
Classificação EMPRESA Pontuação Final

1ª Smartly 10,0000             iQ 70

2ª Blue Sol 9,7045                iP 30
3ª Isofen 9,1040                 

N. Nome
Pontuação da

Participante

Maior Pontuação

obtida IQ N. Nome
Preço da 

Participante

Menor Preço 

Proposto IP N. Nome IQ IP NF

1 Blue Sol 58,00                 60,0 0,967                        1 Blue Sol 3.100.909,00            3.036.600,00          0,98 1 Blue Sol 0,97 0,979                            9,7045

2 Isofen 55,00                 60,0 0,917                        2 Isofen 3.389.849,70            3.036.600,00          0,90 2 Isofen 0,92 0,896                            9,1040

3 Smartly 60,00                 60,0 1,000                        3 Smartly 3.036.600,00            3.036.600,00          1,00 3 Smartly 1,00 1,000                            10,0000

4 Empresa4 -                      60,0 -                          4 Empresa4 Zero 3.036.600,00          0 4 Empresa4 0,00 0 nulo

5 Empresa5 -                      60,0 -                          5 Empresa5 ZERO 3.036.600,00          0 5 Empresa5 0,00 0 nulo

6 Empresa6 -                      60,0 -                          6 Empresa6 ZERO 3.036.600,00          0 6 Empresa6 0,00 0 nulo

7 Empresa7 -                      60,0 -                          7 Empresa7 ZERO 3.036.600,00          0 7 Empresa7 0,00 0 nulo

8 Empresa8 -                      60,0 -                          8 Empresa8 ZERO 3.036.600,00          0 8 Empresa8 0,00 0 nulo

9 Empresa9 -                      60,0 -                          9 Empresa9 ZERO 3.036.600,00          0 9 Empresa9 0,00 0 nulo

10 Empresa10 -                      60,0 -                          10 Empresa10 ZERO 3.036.600,00          0 10 Empresa10 0,00 0 nulo

INDICE DE QUALIDADE PREÇO NOTA FINAL

Peso

Instalação de Sistemas Fotovoltaicos



AUDITOR:

Voltar

PREÇO: TOTAL PONTOS:

3.100.909,00 = 58                         

CRITÉRIOS Questões a serem consideradas

Classificado: Acima de 3 anos completos. CLASSIFICADO

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de existência

20 pontos: Acima de 8 anos completos de experiência. 20                                  

15 pontos: Acima de 5 anos completos e abaixo de 8 anos de 

experiência.

10 pontos: Acima de 4 anos completos e abaixo de 5 anos de 

experiência

Classificado: Acima de 3 anos completos e abaixo de 4 anos de 

experiência.

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de experiência.

CRITÉRIO Questões a Serem consideradas

10 pontos: Acima de 7 anos completos de experiência.

5 pontos: Acima de 5 anos completos e abaixo de 7 anos de 

experiência.

3 pontos: Acima de 4 de anos completos e abaixo de 5 

experiência. 3

Habilitado: Possuir 3 anos completos de experiência

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de experiência.

20 pontos: Acima de 8 ARTs ou CATS. 20

15 pontos: De 7 a 8 ARTs ou CATS.

10 pontos: De 5 a 6 ARTs ou CATS.

5 pontos: De 3 a 4 ARTs ou ou CATS. 

Habilitado: Possui 2 ARTs ou CATS.

Desclassificado: Apenas Uma (1) ART ou Uma (1) CAT.

20,00                             

CRITÉRIO Questões a Serem consideradas

20 pontos: A proposta descreveu de forma detalhada todas as 

etapas e cronograma para os produtos previstos em conformidade 

com o previsto no Termo de Referência.

15 pontos: A proposta descreveu parcialmente as etapas e 

cronograma para os produtos previstos em conformidade com 

o previsto no Termo de Referência 
15

0 pontos: Não descrição das etapas do trabalho por produto e 

cronograma.

Da Proposta Técnica – Plano de Trabalho contendo: Descrição das etapas de cada produto, e cronograma físico [ 20 pontos]
15

Escala de Pontuação

C.1
Análise do Plano de Trabalho com descrição 

Detalhada das etapas por produto e Cronograma.

Para o produto 1, apresentar cronograma

Para o produto 2, descrever quais equipamentos serão 

adquiridos, informando quais os tipos de certificação, se são 

aceitos pela ANEEL, de forma a garantir a aprovação do 

projeto junto a DISTRIBUIDORA.

Para o produto 3, descrever o passo a passo a ser executado 

para implantação de cada sistema, com detalhamento 

metodológico  com cronograma detalhado em etapas.

Para o produto 4, informar em qual etapa a vistoria e o 

comissionamento serão solicitados junto à DISTRIBUIDORA.

Qualificação e Experiência da Técnica [30 pontos]
23

Escala de Pontuação

B.1
Qualificação e experiência técnica do 

coordenador/responsável técnico.

É obrigatório que coordenador/responsável técnico deverá 

ter nível superior em engenharia elétrica e, acima de, 3 (três) 

anos de experiência na execução de projetos de energia 

fotovoltaica, reconhecido pelo CREA, detentor de anotação 

de responsabilidade técnica (ART) de execução obra ou 

serviço, devidamente registrada no CREA da região onde os 

serviços serão executados, ou de certidão de acervo técnico 

(CAT), expedida pelo Conselho. Tais documentos comprovam 

que o profissional, executou serviços relativos à implantação 

de usina micro ou minigeradora fotovoltaica conectada à 

rede (on grid). Devem ser apresentadas, acima de 2 (duas) 

ARTs ou 2 (duas) CATs, em projetos de porte de minigeração 

solar fotovoltaica.

A.1 Tempo de constituição da Instituição

É obrigatório: Pessoa jurídica legalmente constituída há pelo 

menos três (3) anos, mantendo representação ou filial no 

Distrito Federal, de modo a possibilitar a execução das 

atividades de modo adequado e completo, conforme as 

exigências contratuais, com tempo de existência 

comprovado por meio da inscrição em situação regular no 

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tendo como 

referência o período de apresentação de propostas previsto 

neste TERMO DE REFERÊNCIA.

A.2 Tempo de constituição da Instituição

É obrigatório: Experiência mínima comprovada de três (3) 

anos, na concepção e elaboração de projetos e execução de 

instalação de unidades de geração solar fotovoltaica em 

minigeração (geração compartilhada ou autoconsumo 

remoto ou empreendimento de múltiplas unidades 

consumidoras – EMUC), elaboração e execução comprovada 

no desenvolvimento de ações, relacionadas ao objeto deste 

TR. O participante deve demonstrar amplo conhecimento 

das atividades e peculiaridades alusivas ao Distrito Federal, 

devidamente aferido por atestados ou certificados de 

capacidade técnica.

Blue Sol

Instalação de Sistemas 

Fotovoltaicos -

Qualificação e Experiência da Instituição    -   20 pontos 20                      
Escala de Pontuação



AUDITOR:

Voltar

PREÇO: TOTAL PONTOS:

3.389.849,70                      = 55                         

CRITÉRIOS Questões a serem consideradas

Classificado: Acima de 3 anos completos. CLASSIFICADO

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de existência

20 pontos: Acima de 8 anos completos de experiência.

15 pontos: Acima de 5 anos completos e abaixo de 8 anos de 

experiência. 15                                  

10 pontos: Acima de 4 anos completos e abaixo de 5 anos de 

experiência

Classificado: Acima de 3 anos completos e abaixo de 4 anos de 

experiência.

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de experiência.

CRITÉRIO Questões a Serem consideradas

10 pontos: Acima de 7 anos completos de experiência.

5 pontos: Acima de 5 anos completos e abaixo de 7 anos de 

experiência. 5

3 pontos: Acima de 4 de anos completos e abaixo de 5 

experiência. 

Habilitado: Possuir 3 anos completos de experiência

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de experiência.

20 pontos: Acima de 8 ARTs ou CATS. 20

15 pontos: De 7 a 8 ARTs ou CATS.

10 pontos: De 5 a 6 ARTs ou CATS.

5 pontos: De 3 a 4 ARTs ou ou CATS. 

Habilitado: Possui 2 ARTs ou CATS.

Desclassificado: Apenas Uma (1) ART ou Uma (1) CAT.

20,00                             

CRITÉRIO Questões a Serem consideradas

20 pontos: A proposta descreveu de forma detalhada todas as 

etapas e cronograma para os produtos previstos em conformidade 

com o previsto no Termo de Referência.

15 pontos: A proposta descreveu parcialmente as etapas e 

cronograma para os produtos previstos em conformidade com 

o previsto no Termo de Referência 
15

0 pontos: Não descrição das etapas do trabalho por produto e 

cronograma.

Da Proposta Técnica – Plano de Trabalho contendo: Descrição das etapas de cada produto, e cronograma físico [ 20 pontos]
15

Escala de Pontuação

C.1
Análise do Plano de Trabalho com descrição 

Detalhada das etapas por produto e Cronograma.

Para o produto 1, apresentar cronograma

Para o produto 2, descrever quais equipamentos serão 

adquiridos, informando quais os tipos de certificação, se são 

aceitos pela ANEEL, de forma a garantir a aprovação do 

projeto junto a DISTRIBUIDORA.

Para o produto 3, descrever o passo a passo a ser executado 

para implantação de cada sistema, com detalhamento 

metodológico  com cronograma detalhado em etapas.

Para o produto 4, informar em qual etapa a vistoria e o 

comissionamento serão solicitados junto à DISTRIBUIDORA.

Qualificação e Experiência da Técnica [30 pontos]
25

Escala de Pontuação

B.1
Qualificação e experiência técnica do 

coordenador/responsável técnico.

É obrigatório que coordenador/responsável técnico deverá 

ter nível superior em engenharia elétrica e, acima de, 3 (três) 

anos de experiência na execução de projetos de energia 

fotovoltaica, reconhecido pelo CREA, detentor de anotação 

de responsabilidade técnica (ART) de execução obra ou 

serviço, devidamente registrada no CREA da região onde os 

serviços serão executados, ou de certidão de acervo técnico 

(CAT), expedida pelo Conselho. Tais documentos comprovam 

que o profissional, executou serviços relativos à implantação 

de usina micro ou minigeradora fotovoltaica conectada à 

rede (on grid). Devem ser apresentadas, acima de 2 (duas) 

ARTs ou 2 (duas) CATs, em projetos de porte de minigeração 

solar fotovoltaica.

A.1 Tempo de constituição da Instituição

É obrigatório: Pessoa jurídica legalmente constituída há pelo 

menos três (3) anos, mantendo representação ou filial no 

Distrito Federal, de modo a possibilitar a execução das 

atividades de modo adequado e completo, conforme as 

exigências contratuais, com tempo de existência 

comprovado por meio da inscrição em situação regular no 

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tendo como 

referência o período de apresentação de propostas previsto 

neste TERMO DE REFERÊNCIA.

A.2 Tempo de constituição da Instituição

É obrigatório: Experiência mínima comprovada de três (3) 

anos, na concepção e elaboração de projetos e execução de 

instalação de unidades de geração solar fotovoltaica em 

minigeração (geração compartilhada ou autoconsumo 

remoto ou empreendimento de múltiplas unidades 

consumidoras – EMUC), elaboração e execução comprovada 

no desenvolvimento de ações, relacionadas ao objeto deste 

TR. O participante deve demonstrar amplo conhecimento 

das atividades e peculiaridades alusivas ao Distrito Federal, 

devidamente aferido por atestados ou certificados de 

capacidade técnica.

Isofen

Instalação de Sistemas 

Fotovoltaicos -

Qualificação e Experiência da Instituição    -   20 pontos 15                      
Escala de Pontuação



AUDITOR:

Voltar

PREÇO: TOTAL PONTOS:

3.036.600,00                      = 60                         

CRITÉRIOS Questões a serem consideradas

Classificado: Acima de 3 anos completos. CLASSIFICADO

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de existência

20 pontos: Acima de 8 anos completos de experiência.

15 pontos: Acima de 5 anos completos e abaixo de 8 anos de 

experiência. 15                                  

10 pontos: Acima de 4 anos completos e abaixo de 5 anos de 

experiência

Classificado: Acima de 3 anos completos e abaixo de 4 anos de 

experiência.

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de experiência.

CRITÉRIO Questões a Serem consideradas

10 pontos: Acima de 7 anos completos de experiência. 10

5 pontos: Acima de 5 anos completos e abaixo de 7 anos de 

experiência.

3 pontos: Acima de 4 de anos completos e abaixo de 5 

experiência. 

Habilitado: Possuir 3 anos completos de experiência

Desclassificado: Abaixo de 3 anos de experiência.

20 pontos: Acima de 8 ARTs ou CATS. 20

15 pontos: De 7 a 8 ARTs ou CATS.

10 pontos: De 5 a 6 ARTs ou CATS.

5 pontos: De 3 a 4 ARTs ou ou CATS. 

Habilitado: Possui 2 ARTs ou CATS.

Desclassificado: Apenas Uma (1) ART ou Uma (1) CAT.

20,00                             

CRITÉRIO Questões a Serem consideradas

20 pontos: A proposta descreveu de forma detalhada todas as 

etapas e cronograma para os produtos previstos em conformidade 

com o previsto no Termo de Referência.

15 pontos: A proposta descreveu parcialmente as etapas e 

cronograma para os produtos previstos em conformidade com 

o previsto no Termo de Referência 
15

0 pontos: Não descrição das etapas do trabalho por produto e 

cronograma.

Da Proposta Técnica – Plano de Trabalho contendo: Descrição das etapas de cada produto, e cronograma físico [ 20 pontos]
15

Escala de Pontuação

C.1
Análise do Plano de Trabalho com descrição 

Detalhada das etapas por produto e Cronograma.

Para o produto 1, apresentar cronograma

Para o produto 2, descrever quais equipamentos serão 

adquiridos, informando quais os tipos de certificação, se são 

aceitos pela ANEEL, de forma a garantir a aprovação do 

projeto junto a DISTRIBUIDORA.

Para o produto 3, descrever o passo a passo a ser executado 

para implantação de cada sistema, com detalhamento 

metodológico  com cronograma detalhado em etapas.

Para o produto 4, informar em qual etapa a vistoria e o 

comissionamento serão solicitados junto à DISTRIBUIDORA.

Qualificação e Experiência da Técnica [30 pontos]
30

Escala de Pontuação

B.1
Qualificação e experiência técnica do 

coordenador/responsável técnico.

É obrigatório que coordenador/responsável técnico deverá 

ter nível superior em engenharia elétrica e, acima de, 3 (três) 

anos de experiência na execução de projetos de energia 

fotovoltaica, reconhecido pelo CREA, detentor de anotação 

de responsabilidade técnica (ART) de execução obra ou 

serviço, devidamente registrada no CREA da região onde os 

serviços serão executados, ou de certidão de acervo técnico 

(CAT), expedida pelo Conselho. Tais documentos comprovam 

que o profissional, executou serviços relativos à implantação 

de usina micro ou minigeradora fotovoltaica conectada à 

rede (on grid). Devem ser apresentadas, acima de 2 (duas) 

ARTs ou 2 (duas) CATs, em projetos de porte de minigeração 

solar fotovoltaica.

A.1 Tempo de constituição da Instituição

É obrigatório: Pessoa jurídica legalmente constituída há pelo 

menos três (3) anos, mantendo representação ou filial no 

Distrito Federal, de modo a possibilitar a execução das 

atividades de modo adequado e completo, conforme as 

exigências contratuais, com tempo de existência 

comprovado por meio da inscrição em situação regular no 

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tendo como 

referência o período de apresentação de propostas previsto 

neste TERMO DE REFERÊNCIA.

A.2 Tempo de constituição da Instituição

É obrigatório: Experiência mínima comprovada de três (3) 

anos, na concepção e elaboração de projetos e execução de 

instalação de unidades de geração solar fotovoltaica em 

minigeração (geração compartilhada ou autoconsumo 

remoto ou empreendimento de múltiplas unidades 

consumidoras – EMUC), elaboração e execução comprovada 

no desenvolvimento de ações, relacionadas ao objeto deste 

TR. O participante deve demonstrar amplo conhecimento 

das atividades e peculiaridades alusivas ao Distrito Federal, 

devidamente aferido por atestados ou certificados de 

capacidade técnica.

Smartly

-

Qualificação e Experiência da Instituição    -   20 pontos 15                      
Escala de Pontuação


	Tabela Dinamica - Coleta de preços 005 - Instalação de Sistemas Fotovoltaicos - Consolidado
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