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ESCLARECIMENTOS RECEBIDOS VIA E-MAIL 

 

CHAMADA PÚBLICA CMB Nº 01/2021 

 

Nº Processo SEI: 18750.112061/2021-34 

 

Objeto: promoção de Chamada Pública para convocar Empresas de Serviços de Conservação 

de Energia – “ESCOs”, interessadas em representar a Casa da Moeda do Brasil - CMB junto 

ao PROCEL, para que apresentem suas propostas, nos moldes do EDITAL DA CHAMADA 

PÚBLICA do PROCEL e demais regulamentos pertinentes, com a finalidade de cumprir o 

disposto legal de investimento em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética em 

benefício da Casa da Moeda do Brasil.  

 

 

1) A vistoria conforme item 6 é de caráter obrigatório? 

 

Resposta: Embora haja a exigência de visita técnica em nosso Edital (pela complexidade do 

nosso sistema elétrico e pela grandeza do nosso parque industrial), a Casa da Moeda está 

flexibilizando esta vistoria, em respeito ao Acórdão n.º 1737/2021 TCU – Plenário, desde que 

o responsável técnico apresente declaração (Anexo IV – disponibilizado em nosso Portal - 

https://www.casadamoeda.gov.br/portal/negocios/chamamento-publico/programa-de-

eficiencia-energetica-procel-2021/o-que-e-programa-de-eficiencia-energetica-procel-

2021.html) de que possui pleno conhecimento do objeto e que, caso não cumpra as obrigações 

constantes no edital, a empresa estará sujeita às penalidades previstas em lei. 

 

 

2) Qual a forma de envio da documentação para participação pois no edital não esta 

clara esta informação. 

 

Resposta: O envio dos documentos se dará durante a sessão da Chamada Pública conforme 

requerido pelo agente que irá conduzir os trabalhos. 

 

3) No Edital de Chamada Pública nº 01/2021 (Processo Administrativo n° 

18750.112061/2021-34), para seleção de ESCO visando participação da CMB no 

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA no SETOR PÚBLICO 2021 do 

PROCEL, não está definido a forma de apresentação dos documentos. 

 

Resposta: inicialmente os documentos deverão ser enviados pelo chat da sessão ou por e-mail. 

Mas, dependendo do tamanho do arquivo, o proponente poderá disponibilizar a documentação 

através de algum link para download. Mas isto será explicado ao longo da sessão pública, não 

se preocupe. 

 

4) Poderiam esclarecer por favor qual o formato de envio dos documentos?    

 

Resposta: Preferencialmente no formato PDF. 

 

https://www.casadamoeda.gov.br/portal/negocios/chamamento-publico/programa-de-eficiencia-energetica-procel-2021/o-que-e-programa-de-eficiencia-energetica-procel-2021.html
https://www.casadamoeda.gov.br/portal/negocios/chamamento-publico/programa-de-eficiencia-energetica-procel-2021/o-que-e-programa-de-eficiencia-energetica-procel-2021.html
https://www.casadamoeda.gov.br/portal/negocios/chamamento-publico/programa-de-eficiencia-energetica-procel-2021/o-que-e-programa-de-eficiencia-energetica-procel-2021.html
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5) Em que momento será solicitado a documentação das ESCOs participantes? Será 

durante a sessão pública? Se sim, e considerando que a sessão será online, poderemos 

disponibilizar a documentação via link para download? 

 

Resposta: Conforme já dito, o envio dos documentos se dará durante a sessão da Chamada 

Pública conforme requerido pelo agente que irá conduzir os trabalhos. 

 

 


