
 

 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA – COLETA DE PREÇOS Nº 005/2022 - 
TIPO TÉCNICA E PREÇO. Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e 
vinte e dois, reuniu-se a Comissão de Seleção de Fornecedores, composta por: 
Dayre Isidoro Pimentel - Presidente; Alexandra Joyce Kruger  – Membro; 
Patrícia Reis Ferreira de Andrade – Membro; Nazaré Lima Soares – Membro; 
André Luiz Farias de Souza – Membro; Suzzie Valladares – Membro; Charles 
Almeida – Membro; com a finalidade de proceder à abertura da sessão pública, 
referentes ao objeto da Coleta de Preços, número cinco do ano de dois mil e 
vinte e dois, tipo Técnica e Preço. O Presidente da Comissão informou que o 
CGEE é uma associação civil sem fins lucrativos de direito privado, qualificada 
como Organização Social pelo Decreto nº 4.078, de 09.01.2002, que possui 
Regulamento próprio de Seleção e Contratação de Obras, Serviços, Compras e 
Alienações e que não está submetido à Lei 8.666/93. Às dez horas o 
Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, referente à Seleção de 
Fornecedores na modalidade Coleta de Preços visando à contratação 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) definidas no presente documento, 
nos locais, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 
de Referência e de acordo com as cláusulas definidas na minuta de 
contrato, ambos anexos ao ato convocatório. O Presidente apresentou as 
empresas que enviaram propostas, sendo: SMARTLY ENGENHARIA 
SUSTENTÁVEL LTDA-ME; ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE 
SUSTENTABILIDADE LTDA; BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA. Em 
seguida o Presidente apresentou os representantes que solicitaram o 
credenciamento, conforme segue: FELIPE TADEU SILVA VIANA STEMLER, 
CPF nº 020.962.811-13, Carteira de Identidade n° 2.531.449 SSP/DF; 
LEONARDO SAMIR MOURA VIDAL, CPF nº 037.195.831-80, Carteira de 
Identidade n° 2.728.566 SSP/DF; JOSÉ RENATO QUAGGIO COLAFERRO, 
CPF nº 329.020.908-38, Carteira de Identidade n° 32.010.104 SSP/SP. Apenas 
o representante da empresa ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE 
SUSTENTABILIDADE LTDA não ingressou na sessão virtual de abertura e 
não teve o seu credenciamento efetivado. O Presidente cedeu a palavra às 
empresas para possíveis dúvidas com relação ao processo. O representante 
da empresa Smartly questionou se as outras empresas atendiam as exigências 
do termo de referência com relação a representação ou filial da empresa no 
Distrito Federal. O Presidente por sua vez, esclareceu que as propostas e 
demais documentos ainda serão analisadas pela comissão de julgamento, que 
seguirão as condições estabelecidas no Termo de Referência e cláusulas 
definidas na minuta de contrato, declarou ainda que as empresas terão a 
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oportunidade de interpor recurso conforme item 9.7 do ato convocatório. Sem 
mais questões a serem tratadas, o Presidente encerrou a sessão às 10 
horas e 09 minutos, informando acerca do envio da ata por meio da 
plataforma – Docusign, para assinatura eletrônica, referente a Coleta de Preços 
número cinco de dois mil e vinte e dois. O Presidente da Comissão informou 
ainda que a sessão de julgamento das propostas será realizada dia dezenove 
de setembro do corrente ano, segunda-feira, às 10:00 horas, por meio do link já 
disponibilizado no ato convocatório.   
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