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ELEMENTO TÉCNICO 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a seleção de fornecedores de empresas 
certificadas ESCO (Energy Service Company) ou de empresa de engenharia especializada e 
habilitada para elaboração de diagnóstico energético e execução de todas as atividades necessárias 
a viabilizar a participação deste Instituto em Programas de Eficiência Energética (PEE), a serem 
lançados por meio de Chamadas Públicas de Projetos (CPP) publicadas pelas Concessionárias de 
Energia Elétrica, em especial, a CEB, de acordo com as especificações e demais condições 
constantes neste Elemento Técnico, para atender às necessidades do Instituto de Gestão Estratégica de 
Saúde do Distrito Federal – IGESDF. 
 
1.2. Será realizado treinamento/capacitação, pela Empresa contratada, com certificação de empregados 
e/ou representantes, a serem indicados pelo IGESDF em cada localidade abrangida pelo projeto contratado, 
de acordo com o item 3.4.5 deste Elemento Técnico. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 
 
2.1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF presta ações e serviços de 
saúde hospitalar e atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento, ressaltando a formação profissional e 
a educação permanente, bem como a prestação de serviços públicos nas atividades correlatas e inerentes à 
saúde pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 
2.2. O objetivo do PEE é promover o uso eficiente de energia elétrica em todos os setores da economia por 
meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria de tal eficiência de 
equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia 
economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência energética, 
estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da 
energia elétrica. 
 
2.3. De acordo com a Lei nº 9.991/2000, todas as Concessionárias e Permissionárias de serviços públicos 
de distribuição de energia elétrica têm a obrigação legal de aplicar parte de sua receita operacional líquida 
em pesquisas do setor elétrico e em programas de eficiência energética. 
 
2.4. Anualmente, a CEB Distribuição desenvolve PEE por meio de projetos que visam benefícios como 
minimizar o desperdício de energia elétrica, reduzir o consumo e a demanda no horário de ponta, favorecer a 
sociedade direta e indiretamente por meio de redução de custos, postergação de investimentos na 
ampliação da rede de distribuição e na diminuição da necessidade de ativação de termelétricas no Sistema 
Interligado. 
 
2.5. Além do benefício na correta utilização da energia elétrica, estes projetos contribuem para o meio 
ambiente realizando a correta destinação dos resíduos no processo de reciclagem de equipamentos 
recolhidos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, já que os recursos economizados com energia 
poderão ser investidos em saúde, educação e lazer. 
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Representar o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) no processo de 
seleção de propostas para Projeto de Eficiência Energética (PEE) das Concessionárias de Energia Elétrica, 
em especial, a CEB, de acordo com a Lei nº 9.991/2000 e suas alterações, regulamentado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
 
3.2. O projeto de eficiência energética deverá respeitar o regulamento da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) vigente para elaboração do PEE e deverá conter todas as informações mínimas, em 
especial, o Módulo 8 – Medição e Verificação de Resultados – M&V. 
 
3.3. Dos lotes disponíveis: 
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Lote Descrição Área Localidade 

1 Hospital de Base 55.000,00 m² 
SMHS – Área Especial – Quadra 101 – Asa Sul, Brasília – 
DF, 70330-150 

2 
Hospital Regional de Santa 
Maria 

35.500,00 m² 
AC 102, Blocos, Conj. A/B/C – Santa Maria, Brasília – DF, 
72502-100 

3 UPA Ceilândia 2.000,00 m² 
Setor Norte, QNN 27, Área Especial D – Ceilândia, Brasília – 
DF, 72225-270 

4 UPA Sobradinho 2.000,00 m² 
DF-420, em frente à AR-13, próximo ao COER – Sobradinho 
II - DF 

5 UPA Núcleo Bandeirante 1.600,00 m² 
DF-075, Km 180, Área Especial, EPNB, N. Bandeirantes – 
DF, 71705-510 

6 UPA São Sebastião 1.600,00 m² Quadra 102, Conj. 1 – São Sebastião – DF, 71692-101 

7 UPA Recanto das Emas 1.600,00 m² 
Quadra 400-600 s/n, Área Especial, Recanto das Emas – 
DF, 72630-250 

8 UPA Samambaia 1.600,00 m² 
QS 107, Conj. 4 – Área Especial, Samambaia – DF, 72322 - 
700 

  
3.4. Das Etapas do projeto: 
 
3.4.1. Os serviços serão executados em etapas as quais estão listadas abaixo, de maneira geral e 
abrangente, sendo necessário o seu enquadramento para cada Chamada Pública divulgada. 
 
3.4.2. Diagnóstico energético: 
 
3.4.2.1. O diagnóstico energético (ou pré-diagnóstico) é uma avaliação detalhada das ações de eficiência 
energética nas instalações das Unidades Consumidoras de Energia, resultando em um Relatório contendo a 
descrição detalhada de cada ação de eficiência energética e sua implantação, o valor do investimento, a 
economia de energia e/ou a redução de demanda na ponta relacionada, análise de viabilidade e estratégia 
de medição e verificação a ser adotada. 
 
3.4.2.2. Elaboração de diagnóstico energético de acordo com a Chamada Pública de Projetos elaborada pela 
Concessionária/ Permissionária a fim de se obter recursos junto a elas para, conforme a viabilidade técnica e 
econômica realizada pela CONTRATADA em cada localidade abrangida pelo Termo de Cooperação, 
conseguir recursos financeiros para a execução de projetos de instalação, reforma, substituição de 
equipamentos e/ou sistemas, dentre outras oportunidades possíveis de acordo com critérios 
preestabelecidos nas CPP lançadas. 
 
3.4.2.3. As informações mínimas, listadas a seguir, deverão ser apresentadas nesta etapa do projeto em 
atendimento ao Módulo 4 – Tipologias de Projeto do PROPEE, Seção 4 – Dados do Projeto, Item 3.2., que 
consta o Roteiro Básico para Elaboração de Projetos (24814935). 
 
3.4.2.3.1. Apresentação da Empresa responsável pela Elaboração da Proposta de Projeto 
. 
3.4.2.3.2. Apresentação do IGESDF e informações sobre suas atividades, bem como o horário de 
funcionamento de cada Unidade Consumidora (UC) pertencente ao projeto proposto. 
 
3.4.2.3.3. Apresentação da descrição detalhada do horário de funcionamento de cada ambiente analisado. 
 
3.4.2.3.4. Apresentação dos objetivos do Diagnóstico Energético. 
 
3.4.2.3.5. Se necessário, apresentação dos insumos energéticos utilizados. 
 
3.4.2.3.6. Apresentação de avaliação preliminar das instalações físicas e dos procedimentos operacionais da 
UC, com foco no consumo energético. 
 
3.4.2.3.7. Apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 (doze) meses de cada UC a 
ser beneficiada. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29495676&id_procedimento_atual=29491696&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020929&infra_hash=8d489428fa9af8bd3370859e5dcf2cc01ac364e3a054eec581f0c820cc78821a
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3.4.2.3.8. Cálculo do percentual de economia de consumo de energia elétrica previsto em relação ao 
consumo anual apurado no histórico de consumo apresentado nos últimos 12 (doze) meses. 
 
3.4.2.3.9. Apresentação de estimativa de participação no consumo energético para os Sistemas de 
refrigeração e iluminação no consumo mensal de energia elétrica das UC. 
 
3.4.2.3.10. Apresentação de análise preliminar das possíveis oportunidades de economia de energia para os 
usos finais de energia elétrica escolhidos, descrevendo a situação atual e a proposta. 
 
3.4.2.3.11. Apresentação de avaliação da economia de energia e redução de demanda na Ponta, com base 
nas ações de eficiência energética identificadas. 
 
3.4.2.3.12. Apresentação dos custos para realização do Diagnóstico Energético. 
 
3.4.2.4. Para os diversos sistemas envolvidos na Proposta apresentada, deve-se considerar, nesta fase, a 
procura de evidências quanto ao tipo de equipamentos/ sistemas e suas respectivas perdas, pois esses 
dados influenciam na estimativa de economia e na avaliação dos resultados do projeto. 
 
3.4.2.5. Esta etapa do projeto trará, como resultado final, um Relatório contendo, dentre outros pontos, uma 
estimativa de investimento em ações de eficiência energética, economia de energia, redução de demanda na 
Ponta, a estratégia de Medição e Verificação preliminar e o valor para definição e descrição das ações de 
eficiência energética que serão implementadas. 
 
3.4.2.5.1. A CONTRATADA deverá validar o diagnóstico energético realizado junto ao IGESDF, antes de 
apresenta-lo à Concessionária/ Permissionária de Energia. 
 
3.4.3. Execução do projeto 
 
3.4.3.1. Uma vez aprovado o Diagnóstico Energético junto à Concessionária/ Permissionária de Energia 
elétrica, a CONTRATADA providenciará a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o IGESDF e a 
Concessionária/ Permissionária de cada localidade, respectivamente. 
 
3.4.3.2. Execução de melhorias: aquisição/instalação de equipamentos e contratação dos serviços 
necessários para execução do projeto proposto e aprovado junto a concessionárias/permissionárias. 
 
3.4.4. Da Medição e da Verificação 
 
3.4.4.1. A CONTRATADA realizará todos os serviços de Medição e de Verificação (M&V) de acordo com o 
estabelecido nos procedimentos e editais de Chamadas Públicas de Projetos. 
 
3.4.4.2. Medição e verificação do sistema atual em conformidade ao estabelecido no PROPEE e ao 
Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance – PIMVP – janeiro de 2012 – EVO 10000 – 
1:2012 (Br); 
 
3.4.4.3. Medição e verificação do sistema novo em conformidade com o estabelecido no PROPEE e ao 
PIMVP – janeiro de 2012 – EVO 10000 – 1:2012 (Br) a fim de comprovar a economia esperada descrita no 
diagnóstico energético. 
  
3.4.5. Do Treinamento 
 
3.4.5.1. A CONTRATADA realizará treinamento/capacitação e certificação de empregados e/ou 
representantes, a serem indicados pelo IGESDF em cada localidade abrangida pela contratação. 
 
3.4.5.2. O treinamento será realizado na mesma ferramenta usada como suporte para o diagnóstico 
energético. 
 
3.4.5.3. Este treinamento abordará, de forma teórica e prática, o tema Gestão Energética em instalações 
comerciais. 
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3.4.5.4. Os instrutores devem ser credenciados para ministrar a capacitação no uso do software. 
 
3.4.6. Da Gestão e da Fiscalização do Programa de Eficiência Energética 
 
3.4.6.1. Durante a execução, a CONTRATADA fiscalizará as instalações e os equipamentos adquiridos e 
instalados a fim de acompanhar a implementação das ações previstas no PEE, além de elaborar e de 
fornecer relatórios mensais para a Concessionária/Permissionária de Energia elétrica, de acordo com o 
Termo de Cooperação Técnica acompanhado de cronograma físico-financeiro atualizado, documentos 
comprobatórios das aquisições e relatório financeiro contendo as movimentações dos recursos dos Projetos. 
 
3.4.7. Dos Prazos 
 
3.4.7.1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do Termo de Cooperação 
pelas partes de maneira que os documentos necessários à participação do IGESDF nas Chamadas Públicas 
ocorra em tempo hábil. 
 
3.4.7.2. O prazo para início e conclusão das etapas deverá seguir o definido nos editais de Chamada Pública 
de Projetos e Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o IGESDF e a Concessionária/ Permissionária 
de Energia Elétrica. 
 
3.4.7.3. O prazo de contratação e de aquisição dos equipamentos pelo IGESDF utilizando-se dos recursos 
do PEE seguirá o informado nos editais CPP e Termos de Cooperação Técnica celebrados entre o IGESDF 
e a Concessionária/ Permissionária de Energia Elétrica. 
 
4. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
4.1. Os participantes deverão apresentar ou encaminhar, pelos Correios, sua documentação de habilitação e 
atendimento aos critérios de seleção, conforme descrito no item 4.1 e 6, respectivamente, em envelopes 
separados, fechados, colados ou lacrados, rubricados no fecho, contendo, além da respectiva razão social e 
endereços, os seguintes dizeres: 
 
4.1.1. ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
ELEMENTO TÉCNICO Nº 36/2019 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
4.1.2. ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
ELEMENTO TÉCNICO Nº 36/2019 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
4.1.3. ENVELOPE “C” – DOCUMENTOS DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
ELEMENTO TÉCNICO Nº 36/2019 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
4.2. A efetiva participação neste processo dar-se-á por meio da entrega dos envelopes de documentação, 
até o dia e horário previsto. 
 
4.3. As empresas participantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de sua documentação. 
O IGESDF, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos 
realizados durante o processo ou os resultados deles decorrentes. 
 
4.4. A Gerência de Compras e Contratos poderá requisitar, a qualquer tempo, a via original dos documentos 
exigidos neste Elemento Técnico. 
 
4.5. É facultada à Gerência de Compras e Contratos, em qualquer fase do processo, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior do 
documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta. 
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4.6. Os documentos exigidos nos envelopes citados no item 4.1 poderão ser apresentados no original ou em 
cópia simples, quando for o caso. As folhas da documentação não poderão conter rasuras ou entrelinhas. 
 
4.7. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
 
4.7.1. Quanto à habilitação jurídica 
 
a) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial; 
 
b) No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
c) Documento comprobatório autenticado de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH ou 
carteira de identidade, registro profissional); 
 
d) No caso de sociedades por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício; 
 
e) No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no Registro civil das 
Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
 
g) Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, o 
documento de constituição da empresa, acompanhado da (s) última (s) alteração (ões) referente (s) à 
natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração consolidada; e 
 
h) Comprovante de Residência do representante legal que assinará o instrumento contratual. 
 
4.7.2. Quanto à representação 
 
a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento particular ou público, com poderes para 
praticar os atos pertinentes ao certame. 
 
b) Na hipótese de procuração por instrumento particular, deverá vir acompanhada do documento constitutivo 
do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade/competência do outorgante 
para constituir mandatário. 
 
c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento comprobatório autenticado 
reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de identidade, registro profissional ou outro), assim como do 
sócio outorgante. 
 
4.7.3. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista 
 
a) CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
 
b) União – Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa 
de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
 
c) CNDT – Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com efeitos de negativa; 
 
d) FGTS – Certidão Negativa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante 
Certificado de Regularidade; 
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e) Certidão Negativa de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital da sede do 
fornecedor; 
 
f) CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da 
União; 
 
g) CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça; 
 
h) TCU – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União; 
 
i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art.192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Justiça Comum, Justiça Federal 
e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa física ou jurídica. 
 
j) Caso a empresa possua registro no SICAF e a validade das certidões encontrem-se de acordo, apresentar 
apenas a Certidão do SICAF; 
 
4.8. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B” 
 
4.8.1. Quanto à qualificação técnica 
 
4.8.2. Documentação comprobatória de elaboração, aprovação e implementação de projeto para obtenção 
de recursos do PEE mediante participação em Chamadas Públicas de Projeto dos profissionais vinculados à 
participante, quais sejam: 
 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com data anterior à publicação deste Elemento Técnico; 
 
b) Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA; 
 
c) Comprovação da empresa do vínculo trabalhista com os profissionais que forneceram os documentos; 
 
4.9. DOCUMENTOS DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO – ENVELOPE “C” 
 
4.9.1. Quanto ao critério de seleção 
 
4.9.1.1. Planilha de critério de seleção (item 5.2) devidamente preenchida no campo de “pontuação 
alcançada”, de acordo com a documentação a ser apresentada pela concorrente. 
 
4.9.2. É imprescindível que a concorrente encaminhe os documentos comprobatórios dos critérios de 
seleção conforme os subitens da planilha, ordenados e identificados de acordo com sua categoria. 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1. Os critérios de seleção e classificação das propostas realizadas respeitarão as seguintes condições: 
 
5.2. Planilha de critérios: 
 

Critérios 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 
Alcançada 

Pontuação 
Máxima 

1. Experiência na elaboração e aprovação de projeto para obtenção de 
recursos do PEE mediante participação em Chamadas Públicas de 
Projeto. 
 
Modo de comprovação: Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) registrada no CREA e homologação de resultado final divulgado 
pela Concessionária/Permissionária de Energia elétrica. 
 

01 
 

10 
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2. Ter, em sua equipe, profissional Certificado em Gestão de Projeto – 
PMP do PMI para comprovação de experiência em Gestão de 
Projetos. 
 
Modo de comprovação: Certificado PMP. 
 

01 
 

02 

3. Ter, em sua equipe, profissional com Certificação CMVP da EVO 
para comprovação de expertise em M&V. 
 
Modo de comprovação: Certificado CMVP/ EVO. 
 

01 
 

02 

4. Apresentação da condição de ESCO. 
 
Modo de comprovação: Declaração emitida pela Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia 
(ABESCO). 
 

01 
 

01 

5. Experiência em elaboração e aprovação de Chamada Pública de 
Projetos (CPP) no âmbito do Programa de Eficiência Energética (PEE) 
em diversas Unidades da Federação (para cada Unidade abrangida, 
será atribuído um ponto). 
 
Modo de comprovação: Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) registrada no CREA e homologação de resultado final divulgado 
pela Concessionária/ Permissionária de Energia Elétrica. 
 

01 
 

10 

6. Experiência na implementação/ execução de projetos de CPP com 
recursos do PEE. 
 
Modo de comprovação: ART registrada no CREA e comprovação da 
conclusão da implantação do projeto aprovado mediante apresentação 
de Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de 
direito público e/ou privado em que o projeto tenha sido executado 
e/ou declaração da Concessionária/ Permissionária de Energia 
elétrica. 
 

01 
 

10 

7. Valor, em reais, investidos em execução de projetos de CPP com 
recursos do PEE. 
 
Modo de comprovação: ART registrada no CREA e comprovação de 
conclusão da implantação do projeto aprovado mediante apresentação 
de Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de 
direito público e/ou privado em que o projeto tenha sido executado 
e/ou Declaração da Concessionária/ Permissionária de Energia 
elétrica (na documentação apresentada, deverá constar o valor total 
do projeto implementado/ executado). 
 
Pontuação: 01 (hum) ponto a cada R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) investidos em cada projeto. 
 
A cada múltiplo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para um 
mesmo projeto, serão atribuídos mais 01 (hum) ponto. 
Não será permitida a soma de projetos de valor inferior à R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) para se atingir o valor mínimo 
necessário. 

01 
 

10 

PONTUAÇÃO TOTAL -- 
 

45 

  
6. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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6.1. O julgamento das propostas será feito segundo o critério de maior pontuação, mediante análise 
documental da planilha de critérios de seleção conforme item 5.2 deste Elemento Técnico. 
 
6.1.1. Caso haja empate na pontuação final entre duas ou mais proponentes, a pontuação máxima 
informada na tabela acima será dobrada, permitindo às empresas participantes empatadas em primeiro lugar 
apresentarem mais documentos comprobatórios a fim de que sejam somados mais pontos. 
 
6.1.2. Persistindo o empate na pontuação, o critério mencionado no item acima será novamente aplicado até 
que o desempate seja resolvido. 
 
6.1.3. Uma vez esgotadas todas as possibilidades de desempate, será realizado sorteio, no IGESDF, em 
data a ser comunicada previamente aos proponentes. 
 
6.2. As empresas participantes serão classificadas em ordem decrescente de pontuação e a empresa que 
obtiver maior número de pontos conforme os critérios definidos na planilha de critérios de seleção, no item 
5.2 deste Elemento Técnico e suas observações, será convocada para firmar o Termo de Cooperação com o 
IGESDF. 
 
6.3. A utilização, a conferência e os ajustes da planilha de critérios de seleção à realidade da proposta da 
empresa participante é de exclusiva responsabilidade da própria empresa. Ela deverá conhecer seu inteiro 
teor e preencher os critérios unitários e totais. 
 
7. DA VISTORIA TÉCNICA 
 
7.1. As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica nos locais da prestação dos serviços em até 
2 (dois) dias úteis antes da abertura dos envelopes de maneira a obterem pleno conhecimento das 
condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à 
formulação de suas propostas de preços. 
 
7.1.1. A vistoria deverá ser comunicada, previamente, pela Empresa à CONTRATANTE, por meio do 
endereço eletrônico compras.servicos@igesdf.org.br ou pelo telefone (61) 3550-8900, ramal 9113. 
 
7.1.2. A CONTRATANTE autorizará a vistoria informando, por e-mail, a data, o horário e o profissional 
indicado para acompanhamento da vistoria. 
 
7.2. A vistoria poderá ser realizada quantas vezes a empresa julgar necessário para a elaboração de sua 
proposta, desde que respeitado o prazo estipulado no item 7.1. 
 
7.3. Os custos das vistorias correrão por conta exclusiva da empresa. 
 
7.4. Em nenhuma hipótese, a empresa poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 
esquecimento de qualquer detalhe vistoriado, e arcará com qualquer ônus decorrente desses fatos. 
 
7.5. Durante a vistoria, a empresa poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração de suas propostas e 
eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade destas com o disposto no Elemento Técnico. 
 
8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
8.1. Os serviços objeto do presente Elemento Técnico serão formalizados mediante Termo de Cooperação. 
 
8.2. A vigência da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses a contar da assinatura, podendo ser 
prorrogado ao limite de 60 (sessenta) meses ou, então, à conclusão da participação deste Instituto em 
Programas de Eficiência Energética. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteração. 
 
9.2. Elaborar propostas de projetos a serem apresentadas na Concessionária que gerem maior 
economicidade para o Instituto, em termos de consumo de energia elétrica. 

mailto:compras.servicos@igesdf.org.br
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9.3. Respeitar as normas regimentais e regulamentares do IGESDF. 
 
9.4. Descrever os principais objetivos do projeto, apresentando-os de forma detalhada, indicando as 
quantidades e as ações a serem realizadas vinculadas à eficiência energética, promovendo o uso eficiente e 
racional de energia elétrica estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e 
práticas racionais parar combater o desperdício. 
 
9.5. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não 
reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por 
parte do IGESDF e dos participantes. 
 
9.6. Acompanhamento de todas as etapas e fiscalização da entrega e instalação dos equipamentos e 
serviços adquiridos e executados, com controle do cronograma físico apresentado; 
 
9.7. Emissão de relatório mensal de acompanhamento e interface com as concessionárias e 
permissionárias. 
 
9.8. Emissão de relatório conclusivo: entrega do relatório conclusivo para o IGESDF e concessionárias e 
permissionárias de energia, ao final do projeto. 
 
9.9. Execução dos serviços conforme as exigências presentes neste Elemento Técnico. 
 
9.10. Cumprimento de prazos e condições de todas as etapas estabelecidas nos Editais de CPP. 
 
9.11. A CONTRATADA deverá apresentar avaliação ex ante, isto é, calcular a Relação Custo-Benefício 
(RCB) do projeto com base na avaliação realizada conforme a metodologia estabelecida pela ANEEL em 
“Procedimentos de Programa de Eficiência Energética (PROPEE) c/c Edital da Chamada Pública de 
Projetos, para a localidade onde serão pleiteados os recursos. 
 
9.12. A CONTRATADA apresentará também um Cronograma físico-financeiro das etapas necessárias para 
a execução dos projetos de eficiência energética em cada localidade. Tal cronograma será utilizado para 
estabelecer as obrigações contratuais referentes ao prazo de execução dos Projetos de Eficiência 
Energética. 
 
9.13. A CONTRATADA deverá realizar Análise de Viabilidade Técnica e Econômica para instalação de 
sistema de energia solar fotovoltaica, projetos de iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, 
de refrigeração, de aquecimento solar de água, fontes incentivadas, descarte de equipamentos substituídos, 
além de demais projetos que vierem a se enquadrar nos Editais de CPP lançados pelas Concessionárias/ 
Permissionárias. 
 
9.14. A CONTRATADA será responsável por apresentar o projeto às Concessionárias/ Permissionárias, 
atendendo os prazos das Chamadas Públicas, prestando todos os esclarecimentos necessários para 
implementação destes. 
 
9.15. A CONTRATADA deverá realizar os levantamentos e diagnósticos, as medições, as verificações, os 
treinamentos/capacitações, a gestão e a fiscalização dos Projetos de Eficiência Energética bem como todas 
as atividades necessárias à participação, ao acompanhamento e à prestação de contas de cada lote coberto 
pelo Termo de Cooperação firmado. 
 
9.16. Caberá à CONTRATADA, a realização de cotações e especificações de equipamentos e de mão de 
obra conforme os Editais de Chamada Pública de Projetos, publicados em cada localidade abrangida pela 
contratação. 
 
9.17. A CONTRATADA arcará única e exclusivamente com todas as despesas necessárias à elaboração do 
projeto e, independentemente se for o projeto selecionado ou não no PEE, não será devido nenhum valor 
por parte do IGESDF. Qualquer verba que a empresa selecionada venha a receber será diretamente 
relacionada ao montante repassado pela Concessionária de Energia. 
 
9.18. Para todos os lotes disponíveis, a CONTRATADA deverá prestar os serviços e cumprir as cláusulas e 
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condições estabelecidas nos respectivos Editais de Chamadas Públicas de Projeto publicados pelas 
Concessionárias e Permissionárias de Energia, promovendo a participação do IGESDF nos Programas de 
Eficiência Energética para obtenção de recursos junto as mesmas. 
 
9.19. Para cada lote citado na tabela acima, a CONTRATADA deverá realizar análise de toda instalação e, 
conforme viabilidade, elaborar projeto de implantação e/ou substituição de equipamentos/sistemas, além de 
reformas, dentre outras propostas que estejam de acordo com os Editais de Chamadas Públicas publicados 
e possam habilitar este Instituto na respectiva Chamada. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. Indicar os locais e horários em que deverão ser realizados os serviços. 
 
10.2. Autorizar, para o pessoal da CONTRATADA, acesso ao local desde que observadas às normas de 
segurança do IGESDF; 
 
10.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 
 
10.4. Garantir o contraditório e ampla defesa; 
 
10.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura 
a efetiva execução do objeto. 
 
10.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução da entrega deste Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
10.7. Quando necessário, o IGESDF providenciará as compras e as instalações necessárias, atendendo às 
modalidades previstas no artigo 6° do Regulamento de Compras e Contratações do IGESDF, de acordo com 
o cronograma aprovado pelas Concessionárias/ Permissionárias e as especificações e estimativas 
constantes do Diagnóstico Energético previamente aprovado. 
 
10.8. Conforme a execução dessas atividades, o IGESDF apresentará os comprovantes para que seja 
realizado o repasse dos valores das Concessionárias/ Permissionárias a fim de que sejam efetuados os 
pagamentos à CONTRATADA e aos fornecedores. 
 
11. FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. A fiscalização será realizada pela equipe técnica da Gerência de Manutenção e Infraestrutura do 
IGESDF, que também será responsável acompanhamento da realização dos serviços. 
 
12. PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será realizado conforme as diretrizes da Chamada Pública de projetos da 
Concessionária de energia elétrica – CEB, caso a proposta seja contemplada. 
 
12.2. É obrigação da CONTRATADA arcar integralmente com todas as etapas, trabalhos, projetos e demais 
atos que possibilitem a intermediação deste Instituto em participar das Chamadas Públicas realizadas pela 
CEB. 
 
12.3. A empresa participante arcará única e exclusivamente com todas as despesas necessárias à 
elaboração do projeto e, independente se for o projeto selecionado ou não no Programa de Eficiência 
Energética, não será devido nenhum valor por parte do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 
Federal. 
 
12.4. O valor para pagamento à CONTRATADA está inserido na verba a ser obtida junto aos respectivos 
Programas de Eficiência Energética que obtenham êxito em sua homologação e assinatura dos Termos de 
Cooperação entre o IGESDF e a Concessionária/Permissionária, nos termos das Chamadas Públicas a 
serem publicadas. 
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12.5. Quando do lançamento do Edital de Chamada Pública de Projetos, a CONTRATADA deverá 
apresentar os custos para execução dos trabalhos, dentro dos limites previstos e/ou permitidos pelo Edital e 
em consonância com os valores a serem pleiteados pelo IGESDF conforme o projeto apresentado, de 
maneira a não prejudicar a aprovação dos projetos junto à Concessionária/Permissionária. 
 
13. PENALIDADES 
 
13.1. Não serão definidas Penalidades para o Termo de Cooperação assinado entre as partes por se tratar 
de um termo de cooperação. 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Durante o período de vigência do Termo de Cooperação, será definido, à critério deste Instituto, a 
participação nas Chamadas Públicas de Projetos lançadas pela Concessionárias/Permissionárias. 
 
14.2. O IGESDF estabelecerá um Termo de Cooperação diretamente com a empresa vencedora para 
realizar o Diagnóstico Energético e elaborar a Proposta de Projeto que será apresentada à CEB, como sua 
representante e proponente. 
 
14.3. O IGESDF formalizará a representação por Carta de Apresentação e Concordância, conforme modelo 
pré-definido pela Concessionária, quando da Chamada Pública, sendo que a relação contratual da CEB será 
sempre com o proponente. 
 
14.4. A contratação da empresa será realizada nos moldes dos contratos padronizados apresentados na 
Chamada Pública da Concessionária. 
 
14.5. A homologação do resultado deste Elemento Técnico não implicará direito à contratação e/ou de 
ressarcimento pelos custos da elaboração do projeto. 
 
14.6. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Regulamento de Compras do 
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), com suas posteriores alterações. 
 
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, excluir-se-á o dia de início e incluir-
se-á o do vencimento. Somente se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do IGESDF. 
 
14.8. Ficam as empresas participantes deste Elemento Técnico e seus representantes legais ou agentes 
credenciados sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis quando praticarem 
irregularidades que venham ferir as normas deste Elemento Técnico e aos Princípios de Direito Público. 
 
 


