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1. OBJETO 

 

Este Termo de Referência visa contratar consultoria técnica especializada para 

elaboração de projeto que contemple: concepção; planejamento e supervisão técnica 

da implantação de energia fotovoltaica em áreas de órgãos públicos vinculados à 

secretaria de meio ambiente do governo do distrito federal, visando a eficiência 

energética. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
O Projeto GEF “Promovendo Cidades Sustentáveis no Brasil por meio de 

planejamento urbano integrado e do investimento em tecnologias inovadoras” será 

executado dentro de um arranjo inovador, com diversos parceiros com diferentes 

papéis. O Projeto é coordenado pelo MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, sendo o PNUMA – Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente o responsável fiduciário pela implementação dos recursos do GEF. O 

principal objetivo do Projeto é promover o planejamento e investimento integrados e 

sustentáveis nas cidades do Brasil.  

Investimentos públicos em energia solar tem o objetivo de estabelecer e 

configurar a eficiência de ações para a disponibilização de alternativas energéticas e o 

desenvolvimento sustentável do Distrito Federal, reduzindo a dependência da geração 

de energia por fontes hídricas. 

Os produtos a serem entregues auxiliarão à SEMA/GDF/GDF na consolidação da 

energia solar como integrante da matriz energética do Distrito Federal, aproveitando a 

grande incidência da radiação solar na região, e permitindo um planejamento 

adequado e a tomada da decisão dos agentes públicos, garantidos por estudos 

relativos ao setor de geração distribuída, especialmente, de energia solar fotovoltaica. 

O investimento em uma fonte de energia sustentável está em sintonia com as 

políticas governamentais. Fontes renováveis de energia constituem-se em uma meta 

global, considerando os efeitos nocivos que os combustíveis fósseis podem produzir.  A 

modernização e a diversificação da infraestrutura da rede de energia elétrica devem 

considerar a redução de custos operacionais e implementar soluções mais sustentáveis 

do ponto de vista ambiental, em virtude de sua tecnologia de baixo impacto e da sua 
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contribuição na redução dos Gases de Efeito Estufa/GEE. Nesse sentido, a instalação de 

painéis solares fotovoltaicos se enquadra como obra de eficiência energética. 

 Ressalta-se que o estímulo  à implantação da cadeia de energia fotovoltaica vem 

ocorrendo nas esferas governamentais Federal e Distrital, como a Resolução Normativa 

nº 687/2015 que ampliou o acesso de micro e minigeração geração distribuída aos 

sistemas de distribuição e a compensação de energia elétrica, o Convênio ICMS 16 de 

22 de abril de 2018 que determina a isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica 

fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à 

soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade 

consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade 

consumidora no mesmo mês.   A Lei Distrital nº 6.274, de 27 de fevereiro de 2019, 

que institui diretrizes da Política Distrital de Incentivo à Geração e ao Aproveitamento 

de Energia Solar, Eólica e de Biomassa e à Cogeração, com o objetivo de diversificar as 

fontes geradoras e racionalizar o consumo de energia elétrica e de outras fontes de 

energia do DF. 

 

No âmbito do projeto GEF, a iniciativa está prevista na Linha 1233, entrega 

2.2.1 – PILOTOS SOLARES INSTALADOS, OPERANDO E MUDANÇAS MENSURADAS, 

espera-se que esse trabalho possa contribuir para um modelo de energia solar em 

prédios públicos no Distrito Federal. 

 

3. ESCOPO DO TRABALHO 

 

Os produtos a serem desenvolvidos, de acordo com o presente Termo de 

Referência, deverão apresentar a análise das condições estruturais dos locais 

selecionados pela SEMA/GDF para serem beneficiados com instalação de sistemas 

fotovoltaicos, incluindo-se o Jardim Zoológico de Brasília, Jardim Botânico de Brasília e 

Hospital Veterinário Público de Brasília, dentre outros.  

A Consultoria contratada irá visitar locais previamente indicados pela 

SEMA/GDF/GDF, os quais deverão ter suas características estruturais e elétricas 

analisadas. O levantamento deverá abranger todas as informações necessárias que 

subsidiarão a instalação do futuro sistema de energia solar, incluindo a localização 

mais adequada, a demanda energética, as dimensões, localizações dos pilares, das 

terças, das treliças, tesouras, incluindo os telhados, etc. Também será necessário 
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levantar as características do material que será utilizado na construção das estruturas, 

quando couber, como o tipo de perfil, a espessura e o tipo de aço. Igualmente deverá 

ser identificada a melhor estratégia em termos técnicos e de custo-benefício, quanto à 

projetos individualizados ou usinas para geração distribuída. Estas informações 

deverão fazer parte do primeiro relatório técnico que deverá apontar o local mais 

adequado para instalação da estrutura fotovoltaica, bem como o melhor arranjo, e a 

minuta do termo de referência para contratação do serviço de instalação de sistemas 

fotovoltaicos.  

Após a análise do Relatório da situação das áreas visitadas e discussão com a 

Consultoria, a SEMA/GDF indicará a estratégia e o local mais adequado para receber as 

instalações, para o qual deverá ser elaborado o Projeto de instalação de energia 

fotovoltaica. 

O Projeto fotovoltaico deverá incluir, no mínimo: Locais potenciais de instalação 

dos equipamentos (painéis, inversores, sistemas de proteção e surtos, etc); 

✓ Levantamento das características estruturais; 

✓ A orientação e inclinação para instalação das estruturas de suporte; 

✓ Dados sobre sombreamentos e locais potenciais para instalação dos painéis; 

✓ Detalhamento de materiais e trilha do cabeamento; 

✓ Produção energética demandada e a potência fotovoltaica a ser instalada; e 

✓ A concepção do projeto. 

 

O projeto deve ainda abranger: orçamento, projeto, homologação, 

acompanhamento e serviço de proteção contra surtos e descargas atmosféricas 

(sistema de aterramento/para-raios) e recomendações de segurança. Os detalhes 

destas atividades são: 

• Avaliação: detalhamento do consumo do usuário, da disponibilidade do 

recurso solar, do ambiente do local, do pré-dimensionamento dos sistemas a 

serem implantados; 

• Confecção de orçamento; 

• Projeto: detalhamento da disponibilidade do recurso solar; 

dimensionamento do sistema de geração de energia solar; detalhamento dos 

componentes do sistema de energia solar; projeto elétrico; projeto dos 

sistemas de suporte; projeto de obras preparatórias de adequação (inclusive 

aterramento); planejamento de obras civis preparatórias; 
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• Projeto de conexão à rede de distribuição da CEB, com respectivas 

avaliações custo-benefício; 

• Planejamento de atividades de instalação: recomendações de instalação 

da usina e recomendações de operação do sistema de energia solar; 

• Instalações: coordenação da execução das obras preparatórias; instalação 

dos sistemas de suporte; instalação dos módulos solares; instalação dos 

inversores e caixas de junção; 

• Instalação da fiação e dispositivos de segurança; conexão do sistema 

gerador com a rede elétrica atual; testes de comissionamento; 

• Homologação: consulta de acesso; solicitação de acesso; solicitação de 

vistoria; atendimento de solicitações de adequação; solicitação de 

homologação e troca de relógio; 

• Acompanhamentos: monitoramento remoto da produção; avaliação da 

quantidade de energia gerada; recomendações para otimização da produção; 

eventuais manutenções; e 

• Instalação dos sistemas fotovoltaicos e recomendações de segurança. 

 

O Projeto de instalação do sistema de energia fotovoltaica deverá conter: 

desenhos (plantas, diagramas), memória descritiva e de cálculo, especificação técnica, 

orçamento e cronogramas físico-financeiro. O Projeto apresentará um conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 

caracterização da obra/serviço a ser executada; deverá atender às normas e à 

legislação, elaborado com base em estudos preliminares que assegurem a viabilidade e 

o tratamento ambiental adequado do empreendimento. Deverá estabelecer as 

características, dimensões, especificações e as quantidades de serviços e materiais, 

custos e tempo necessários para a execução da obra. Todos os elementos 

componentes do Projeto deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado 

e deverão vir acompanhados com registro da Anotação de Responsabilidade Técnica do 

CREA, identificação do autor e assinatura em cada um dos documentos elaborados. 

O Projeto deve apresentar ainda, todo o detalhamento das estruturas e circuitos, 

bem como os cálculos de todo o sistema de geração, de distribuição, de proteção, de 

aterramento. Além das plantas e diagramas, e cálculos estruturais de suporte e 

construções civis. Os detalhamentos dos compartimentos deverão considerar as 

recomendações dos equipamentos, os acessos de manutenção, a logística de acesso e 
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transporte ao local da obra/serviço. Todas as características dos materiais e 

equipamentos (fabricação, modelo, norma de certificação), deverão estar listadas, bem 

como os seus catálogos e manuais, incluindo os equipamentos de controle, 

monitoramento e medição do sistema fotovoltaico, quando instalado. Um cronograma 

detalhado com as atividades facilitará o acompanhamento e supervisão dos serviços e 

facilitará a resolução de problemas. 

 

O Projeto, quando finalizado, de acordo com a IEC 62446, deverá incluir os dados 

básicos do sistema e as informações relacionadas com o projeto e “As Built”: 

✓ Localização do projeto; 

✓ Capacidade do sistema (CA e DC); 

✓ Módulos fotovoltaicos e inversores – fabricante, modelo, quantidade; 

✓ Data do comissionamento; (somente no As Built); 

✓ Informações dos projetistas do sistema; 

✓ Informações da CONTRATADA e do responsável pela instalação do sistema;  

✓ Diagrama unifilar e trifilar do sistema FV; 

✓ Especificações gerais dos arranjos; 

✓ Tipo do módulo; 

✓ Número de módulos; 

✓ Número de módulos por string; 

✓ Número de strings; 

✓ Informação das strings; 

✓ Tipo de cabo utilizado na string, secção e comprimento; 

✓ Especificação (faixa de tensão e corrente) dos dispositivos de proteção contra 

sobretensão; 

✓ Características elétricas do arranjo; 

✓ Especificações dos cabos principais do arranjo; 

✓ Localização, tipo e faixa de operação dos dispositivos de proteção contra 

sobretensão; e 

✓ Aterramento e proteção de sobretensão. 

 

Os produtos devem ser constituídos de relatório preliminar - concepção, 

planejamento e avaliação da melhor opção para instalação do sistema de energia 

fotovoltaico - do Projeto, do Caderno de Especificações e Encargos, e do suporte ao 
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registro do sistema junto à concessionária de energia, que inclui o dimensionamento e 

projeto de instalação de painéis solares, do suporte à homologação junto à 

distribuidora de energia, e o suporte técnico com serviço continuado de aferição da 

performance destas usinas pelo período de 08 (oito) meses.  

 
Os serviços a serem executados deverão atender as normas e especificações 

técnicas descritas neste Termo de Referência, as normas da ABNT em vigor, com 

ênfase a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, aos regulamentos das 

empresas concessionárias, as prescrições e recomendações dos fabricantes e as 

normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 

 

4. PRODUTOS 

 
Deverão ser entregues três (3) produtos: 

 

PRODUTO 1: Documento que contemple o - Relatório de avaliação dos locais 

previamente indicados pela SEMA/GDF/GDF com potencial para receber as instalações 

fotovoltaicas contendo a recomendação técnica do local mais apropriado, conforme as 

especificações deste TR e outras discutidas com a SEMA/GDF a partir da contratação.   

 

Atividade: A Consultoria avaliará os melhores locais de instalação dos equipamentos 

(painéis, inversores, sistemas de proteção e surtos, etc), as características estruturais, 

tipo de cobertura (telhas), disponibilidade da área do telhado, orientação e inclinação 

para instalação das estruturas de suporte, sombreamentos e locais potenciais para 

instalação dos painéis, produção energética demandada e a potência fotovoltaica a ser 

instalada.  

 

Produto 2: Documento que contenha o Projeto Básico para o local indicado pela 

SEMA/GDF, para instalação do Sistema de Energia Solar Fotovoltaica. 

 

A instalação deverá ser executada a partir de projeto específico, que deve 

conter, no mínimo: 

 

a) Plantas; 

b) Esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis; 
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c) Detalhes de montagem, quando necessários; 

d) Memorial descritivo da instalação; 

e) Especificação dos componentes (descrição, características nominais e normas 

que devem atender); 

f) Parâmetros de projeto (correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores 

de demanda considerados, temperatura ambiente etc.);  

g) ART; 

h) Minuta de Termo de Referência para contratação para instalação do sistema 

fotovoltaico. 

 

PRODUTO 3: Documento contendo o Relatório de supervisão da instalação do 

sistema de energia fotovoltaica com análise e recomendações desta iniciativa visando o 

atendimento aos demais prédios públicos do Distrito Federal.  

 

4.1 OBSERVAÇÕES:  

 

Para fins de elaboração dos produtos a serem executados, alguns documentos 

normativos, regulatórios e resoluções deverão ser considerados em suas versões mais 

recentes, sem se limitar a isso: 

• NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

• NBR 5471 – Condutores elétricos; 

• NBR 5419:2015 – proteção contra descargas atmosféricas; 

• NBR 16274:2014 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos 

mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação 

de desempenho; 

• NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição; 

• NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de 

conformidade; 

• NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

• NBR 6813 – Fios e cabos elétricos: Ensaio de resistência de isolamento; 

• NBR 13248 – Cabos de potência e condutores isolados; 
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• NBR 10476 – Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou aço; 

• NBR 5624/2012 – Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com 

revestimento protetor e rosca; 

• NBR 11888/2015 – bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e 

aço de alta resistência; 

• NBR 7013: Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de 

imersão a quente; 

• NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa 

tensão; 

• NBR 14039 - Instalações Elétricas de média tensão; 

• NBR 15749:2009 - Medições de resistência de aterramento e potenciais na 

superfície do solo; 

• NBR 7117:2012 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do 

solo; 

• NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestações; 

• NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão; 

• NBR IEC 60898: Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações 

domésticas e similares; 

• NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e 

conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA); 

• IEC 61215 - Qualificação de Módulos Fotovoltaicos; 

• IEC 61646 - Módulos Fotovoltaicos; 

• IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

• IEC 61730 - Qualificação de segurança do módulo FV, Partes 1 e 2; requisitos 

para construção e testes, incluindo a classe de proteção II; 

• IEC 62108 - Qualificação do design e aprovação de tipo dos módulos CPV 

(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008; 

• IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems; 

• IEC 60364 - Eficiência energética para instalações elétricas; 

• IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética; 

• IEC 62109 - Segurança de conversores de energia para uso em sistemas 

fotovoltaicos; 

• IEC 62103 - Equipamentos eletrônicos para uso em instalações de potência; 
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• IEC 61730 - Segurança de módulos fotovoltaicos classe 2; 

• IEC 61140 - Proteção contra choques elétricos; 

• IEC 60269-4 - Fusíveis de baixa tensão para proteção de dispositivos 

semicondutores; 

• Norma EN 50539-11 - Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão; 

• Normas da Concessionária de Energia do Distrito Federal (CEB): Norma Técnica 

de Distribuição NTD 6.09 - Requisitos para conexão de acesso ao sistema de 

distribuição CEB-D - Conexão em baixa e média tensão; 

• Documentos normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 

• PRODIST MÓDULO 3; 

• RESOLUÇÃO 482/2012; 

• RESOLUÇÃO 687/2015; 

• PORTARIA N° 004/2011 - Requisitos de Avaliação da Conformidade para 

Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica (com atualização das 

portarias 357, 271 e 17); 

• RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414 - Condições Gerais de Fornecimento de Energia 

Elétrica (com atualização da Res.670 de 2016); 

• RESOLUÇÃO COEMA 03/2016 - Critérios e Procedimentos simplificados para 

implantação de sistemas de Micro e Minigeração Distribuída. 

 

5. PERFIL DA CONSULTORIA A SER CONTRATADA 

 

Pessoa física ou Micro Empreendedor Individual - MEI, com experiência de, no 

mínimo, 04 (quatro) anos na elaboração de projetos de instalação de unidades de 

geração de energia fotovoltaica (GD), nível superior em engenharia elétrica, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART, onde os serviços serão 

executados, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedidas por este Conselho, que  comprove ter o profissional, executado serviços 

relativos à implantação de Usina Micro-geradora Fotovoltaica Conectada à Rede (on 

grid).  

A consultoria que apresentar as ARTs para comprovação da qualificação técnica 

exigida deverá, obrigatoriamente, ser responsável pelo acompanhamento da execução 

dos serviços de que tratam o objeto desta contratação. 
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6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

A consultoria deverá demonstrar capacidade técnica na elaboração de projetos 

para geração de energia solar fotovoltaica, conforme tabela com critérios definidos no 

ANEXO I. A habilitação será verificada por meio da documentação especificada no 

ANEXO I deste Termo de Referência. 

O PROPONENTE deverá ter de nível superior em engenharia elétrica, reconhecido 

pelo CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado 

no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o 

profissional, executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresa 

privada, serviços relativos à implantação de usina micro-geradora fotovoltaica 

conectada à rede (on grid).  

A consultoria que apresentar as ARTs para comprovação da qualificação técnica 

deverá ser o responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que 

tratam o objeto desta contratação.  

 

7. ATIVIDADES DA CONTRATADA  

 

7.1     Elaborar o Plano de Trabalho; 

7.2 Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança 

pública. 

7.3 Proceder e intermediar todos os trâmites de homologação e regularização 

perante órgãos reguladores e concessionária de energia elétrica. 

7.4 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da proposta. 

7.5 No caso de execução de serviços que provoquem alterações nas plantas em 

relação ao projeto original, o(a)  CONTRATADO (A) deverá providenciar a atualização 

de todos os desenhos modificados, entregando à Fiscalização os respectivos "as built". 



 

12 
 

7.6 A ausência de previsão de qualquer procedimento técnico no Termo de 

Referência não exime o CONTRATADO (A) da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de 

funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas vigentes. 

7.7 Relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos 

serviços. 

7.8 Em caso de decisões que irão envolver órgãos do governo, informar e solicitar 

orientações de um representante da Secretaria do Meio Ambiente para uma tomada de 

decisão em conjunto.  

7.9 Comunicar à SEMA/GDF/GEF/CGEE, por escrito, quaisquer anormalidades que 

ponham em risco o êxito e a execução dos serviços, propondo ações corretivas 

necessárias. 

7.10 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação 

que venham a ser solicitadas pelos agentes desta SEMA/GDF/GEF/CGEE. 

7.11 Participar de reuniões, presenciais ou remotas, com equipe da SEMA/GDF/GEF 

quando necessário. 

7.12 Preparar, quando solicitada, apresentação sintética (em software compatível) 

dos produtos a serem desenvolvidos. 

7.13 Gerar e fornecer cópia dos dados utilizados para as análises, com etiqueta 

indicativa dos documentos neles contidos e estrutura de arquivo criada; os arquivos 

digitais das informações textuais e planilhas em formato DOC e XLS, em padrões do 

Word® e Excel®, respectivamente, devem vir também no formato PDF, com todas as 

figuras, ilustrações e planilhas incorporadas ao texto, e seus originais deverão ser 

fornecidos em diretório auxiliar, juntamente com a documentação descritiva da 

organização dos arquivos utilizados. A escolha do formato PDF tem o objetivo manter a 

configuração original dos arquivos enviados. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Cumprir o Termo de Referência em sua totalidade, responsabilizando-se pelo 

perfeito cumprimento do contrato obtido; 

8.2. Apresentar os produtos conforme especificação e cronograma definidos neste TR. 

8.3. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, e, na 

falta desta, de Normas Internacionais relacionada ao caso concreto, e com as 
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recomendações fornecidas pelos fabricantes dos materiais e com os detalhes 

constantes no anexo do presente Termo de Referência. 

 

8.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

 
8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATANTE, com relação ao objeto desta contratação. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Orientar a elaboração dos produtos; 

Avaliar a conformidade dos produtos às orientações prestadas e resultados esperados; 

Fornecer informações necessárias à execução dos serviços, proporcionando as 

condições necessárias para que a contratada possa cumprir o contrato; 

Notificar a contratada sobre irregularidades observadas nos serviços, visando a 

imediata adoção de providências; 

Aprovar os produtos que tenham sido entregues conforme estipulado no Termo de 

referência e no contrato, encaminhando-os para aprovação do CGEE conforme Tabela 

1- cronograma de entrega e desembolso financeiro. 

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O contrato terá vigência de 10 meses a contar da assinatura.  

 

11. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

PRODUTO 

PRAZOS DE 

ENTREGA 

(Meses após 

assinatura) 

PERCENTUAL DE 

PAGAMENTO (%) 

PRODUTO 1: Documento que contemple o - 

Relatório de avaliação dos locais previamente 

indicados pela SEMA/GDF/GDF com potencial para 

receber as instalações fotovoltaicas contendo a 

recomendação técnica do local mais apropriado, 

conforme as especificações deste TR e outras 

discutidas com a SEMA/GDF a partir da contratação.   

60 dias 30% 
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PRODUTO 2: Elaboração de Projeto Básico para a 

melhor estratégia e o local mais indicado para 

instalação do Sistema de Energia Solar Fotovoltaica. 

 

A instalação deve ser executada a partir de projeto 

específico, que deve conter, no mínimo: 

a) Plantas; 

b) Esquemas unifilares e outros, quando 

aplicáveis; 

c) Detalhes de montagem, quando necessários; 

d) Memorial descritivo da instalação; 

e) Especificação dos componentes (descrição, 

características nominais e normas que devem 

atender); 

f) Parâmetros de projeto (correntes de curto-

circuito, queda de tensão, fatores de demanda 

considerados, temperatura ambiente etc.); e  

g) ART. 

h) Minuta de Termo de Referência para 

contratação da instalação do sistema 

fotovoltaico. 

 

105 dias 45% 

PRODUTO 3: Documento contendo o Relatório de 

supervisão da instalação do sistema de energia 

fotovoltaica com análise e recomendações desta 

iniciativa visando o atendimento aos demais prédios 

públicos do Distrito Federal.  

270 dias 

OBS: 30 dias 

após a 

instalação do 

sistema de 

energia 

fotovoltaica 

pela Secretaria 

de Meio 

Ambiente do DF 

25% 

 

12. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

Os produtos deverão ser escritos em língua portuguesa e entregues para análise 

em meio digital. 

Além das análises consubstanciadas em relatórios, os dados brutos coletados 

devem ser organizados em tabelas, e disponibilizados em mídia digital juntamente com 

o produto final. Estes deverão ser acompanhados de metadados sucintos para cada 

grupo de informações, com o histórico e breve método de coleta do dado, bem como 

outros elementos relevantes para sua correta utilização. 

 

13. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE é a instituição responsável 

por todas as contratações no âmbito do Projeto GEF "Promovendo Cidades 
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Sustentáveis no Brasil através de planejamento urbano integrado e de investimentos 

em tecnologias inovadoras". A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/GDF-DF 

é a responsável pela implementação do referido Projeto mediante as ações de 

elaboração dos Termos de Referência, acompanhamento das atividades e homologação 

técnica dos produtos entregues. Nesse sentido, no âmbito desse TR, após a 

homologação técnica dos produtos realizada pela SEMA/GDF-DF, o CGEE será o 

responsável pela aprovação final e pagamento. 

• Os produtos deverão ser entregues conforme descrito nos itens 4 e 11, 

simultaneamente para o CGEE e SEMA/GDF em forma física ou eletrônica, da 

seguinte forma: 

 

➢ Se em forma física: 

✓ 1 (uma) unidade de mídia CD (para cada entidade – CGEE e SEMA/GDF); 

✓ Carta de entrega formal do produto, assinada pelo representante legal ou 

responsável técnico, indicando o número do contrato e a parcela em 

questão; 

✓ Endereço para entrega física dos produtos (com Aviso de Recebimento – 

AR ou protocolo): 

o Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – 

SEMA/GDF  

SBN Quadra 02, Bloco K, Edifício Wagner, 3º Subsolo – Brasília-DF; 

o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE 

SCS Quadra 09, Lote C, Torre C, 4º andar, Salas 401 a 405 -  

 

➢ Se em forma eletrônica: 

✓ Carta eletrônica de entrega formal do produto, assinada pelo 

representante legal ou responsável técnico, indicando o número do contrato 

e a parcela em questão; 

✓ Produto anexado em versão editável, quando couber; 

✓ Endereços para entrega eletrônica dos produtos: 

o CGEE: pnumagdf@cgee.org.br 

o SEMA/GDF: gefSEMA/GDF@SEMA/GDF.df.gov.br 

 

mailto:pnumagdf@cgee.org.br
mailto:gefsema@sema.df.gov.br
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• A Nota Fiscal referente a cada produto só deverá ser emitida após a 

homologação da SEMA/GDF/GDF e aprovação do CGEE e deverá ser enviada 

diretamente para o CGEE, juntamente com 1 (uma) via do produto impresso, em 

um dos endereços abaixo: 

➢ Nota Fiscal física e/ou produto impresso enviar com Aviso de Recebimento 

– AR ou protocolo para: 

✓ Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE 

SCS Quadra 09, Lote C, Torre C, 4º andar, Salas 401 a 405 - Edifício Parque 

Cidade Corporate – Brasília-DF 

➢ Nota Fiscal eletrônica enviar para: 

✓ pnumagdf@cgee.org.br 

 

• Toda e qualquer comunicação enviada pela contratada somente terá validade 

se for feita para o CGEE e SEMA/GDF concomitantemente nos seguintes 

endereços: 

➢ Documento físico: com Aviso de Recebimento – AR ou protocolo para: 

✓ Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/GDF  

SBN Quadra 02, Bloco K, Edifício Wagner, 3º Subsolo – Brasília-DF; e 

✓ Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE 

SCS Quadra 09, Lote C, Torre C, 4º andar, Salas 401 a 405 -Edifício Parque 

Cidade Corporate – Brasília-DF; 

➢ Documento eletrônico enviar para: 

✓ CGEE: pnumagdf@cgee.org.br 

✓ SEMA/GDF: gefSEMA/GDF@SEMA/GDF.df.gov.br 

• Os pagamentos serão efetuados após autorização do Diretor Supervisor do 

CGEE. 

 

14. SOBRE OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DE USO 

 

Para fins deste Termo de Referência, os resultados gerados a partir do objeto do 

presente Termo de referencia serão apropriados da seguinte forma: 

 

a) O PNUMA, o CGEE e o GDF serão os detentores dos direitos de 

propriedade intelectual dos softwares, sistemas, documentos e demais produtos que 

mailto:pnumagdf@cgee.org.br
mailto:pnumagdf@cgee.org.br
mailto:gefsema@sema.df.gov.br
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venham a ser desenvolvidos especificamente para atender ao objeto do presente 

Contrato, e poderão protegê-los legalmente, registrá-los, transferir a posse ou 

propriedade para terceiros, sem qualquer restrição ou ônus, conforme Contrato de 

Cooperação do Projeto “Promovendo Cidades Sustentáveis no Brasil através de 

Planejamento Urbano Integrado e de Investimentos em Tecnologias Inovadoras” 

assinado entre as partes acima citadas. 

b) O PNUMA, o CGEE e o GDF estão autorizados a divulgar os produtos e 

resultados obtidos ao abrigo do presente Contrato, por qualquer meio e forma que 

considerarem adequados em cada caso. 

c) Havendo a transferência de propriedade dos resultados advindos deste 

Contrato durante a vigência do Projeto “Promovendo Cidades Sustentáveis no Brasil 

através de Planejamento Urbano Integrado e de Investimentos em Tecnologias 

Inovadoras”, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC 

deverá ser consultado previamente. 

 

15. Responsáveis pela elaboração deste Termo de Referencia 

 

André Souza – Assessor Técnico de Clima e Energia - CGEE/SEMA/GDF-DF - Projeto 

GEF 

Larissa Schmidt – Coordenadora Unidade de Clima e Energias Renováveis SEMA/GDF 
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ANEXO I 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA 
 

Critérios de Avaliação 
 

A proposta será avaliada de acordo com a combinação das notas da 

Qualificação e Experiência da Consultoria e Proposta de financeira do sistema de 
energia fotovoltaica. 

 
Durante o julgamento das propostas, os responsáveis pela avaliação poderão 

esclarecer, junto ao Proponente, dúvidas, erros e omissões sanáveis que não 

importem prejuízos ao interesse público e/ou ao bom êxito do trabalho. 
 

AVALIAÇÃO FINANCEIRA [30 pontos] 
 

A nota financeira representará 30% (trinta por cento) da pontuação final. 

 
 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA (70 pontos) 

 

 

A. Qualificação e Experiência do Profissional (70 pontos) 

A.1 

Engenheiro eletricista, com 

experiência comprovada de 

4 anos na elaboração de 

projetos executivos para 

implantação de sistemas de 

energia solar fotovoltaicos. 

Apresentação de 

atestado de 

experiência na 

realização de pelo 

menos 4 trabalhos 

atestados pelos 

contratantes, 

comprovando 

realizações similares 

ao objeto desse TR. 

70 pontos: Acima de 7 (sete) 

experiências/estudos. 

60 pontos: até 7 (sete) 

experiências/estudos de 

capacidade técnica. 

50 pontos: até 6 (seis) 

experiências/estudos de 

capacidade técnica. 

40 pontos: até 5 (cinco) 

experiências/estudos de 

capacidade técnica. 

70 

Total A 70 
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B. Proposta financeira (30 pontos) 

PRODUTO 

PRAZOS DE 

ENTREGA 

(Dias após 

assinatura) 

PERCENTUAL 

DE 

PAGAMENTO 

(%) 

VALOR 

ORÇADO 

(R$) 

PRODUTO 1: Relatório de avaliação dos locais 

previamente indicados pela SEMA/GDF com potencial 

para receber a instalação de sistema de energia 

fotovoltaica, contendo a recomendação técnica do local 

mais apropriado, bem como da melhor estrutura de 

geração de energia solar, conforme as especificações 

deste TR e outras discutidas com a SEMA/GDF a partir 

da contratação.  

60 dias 30% 

 

PRODUTO 2: Elaboração de Projeto Básico para a 

melhor estratégia e o local mais indicado para instalação 

do Sistema de Energia Solar Fotovoltaica. 

 

A instalação deve ser executada a partir de projeto 

específico, que deve conter, no mínimo: 

a) Plantas; 

b) Esquemas unifilares e outros, quando 

aplicáveis; 

c) Detalhes de montagem, quando necessários; 

d) Memorial descritivo da instalação; 

e) Especificação dos componentes (descrição, 

características nominais e normas que devem 

atender); 

f) Parâmetros de projeto (correntes de curto-

circuito, queda de tensão, fatores de demanda 

considerados, temperatura ambiente etc.); e  

g) ART. 

h) Minuta de Termo de Referência para 

contratação da instalação do sistema fotovoltaico. 

 

105 dias 50% 

 

PRODUTO 3: Relatório final de instalação do sistema de 

energia fotovoltaica com análise e recomendações desta 

iniciativa visando o atendimento aos demais prédios 

públicos do Distrito Federal. 

 

270 dias 

obs: 30 dias 

após a 

instalação do 

sistema de 

energia 

fotovoltaica.  

20% 

 

Total    

 

Resumo dos Formulários de Avaliação da Proposta Pontuação Máxima 

Subtotal da Proposta Técnica 70 

Subtotal da Proposta Financeira  30 

TOTAL 100 

 


