
 

  

 
ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – COLETA DE PREÇOS 
Nº 005/2022 - TIPO MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO.  
 
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte dois, reuniu-se a Comissão 
de Seleção de Fornecedores, composta por: Dayre Isidoro Pimentel – Presidente, 
Nazaré Lima Soares – Membro, André Luiz Farias de Souza – Membro, Suzzie 
Valladares – Membro, Charles Almeida – Membro, Patrícia Reis Ferreira de Andrade - 
Membro, com a finalidade de proceder à abertura e classificação das propostas, 
referente ao objeto da Coleta de Preços 005/2022, no critério melhor Técnica e melhor 
Preço. Às dez horas o Presidente da Comissão declarou aberta a sessão de 
julgamento das propostas, referente à Seleção de Fornecedores na modalidade Coleta 
de Preços, nº 005/2022, visando selecionar e contratar a prestação de serviço técnico 
especializado para a elaboração de projeto executivo e execução de obra de 
infraestrutura e instalação de sistemas solares fotovoltaicos de micro e minigeração, 
incluindo subestação, cercamento de proteção com alambrado e sistema de 
monitoramento e segurança com câmeras, quando for o caso, e de estações de 
recarga para veículos elétricos, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão-
de-obra, em áreas de órgãos públicos vinculados à Sema-DF (Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do Distrito Federal). Em conformidade com o item 7 do ato 
convocatório, os representantes das empresas participantes já foram credenciados na 
sessão de abertura, realizada no dia treze de setembro de dois mil e vinte dois, sendo: 
SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA-ME, FELIPE TADEU SILVA VIANA 
STEMLER, CPF nº 020.962.811-13, Carteira de Identidade n° 2.531.449 - SSP/DF; 
BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA, JOSÉ RENATO QUAGGIO COLAFERRO, CPF 
nº 329.020.908-38, Carteira de Identidade n° 32.010.104 - SSP/SP. Em seguida, o 
Presidente apresentou a classificação das propostas comerciais e técnicas, 
disponibilizando por e-mail a tabela com os  itens pontuáveis e o relatório com o 
resultado da avaliação da comissão técnica para as  empresas participantes. 
 

EMPRESAS - Classificação 

1ª SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA-ME 

2ª BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA 

3ª ISOFEN  
 
Dando continuidade à divulgação do resultado, o Presidente solicitou ao senhor 
Charles Dayler que realizasse a leitura do relatório e efetuasse a apresentação da 
tabela com os itens pontuáveis. A leitura foi efetuada com a informação dos valores 
propostos e os critérios técnicos avaliados de cada empresa. Após a conclusão da 
leitura, o Presidente declarou que a empresa classificada em primeiro lugar foi a 
SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA-ME, em segundo lugar a BLUE SOL 
ENERGIA SOLAR LTDA e em terceiro a empresa ISOFEN. Em seguida, o senhor 
Charles Dayler apresentou a pontuação de todas as proponentes, conforme descrito 
abaixo: 
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Classificação EMPRESAS  
Pontuação 

Final 

1ª SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA-ME 10,00 

2ª BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA 9,49 

3ª ISOFEN  9,10 
 

EMPRESA VALOR MENSAL OFERTADO 

SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL 

LTDA-ME 

Três milhões e trinta e seis mil 
e seiscentos reais. 
(R$ 3.036.600,00) 

BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA Três milhões e trezentos e trinta 
e quatro mil e trezentos e onze 

reais e doze centavos (R$ 
3.334.311,12 

Valor negociado R$ 
3.100.909,00 

ISOFEN  Três milhões e trezentos e 
oitenta e nove mil e oitocentos 

e quarenta e nove reais e 
setenta centavos (R$ 

3.389.849,70 

 
Ao retomar a palavra, o Presidente apontou que de acordo com a leitura do relatório, 
verificou-se que ambas as propostas tiveram itens não atendidos e que apesar de não 
serem de caráter eliminatório, não exime a empresa que vencer de atender a todos os 
itens constantes no edital convocatório e seus anexos. No momento seguinte o 
presidente, indagou aos representantes das empresas empresa BLUE SOL ENERGIA 
SOLAR LTDA, o senhor José Renato Quaggio Colaferro e SMARTLY ENGENHARIA 
SUSTENTÁVEL LTDA -ME, o senhor Felipe Tadeu Silva Viana Stemler, se as 
propostas enviadas por eles atendiam plenamente as exigências contidas no termo de 
referência, ambos responderam positivamente. No momento seguinte, o Presidente 
abriu para a negociação verbal e questionou ao representante da segunda colocada 
BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA se teria intenção de cobrir o preço ofertado pela 
primeira. O senhor José Renato Quaggio Colaferro iniciou informando que não estava 
de acordo com a classificação da concorrente. O Presidente informou que seria dado 
prazo para recurso e voltou a perguntar quanto ao interesse de cobrir o valor da 
primeira colocada, obtendo como resposta o novo valor da proposta em R$ 
3.100.909,00 (três milhões e cem mil e novecentos e nove reais). Apresentando a 
tabela de classificação após a alteração do valor proposto, o Presidente informou que 
a SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA-ME permanecia como primeira 
colocada e questionou a segunda se haveria interesse em apresentar um novo valor. 
Diante da negativa do senhor José Renato Quaggio Colaferro, às dez horas e vinte e 
seis minutos, o Presidente solicitou a suspensão da sessão de julgamento, por um 
período de cinco minutos, para se reunir com a comissão técnica da SEMA/GDF para 
deliberar sobre a habilitação da primeira colocada. Decorrido o tempo fixado, o 
presidente reabriu a sessão, e declarou como habilitada e classificada a empresa 
SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA-ME. Desta forma, o Presidente 
ressaltou o prazo para interposição de recurso em até 03 (três) dias úteis e encerrou a 
sessão às dez horas e trinta e oito minutos e agradeceu a participação de todos. O 
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Presidente informou ainda que a ata desta sessão será enviada pela plataforma de 
assinaturas digitais, Docusing, sendo necessário que os signatários assinem 
digitalmente.  
 

 

_____________________________                                 

Dayre Isidoro Pimentel 

Presidente 

   

 

 
 

  

 
   

_____________________________           _____________________________ 
Nazaré Lima Soares 

Membro 

 Patrícia Reis Ferreira de Andrade 

Membro 
 

 

____________________________       

André Luiz Farias de Souza 

Membro 

 

 

  

 

_____________________________ 

Suzzie Conceição de Oliveira 
Valladares 

Membro 

 

____________________________ 

Charles Dayler Silva de Almeida 

Membro 

 

 

  

 

 

 
 
_____________________________           _____________________________ 

Felipe Tadeu Silva Viana Stemler 

Empresa Smartly Engenharia 
Sustentável LTDA-ME 

 José Renato Quaggio Colaferro 

Empresa Blue Sol Energia Solar LTDA 
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