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PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO CEMIG/ANEEL Chamamento 
Público 02/2017 – PROJETO de Pesquisa e Desenvolvimento “D 0632 Veredas Sol E Lares – Uma 
alternativa para o múltiplo aproveitamento energético em reservatórios de usinas hidrelétricas na 
região do Semiárido Mineiro” 

 
CONVITE AEDAS – P&D Nº 04/2018 

 
1. DO CONVITE 

 

A ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SOCIAL (AEDAS), inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 03.597.850/0001-07, com 

sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Frei Caneca, 139, Bairro Bonfim, CEP 31.210-530, 

buscando COTAÇÃO DE PREÇOS SOBRE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, através da modalidade de 

convite, do tipo técnica mínima e menor preço, solicita apresentação de PROPOSTA para contratação 

de serviços de consultoria técnica visando desenvolvimento de atividades e produtos referentes ao 

marco regulatório do setor elétrico associada a construção de metodologia de participação social na 

implementação, operação e manutenção da usina usina solar fotovoltaica - UFV, com potência 

instalada de 1,2 MWp a qual o gerador fotovoltaico será fixado em flutuadores sobre o espelho 

d’água do reservatório da PCH Santa Marta, localizada no município de Grão Mogol, Minas Gerais. 

 

2. DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. O presente instrumento de convite tem por objeto a seleção de PROPOSTA baseada em 

critério de técnica mínima e menor preço para contratação de Pessoa Jurídica especializada para 

prestação de serviços de consultoria técnica visando desenvolvimento de atividades e produtos 

referentes ao marco regulatório do setor elétrico associado a construção de metodologia de 

participação social na implementação, operação e manutenção da usina usina solar fotovoltaica - 

UFV, com potência instalada de 1,2 MWp a qual o gerador fotovoltaico será fixado em flutuadores 

sobre o espelho d’água do reservatório da PCH Santa Marta, localizada no município de Grão Mogol, 

Minas Gerais, conforme especificações deste Instrumento Convocatório e seu Anexo I – Termo de 

Referência, Anexo II – Descrição e prazos de entrega dos produtos referentes ao marco regulatório, 

Anexo III – Quadro de Quesitos de Avaliação Técnica e Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços. 
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2.2. O detalhamento dos serviços a serem executados estão contemplados no Anexo I – Termo de 

Referência e Anexo II – Descrição e prazos de entrega dos produtos referentes ao marco regulatório, 

que são partes integrantes deste instrumento de convite e devem ser seguidos rigorosamente. 

2.3. Poderão participar deste certame as empresas especializadas (Pessoa Jurídica) que 

atenderem às exigências constantes deste instrumento de convite e seus Anexos, conforme segue: 

a) Pessoas Jurídicas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto descrito no item 

2.1 e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 

instrumento de convite; 

b) Estar plenamente familiarizada com estudos referentes ao marco regulatório do setor 

elétrico, em especial ao da geração distribuída, bem como de estudos de viabilidade de 

projetos de usinas solar fotovoltaicos; 

c) Quanto à capacidade técnica-operacional, a empresa deverá comprovar sólida experiência 

técnica no desenvolvimento de projetos e consultorias, comprovando possuir experiências e 

dispor de profissionais qualificados para compor equipe técnica responsável pela execução 

do objeto deste Convite, observando o estabelecido em seus Anexos, através de 

documento(s) anexado(s) à sua PROPOSTA; 

d) Comprovar possuir representação, sede ou filial no Brasil, através de documentos anexados 

à sua PROPOSTA; 

e) Declarar que, caso a PROPOSTA seja a vencedora deste convite, do tipo técnica mínima e 

menor preço, e sendo contratada para prestação de serviços de consultoria técnica visando 

desenvolvimento de atividades e produtos referentes ao marco regulatório do setor elétrico 

associado a construção de metodologia de participação social na implementação, operação e 

manutenção da usina usina solar fotovoltaica - UFV, com potência instalada de 1,2 MWp a 

qual o gerador fotovoltaico será fixado em flutuadores sobre o espelho d’água do reservatório 

da PCH Santa Marta, localizada no município de Grão Mogol, Minas Gerais, 

executará/realizará os serviços especificados nos Anexo I e Anexo II deste Convite e assumirá 

sua responsável técnica. 
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3. HORÁRIO, DATA, FORMA E CONDIÇÕES DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

3.1. Os conjuntos de documentos relativos às condições de participação e à PROPOSTA, 

consubstanciadas através da elaboração e apresentação de Projeto Básico, devidamente rubricados 

e assinados pelos responsáveis técnicos e legais da Pessoa Jurídica, deverão estar digitalizados e ser 

encaminhados para o endereço eletrônico aedas@aedasmg.org ou entregues fisicamente à Rua Frei 

Caneca, 139, Bairro Bonfim, Belo Horizonte/MG, CEP 31.210-530. 

3.2. A PROPOSTA deverá ser encaminhada, impreterivelmente, até as 23h59m do dia 27/08/18 

(segunda-feira). 

3.3. A PROPOSTA deverá ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

3.4. O valor total da PROPOSTA deverá contemplar todos impostos e taxas que incidir sobre os 

pagamentos do contratado, ou seja, caberá ao contratado efetivar sua oferta máxima para que a 

mesma possa ficar, quando adicionar impostos e taxas devidos, nesse limite máximo. 

3.5. Sobre o valor total da PROPOSTA não será aplicada nenhuma forma de correção até a data e 

nas condições do pagamento. 

3.6. Os documentos de comprovação de experiência da Pessoa Jurídica e da constituição da 

equipe técnica multidisciplinar deverão ser apresentadas como documentos anexos ao Projeto 

Básico, identificando-se a correspondência direta do documento a cada item de avaliação, conforme 

Anexo III - Quadro de quesitos de avaliação técnica. 

3.7. Serão validados todos os documentos comprobatórios que forem apresentados, por correio 

eletrônico, sendo que poderão ser exigidos os documentos originais ou cópia autenticada, exceto 

para o caso de documentos em foto, áudio e vídeo, sendo que no caso destes últimos além de cópia 

do documento deverá ser apresentada descrição por escrito que informe sobre a atividade a qual se 

referem. Salientamos que os documentos não serão devolvidos. 

3.8. O Projeto Básico deverá conter, no mínimo, a apresentação da Pessoa Jurídica, a metodologia 

de gestão e execução das atividades previstas no Anexo I – Termo de Referência , a composição da 

equipe técnica e o cronograma físico-financeiro. 

3.9. Cada profissional indicado para compor a equipe técnica multidisciplinar deverá, 

necessariamente, apresentar uma declaração devidamente assinada que concorda com a sua 
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indicação pela Pessoa Jurídica. 

3.10. A apresentação dos profissionais que integram a equipe técnica deverá conter, no mínimo: 

nome completo, área de formação, curso de graduação, ano de conclusão, descrição das atividades 

e função no projeto, quantidade de horas destinadas ao projeto e valor (R$) homem/hora de cada 

profissional. 

3.11. Pedidos de esclarecimentos sobre a PROPOSTA, bem como deste instrumento convite e seus 

Anexos, deverão ser encaminhados formalmente pelo e-mail aedas@aedasmg.com ou através de 

contato telefônico através do número (31) 3327-2831. 

 

4. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO 

4.1. A análise dos serviços prestados, consubstanciados em relatórios técnicos iniciais, parciais e 

finais descritos no Anexo II deste Convite, serão analisados e aprovados inicialmente pela AEDAS. 

4.2. A AEDAS encaminhará os relatórios técnicos produzidos para apreciação do Gerente de 

Projeto da CEMIG. Caso ocorra por parte da CEMIG solicitações de ajustes e complementações sobre 

os relatórios técnicos, a Pessoa Jurídica contratada, juntamente com a AEDAS, deverão apreciar as 

considerações e responder prontamente a CEMIG. 

4.3. Após a entrega de cada um dos produtos e nos prazos indicados no Anexo II deste Convite, 

bem com manifestação de aceite (de acordo) da AEDAS, a Pessoa Jurídica contratada deverá emitir 

Nota Fiscal em nome da AEDAS, com valores em reais. 

4.4. Na emissão de cada Nota Fiscal, na descrição dos serviços prestados, deverá ser acrescida a 

seguinte informação “Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento - D 0632 Veredas Sol E Lares”. 

4.5. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento da referida Nota 

Fiscal. 

4.6. O pagamento dos serviços prestados será feito em etapas, de acordo com a entrega e aceite 

(de acordo) pela AEDAS de cada produto descrito no Anexo II deste Convite. Os percentuais de 

pagamentos por cada atividade ou produto deverá ser apresentado pela Pessoa Jurídica proponente 

através de Cronograma Físico-Financeiro inserido no Projeto Básico de sua PROPOSTA, estabelecido 
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os seguintes valores de referência de acordo com as Metas estabelecidas no Anexo I – Termo de 

Referência: 

  

Descrição Valor (R$1,00) de referência por atividade ou 

produto 

Meta 1 12.000,00 

Meta 2 17.000,00 

Meta 3 3.500,00 

 

  

5. DA AVALIÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. A PROPOSTA apresentada por cada Pessoa Jurídica será avaliada pela Comissão de 

Avaliação, Julgamento e Classificação segundo critérios qualificação e experiência da Pessoa 

Juridica e da Equipe Tecnica, bem como, o menor preço.  

5.2. O critério de avaliação será técnica mínima e menor preço.  

5.3. Serão classificadas tecnicamente as PROPOSTAS que atenderem às exigências 

mínimas e que obtiverem no mínimo 70 (setenta) pontos do total máximo de 100 (cem) pontos 

previstos. 

5.4. As PROPOSTAS serão avaliadas observando-se os critérios definidos no Anexo III – Quadro 

de Quesitos de Avaliação Técnica, a saber:  

a) Definição dos pontos obtidos no Índice Técnico da Proposta em Exame (IT);  

PONTUAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA EM EXAME 
(IT) = ___________________________________________________________ 

MAIOR PONTUAÇÃO TÉCNICA ENTRE AS PROPOSTAS 

b) Definição do valor global, correspondendo ao Índice de Preços da Proposta em Exame (IP); 

MENOR PREÇO PROPOSTO 
(IP) = ______________________________________________ 

PREÇO DA PROPOSTA EM EXAME 
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c) Definição do Valor de Avaliação da Proposta (VAP), calculado através da seguinte fórmula:  

VAP = ( I T X 7 ) + ( I P X 3 ) 

Onde:  

VAP = Valor de Avaliação da Proposta 

IT = Índice Técnico da Proposta em Exame 

IP = Índice de Preço da Proposta em Exame 

 

5.5. Dentre as PROPOSTAS apresentadas, será considerada melhor classificada a PROPOSTA 

cujo resultado do cálculo do Valor de Avaliação da Proposta – (VAP) seja o maior.  

5.6. Após o resultado do Valor de Avaliação da Proposta, as PROPOSTAS serão classificadas em 

ordem decrescente.  

5.7. A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social publicará a Ata dos Trabalhos, 

concluindo com a classificação dos proponentes em ordem decrescente. 

5.8. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Convite, para efeito 

de julgamento da PROPOSTA. 

5.9. Será desclassificada a PROPOSTA que: 

5.9.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Convite; 

5.9.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

5.9.3. não contemplar as especificações técnicas exigidas nos Anexos deste Convite. 

5.9.4. Obter pontuação menor que 70 (setenta) pontos. 

6. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

6.1. As obrigações e direitos da AEDAS e da Pessoa Jurídica a ser CONTRATADA, resultantes do 

contrato entre eles firmado ou instrumento equivalente, cessarão a partir do momento em que, 

concluído seu objeto, as partes derem-se mútua quitação, através da celebração de Termo de 

Recebimento Definitivo. 

6.2. O Contrato será formalizado com base nos itens e condições descritos neste instrumento 
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de convite. 

6.3. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente. 

6.4. A AEDAS, pelo inadimplemento total ou parcial, por culpa da Pessoa Jurídica a ser 

CONTRATADA, poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) acrescida de 1% (um por cento) de juros 

de mora ao mês, sobre o valor total do contrato. Caso esta multa, tenha que ser cobrada em juízo, 

ao montante se acrescera mais 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA AEDAS E DA CONTRATADA 

7.1. As obrigações da AEDAS e da Contratada são as estabelecidas neste instrumento convite, 

nos seus Anexos e na PROPOSTA apresentada pela licitante (Pessoa Jurídica). 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A homologação do resultado deste Convite não implicará direito à contratação. 

8.2. A Pessoa Jurídica que apresentar PROPOSTA assume todos os custos de preparação e 

apresentação de sua PROPOSTA e a AEDAS não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo deste Convite. 

8.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seu anexo, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

8.4. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, o Anexo I – Termo de Referência, o 

Anexo II – Descrição e prazos de entrega dos produtos referentes ao marco regulatório, o Anexo III 

– Quadro de Quesitos de Avaliação Técnica e o Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços. 

 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2018. 

 

 

ELOÁ MAGALHÃES CAMPOS 
Presidente 

AEDAS 
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