentando se necessário, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual
da contratante e local em que foram prestados os serviços;
8.12 A eventual ausência ou dúvida quanto a qualquer das informações contidas nos
Contratos e Atestados poderá, a critério do TRT/RJ, ser objeto de diligência;
8.13 A pontuação final será dada pelo somatório obtido na Tabela 01;
8.14 Como critério de desempate, será considerada a maior pontuação obtida no item
1 da Tabela 01. Permanecendo o empate, serão consideradas as pontuações máximas dos itens subsequentes;
8.15 Esgotados os demais critérios de desempate previstos neste edital, a escolha do
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em ato público, em data
e horário previamente marcados pela Comissão Permanente de Licitações, com notificação de todos os participantes.
8.16 Ultimados os procedimentos, o resultado será publicado no site www.trt1.jus.br –
“Transparência – Contas Públicas - Licitações”.
IX - DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO
9.1 Assim que divulgado o resultado do procedimento de seleção, e depois de vencidos os prazos recursais, a empresa vencedora será convocada pelo TRT/RJ par cumprimento das exigências pertinentes à assinatura do Termo de Compromisso.
9.2 A convocação de que trata o subitem anterior deverá, obrigatoriamente, ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, sob pena de
decair do direito à celebração do Termo de compromisso.
9.3 É facultado ao TRT/RJ, quando o convocado não assinar o Termo de compromisso
no prazo e nas condições estabelecidas no subitem 9.2, convocar os proponentes
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11

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, ou proceder nova seleção.
9.4 A empresa vencedora deverá apresentar Declaração, antes da assinatura do
termo de compromisso, de que possui e manterá durante toda vigência do compromisso, as seguintes condições:
9.4.1 Não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria
Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.
9.4.2 Não ter sido condenada, a empresa vencedora ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil
e ao trabalho escravo, em afronta a previsão dos arts. 1º e 170 da Constituição Federal
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos arts. nº 29 e 105.
9.4.3 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
X - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA VENCEDORA
10.1 São obrigações e responsabilidades da empresa vencedora as estabelecidas no
item V e IX do Edital e no termo de compromisso, bem como as estabelecidas neste
item.
10.2 A empresa vencedora não poderá possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo à habilitação durante a execução do termo de cooperação, não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou
de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo.
10.3 A Contratada deverá ainda apresentar à fiscalização, declaração de que não tem
em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação e
de que não promoverá a inclusão em seu quadro profissional durante toda a execução
contratual, de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
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de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos 2º, inciso VI,
e 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
XI - DOS ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
11.1 Qualquer cidadão ou interessado poderá solicitar esclarecimentos, providêcias,
ou impugnar os termos do presente edital, em até 5 (cinco) dias úteis antes do prazo
inicial fixado no item 4.2.
11.1.1 Eventuais dúvidas sobre o objeto e especificações do presente procedimento ou impugnações serão esclarecidas ou julgadas no prazo de até 3 (três) dias
úteis pela Comissão Permanente de Licitação – CPL.
11.1.2 O expediente será dirigido à Comissão Permanente de Licitação – CPL,
por meio eletrônico através do endereço cpl@trt1.jus.br.
11.1.3 Acolhida a impugnação ao ato convocatório, serão designadas novas
datas para este procedimento.
11.2 Dos atos e decisões relacionados com este edital são cabíveis recursos.
11.3 A empresa cujo requerimento for considerado inepto poderá interpor recurso à
Comissão Permanente de Licitação – CPL, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar
da publicação da decisão, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
11.4 Os recursos interpostos por escrito deverão ser encaminhados por meio eletrônico (e-mail cpl@trt1.jus.br)
11.5 A Comissão Permanente de Licitação – CPL apreciará o recurso, podendo realizar instrução complementar, e decidirá motivadamente pela manutenção ou reforma
do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Caso mantida a decisão, o processo
será submetido ao Diretor Geral do TRT/1ª Região, para julgamento, cuja decisão será
proferida em igual prazo.
11.6 As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos) e/ou impugnações estarão disponíveis aos consulentes e interessados, no site www.trt1.jus.br
– “Transparência – Contas Públicas - Licitações” e passarão a integrar este edital.
XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Toda a remuneração percebida pela empresa será de responsabilidade das concessionárias ou permissionárias de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro, segundo critérios definidos em suas chamadas públicas, caso seus projetos sejam por
Comissã o Permanente de Licitaçã o
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elas selecionados, não recaindo sobre o TRT/RJ qualquer responsabilidade financeira
em decorrência desta chamada pública.
12.2 Todos os avisos relativos a esta chamada Pública serão disponibilizados aos interessados por meio do endereço eletrônico www.trt1.jus.br – “Transparência – Contas
Públicas - Licitações, em conformidade com o art. 8º, § 3º, inciso III, da Lei
12.527/2011.
12.3 Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei
nº 8.666/1993, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas.
12.4 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no
Foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição da República Federativa do Brasil.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020.
Erika M. P. Barrios
Presidente da Comissão de Licitação - CPL
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ANEXO II
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Processo nº 18829/2019
Chamada pública nº 01/2020
(nome

da

Empresa)____________________

CNPJ_____________________,

localizado (endereço completo) ________________________________, e-mail de
contato _________________________, representado(a) neste ato pelo(a) Sr(a)
(nome do representante da Instituição), CPF________________, na forma do Edital
de Chamada Pública acima, vem manifestar interesse em participar da seleção para
a elaboração do diagnóstico de eficiência energética, conforme os termos descrito
no edital. Neste ensejo, caso nossa entidade seja selecionada, indico o(a) Sr(a)
(nome do recebedor pela Instituição) _______________, CPF_________________,
telefone de contato nº _______________________ para representar a empresa nas
tratativas.
Atenciosamente
_______________, __/__/20__
________________________________
Representante da Empresa
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ANEXO III
ESPECIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
O Diagnóstico Energético é uma avaliação detalhada das ações de eficiência
energética nas instalações das unidades consumidoras de energia, resultando em
um relatório contendo a descrição detalhada de cada ação de eficiência energética e
sua implantação, o valor do investimento, economia de energia e/ou redução de
demanda na ponta relacionada, análise de viabilidade e estratégia de medição e
verificação a ser adotada.
Entende-se por Diagnóstico Energético como a consolidação da avaliação ex ante
com os dados medidos e apurados.
As informações mínimas que deverão ser apresentadas no Diagnóstico Energético
estão detalhadas no Módulo 4 - Tipologias de Projeto do PROPEE, Seção 4.4 Dados de Projeto, Item 3.2 - Roteiro Básico para Elaboração de Projetos
(documentos presentes no site da ANEEL).
Conforme documento relatado no parágrafo anterior, também deverá ser
consolidada a estratégia de M&V. Dentre as informações que deverão ser
apresentadas estão:
a. Termo de Compromisso entre a empresa executora dos trabalhos de eficiência
energética e o consumidor/contratante, se aplicável.
b. Dados da empresa executora do Diagnóstico (razão social, CNPJ, nome do
responsável técnico, endereço completo, telefone fixo e celular), se aplicável.
c. Apresentação do consumidor e informações sobre suas atividades, bem como o
horário de funcionamento de cada unidade consumidora pertencente à Proposta de
Projeto, ou em casos de projetos de grande abrangência sem identificação das UCs,
deverá conter o detalhamento dos quantitativos esperados de participantes bem
como seu perfil.
d. Apresentação dos objetivos do Diagnóstico Energético.
e. Apresentação dos insumos energéticos utilizados, quando aplicável.
f. Apresentação da avaliação preliminar das instalações físicas e dos procedimentos
operacionais da unidade consumidora com foco no consumo de energia elétrica.
g. Apresentação do histórico de consumo e de demanda de, pelo menos, os últimos
12 (doze) meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada ou do modelo de
consumo por classe baseados em estudos anteriores.
Comissão Permanente de Licitação

1

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

h. Apresentação da estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica
existente, (por exemplo: iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes,
refrigeração, etc.) no consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora.
i. Apresentação da análise das possíveis oportunidades de economia de energia
para os usos finais de energia elétrica escolhidos, descrevendo a situação atual e a
proposta.
j. Apresentação da avaliação da economia de energia e redução de demanda na
ponta com base nas ações de eficiência energética identificadas. Calcular o
percentual de economia do consumo de energia elétrica, previsto em relação ao
consumo anual apurado no histórico de consumo apresentado dos últimos 12 (doze)
meses.
k. Realizar a avaliação ex ante preliminar, ou seja, calcular a relação custobenefício
(RCB) do projeto com base na avaliação realizada, de acordo com a metodologia
estabelecida pela ANEEL, conforme PROPEE ou Planilha de Cálculo de RCB.
l. Deverá ser apresentado um cronograma das etapas necessárias para a execução
do projeto de eficiência energética.
m. Para sistemas de iluminação, deve-se considerar no Diagnóstico Energético a
procura de evidências quanto ao tipo de reator existente (eletromagnético e/ou
eletrônico) e suas respectivas perdas, pois estes dados influenciam na estimativa de
economia e na avaliação dos resultados do projeto.
n. Apresentação da descrição detalhada do horário de funcionamento de cada
ambiente que irá receber ações de eficiência energética.
o. Apresentação da estratégia de M&V preliminar, conformes normas e
regulamentações da ANEEL.
p. Apresentação da estimativa de todos os custos envolvidos na proposta, de acordo
com as definições do Item "h" desde anexo.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Processo nº 18829/2019
Chamada pública nº 01/2020

Prezados Senhores,
________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______, com sede no
endereço_________, cidade de ___________, vem através desta, por meio de seu
(sua) representante legal, SR.(A) ___________, RG nº ___________ e CPF nº
____________, para os fins de dar atendimento ao disposto no inciso V do artigo 27
da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, DECLARA que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de
aprendiz.*
_______________(localidade), ____de ______ de 2020.
___________________________ (assinatura)
Nome___________________________ RG: _____________________________
*Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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