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1. Como Acessar o Portal de Chamada Pública 

  

O acesso ao portal de chamada pública é realizado de forma online, diretamente pelo site da 

distribuidora: www.celpe.com.br. 

Deve-se acessar a página da chamada pública através do banner ilustrativo como mostra a 

Figura 1 abaixo: 

 

 

 
                       

 

Após clicar no banner, o usuário será direcionado para a página da chamada pública onde 

encontrará informações gerais sobre a chamada e dois links de acesso rápido. 

Ao clicar no link “Edital chamada pública de projetos”, será realizado, automaticamente, o 

download do edital da presente chamada pública.  

Caso o usuário clique no link “Portal chamada pública de projetos”, será encaminhado para o 

portal da chamada.  

 

 

 

1.1. Onde registrar um novo usuário 

 

Após acessar o link para o portal, será necessário o registro de acesso ao sistema. 

Caso você ainda não tenha um registro, precisará seguir esses passos (Figura 2): 

 

 

Figura 1 

Todos os dados apresentados nos exemplos a seguir são meramente ilustrativos e, 

portanto, não representam um projeto real. 

 

http://www.celpe.com.br/
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Ao clicar no link registrar, você será redirecionado para a página a seguir (Figura 3 e 4): 

 

 

 

Clique no link “Registrar”, 

conforme imagem. 

Clique no botão “Registrar”, conforme 

imagem, para efetivar o cadastro 

Figura 2 

Figura 3 Figura 4 
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1.2. Primeiro Acesso ao Portal 

Assim que possuir um registro no sistema, você poderá acessar o Portal, conforme figura 5 a 

seguir. 

 

 

 

1.3. Esqueceu a senha? 

Se você não se lembra da senha cadastrada, basta clicar no link “Esqueceu a senha?”, conforme 

figura 6 abaixo: 

 

Preencha os campos com seus 

dados de acesso e clique no 

botão “Entrar”, conforme 

imagem. 

Clique aqui, caso tenha 

esquecido sua senha de 

acesso. 

Figura 5 

Figura 6 
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Você será redirecionado para a página de Cadastro de Nova Senha, conforme figura 7, abaixo: 

 

 

 

1.4. Menu Principal 

Ao acessar o portal, você será direcionado para o menu principal do sistema (Figura 8): 

 
 

No menu principal do Portal, é possível verificar um resumo das suas atividades no sistema. 

• Projetos cadastrados; 

• Projetos submetidos; 

• Anexos enviados; 

• Projetos aprovados. 

Além de visualizar o resumo das atividades, o usuário também poderá: 

• Tirar dúvidas; 

• Criar projetos; 

• Ver projetos. 

Basta preencher o campo com o 

e-mail cadastrado no Portal, e 

clicar no botão ENVIAR. O 

sistema enviará 

automaticamente as instruções 

de alteração de senha para seu e-

mail. 

Figura 7 

Figura 8 
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2. Dúvidas 

Caso você esteja com alguma dúvida sobre a utilização do portal ou sobre o edital, no menu 

principal você localizará um campo de acesso ao ambiente de dúvidas, conforme Figura 9, 

abaixo: 

 

A seguir, o ambiente de dúvidas (Figura 10)  

 

Após clicar no botão “+ Adicionar Dúvida” o sistema lhe apresentará a tela de cadastro de 

dúvida. 

Todas as dúvidas serão enviadas para os administradores do sistema. 

A tela de cadastro é mostrada na figura 11: 

Para acessar o ambiente de 

dúvidas, basta clicar no link 

“CLIQUE PARA ACESSAR” no item 

“DÚVIDAS”, conforme imagem.  

Para adicionar uma dúvida, basta clicar no botão “+ Adicionar dúvida”, conforme 

imagem. 

 

Figura 9 

Figura 10 
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3. Criar um Novo Projeto 

No menu principal, você localizará o campo de acesso para a criação de novos projetos, 

conforme Figura 12.  

 

Após clicar em “Criar Projeto”, o sistema lhe redirecionará para o ambiente de criação de um 

novo projeto. 

Para acessar o ambiente de 

criação de projetos, basta 

clicar no link “CRIAR 

PROJETO”, conforme imagem.  

 

O usuário deverá escolher entre “Dúvida sobre a chamada pública” ou “Dúvida/Suporte 

Técnico”.  

Digitar a dúvida no campo “Dúvida” e clicar no botão “Enviar”, conforme Figura 11. 

 

Figura 11 

Figura 12 
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O Cadastro de um novo projeto está dividido em diversas etapas, como está apresentado na 

Figura 13:  

 

 

As 9 Etapas para o Cadastro do projeto são: 

• 1 - Consumidor; 

• 2 – Conta Contrato; 

• 3 – Responsável técnico; 

• 4 – Pré-Diagnóstico; 

• 5 – Documentação; 

• 6 – Custos Contábeis Global; 

• 7 – RCB Global; 

• 8 – Cronogramas; 

• 9 – Submissão. 

 

3.1. Consumidor 

A primeira etapa é o cadastro do consumidor, conforme imagem abaixo:  

  

Após preencher todos os campos, como na Figura 14, clique no botão “Avançar”. 

 

Figura 13 

Figura 14 
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3.2. Conta Contrato 

A segunda etapa do Cadastro de Projetos é o cadastro da(s) conta(s) contrato(s) que serão 

contempladas no pré-diagnóstico, conforme Figura 15:  

 

 

Ao clicar no botão “+ Adicionar Conta Contrato”, será apresentada a tela a seguir (Figura 16): 

 

Para adicionar uma conta contrato, clique no botão “+ Adicionar Conta Contrato”, 

como na Figura 15. É possível adicionar quantas contas contrato forem necessárias. 

 

Figura 15 

Figura 16 
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3.3. Responsável Técnico 

A terceira etapa é o cadastro do responsável técnico (Figura 17):  

 

 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, você poderá clicar no botão 

“Salvar” para continuar na página e cadastrar uma nova conta contrato, ou no botão 

“Salvar e Avançar” para seguir para o próximo passo. 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, conforme exemplo 

acima, você poderá clicar no botão “Salvar”, para continuar na página ou no 

botão “Salvar e Avançar” para seguir para a próxima etapa. 

 

Figura 17 
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3.4. Pré-Diagnóstico 

A quarta etapa é o preenchimento dos dados do Pré-Diagnóstico, conforme Figura 18:  

 

 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, conforme Figura 18, você 

poderá clicar no botão “Salvar” para seguir para os próximos passos. 

 

Figura 18 
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3.4.1. Cadastro de Usos Finais 

O preenchimento do Pré-Diagnóstico também engloba o cadastro de usos finais, que veremos 

na sequência (Figura 19). 

 

O cadastro deve ser realizado para cada uso final contemplado no projeto. 

 

Os Usos finais são: 

• Iluminação; 

• Condicionamento Ambiental; 

• Motores; 

• Refrigeração; 

• Solar Fotovoltaíco; 

• Aquecimento Solar; 

• Outro. 

Em nosso exemplo de cadastro, contemplaremos o uso final “Iluminação” e “Solar Fotovoltaico”.  

 

3.4.1.1. Cadastro de Sistemas – Iluminação 

 

O cadastro de cada uso final é realizado em quatro etapas, conforme Figura 20: 

 

Figura 19 

Figura 20 
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Seguem as 4 etapas: 

• Sistemas; 

• Equipamentos; 

• Serviços e custos; 

• Benefícios. 

 

3.4.1.1.1. Adicionar Sistema 

Para adicionar um registro de sistema, basta clicar no botão “+ Adicionar Sistema”, conforme 

Figura 21. 

 

 

Após clicar no botão assinalado acima, basta cadastrar os dados do sistema, conforme Figura 22 

e 23: 

 

Figura 21 

Figura 22 
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Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, conforme exemplo acima, 

você poderá clicar no botão “Salvar” para continuar na página e cadastrar um novo 

sistema de iluminação ou no botão “Salvar e Avançar”, para seguir para os próximos 

passos. 

 

Figura 23 
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3.4.1.1.2. Adicionar Equipamentos 

Para cadastrar um novo equipamento, basta clicar no botão “+ Adicionar Equipamentos”, 

conforme Figura 24. 

 

Após clicar no botão, basta cadastrar o equipamento, conforme Figura 25. 

 

 

o Serviços e Custos 

 

Figura 24 

Figura 25 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, você poderá clicar 

no botão “Salvar” para continuar na página e cadastrar um novo 

equipamento, ou no botão “Salvar e Avançar“ para seguir para o próximo 

passo. 
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3.4.1.1.3. Serviços e Custos  

Para adicionar um novo serviço/custo, basta clicar no botão “+ Adicionar Serviços e Custos”, 

conforme Figura 25. 

 
 

 

Após clicar no botão indicado na Figura 25, basta preencher os campos, como na Figura 26: 

 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, conforme exemplo acima, 

você poderá clicar no botão “Salvar” para continuar na página  e cadastrar um novo 

serviço/custo ou no botão “Salvar e Avançar “, para seguir para o próximo passo. 

 

Figura 25 

Figura 26 
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3.4.1.1.4.  Benefícios  

A última etapa desse item é cadastrar os benefícios totais previstos para o uso final, conforme 

Figura 27: 

 

3.4.1.2. Cadastro de Sistemas – Solar Fotovoltaico 

Como no caso de iluminação, o cadastro do uso “Solar Fotovoltaico” consiste nas seguintes 

etapas: 

 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, como na imagem, você 

poderá escolher uma das três formas de salvar as informações: “Salvar e cadastrar novo 

uso final”, “Salvar e voltar para etapa anterior” ou “Salvar e voltar para o projeto”. 

 

Figura 27 

Figura 28 
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3.4.1.2.1. Adicionar Sistema 

Para adicionar um registro de sistema, basta clicar no botão “+ Adicionar Sistema”, conforme 

Figura 29. 

 

 

Após clicar no botão indicado na Figura 29, cadastrar os dados do sistema (Figura 30 e 31). 

 

Figura 29 

Figura 30 
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3.4.1.2.2. Adicionar Equipamentos 

 

Para cadastrar um novo equipamento, basta clicar no botão “+ Adicionar Equipamentos”, 

conforme mostra a Figura 32: 

 

 

 

Após clicar no botão indicado na Figura 32, basta cadastrar o novo registro de Equipamentos, 

conforme Figura 33: 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, conforme exemplo acima, 

você poderá clicar no botão “Salvar” para continuar na página e cadastrar um novo 

sistema ou no botão “Salvar e Avançar”, para seguir para o próximo passo. 

 

Figura 31 

Figura 32 
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3.4.1.2.3. Serviços e Custos  

 

Para adicionar um novo Serviço/custo, basta clicar no botão “+ Adicionar Serviços e Custos”, 

conforme Figura 33. 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, conforme exemplo acima, 

você poderá clicar no botão “Salvar” para continuar na página e cadastrar um novo 

equipamento ou no botão “Salvar e Avançar “, para seguir para o próximo passo. 

 

Figura 33 
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Após clicar no botão indicado na Figura 33, informar os dados conforme Figura 34: 

 

 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, conforme exemplo acima, 

você poderá clicar no botão “Salvar” para continuar na página e cadastrar um novo 

serviço/custo ou “Salvar e Avançar “, para seguir para o próximo passo. 

 

Figura 33 

Figura 34 
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3.4.1.2.4. Benefícios  

A última etapa desse item é cadastrar os benefícios totais para o uso final, conforme Figura 35: 

 

 

3.5. Documentação 

A próxima etapa consiste no upload de documentos (Figura 36):  

 

Após finalizar o preenchimento dos campos corretamente, como na imagem, você 

poderá escolher uma das três formas de salvar as informações: “Salvar e cadastrar novo 

uso final”, “Salvar e voltar para etapa anterior” ou “Salvar e voltar para o projeto”. 

Figura 35 
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Após clicar no botão “+ Adicionar documento”, indicado na Figura 36, preencher os campos 

indicados na Figura 37.  

 

 

Para fazer upload de um novo documento, selecione o uso final desejado, o tipo de documento 

e, por fim, selecione o arquivo e aguarde a barra de upload carregar. 

Figura 36 

Figura 37 
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À medida que os documentos forem adicionados no sistema, a tabela de visualização se 

atualizará para demonstrar o status de cada registro, conforme Figura 38: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os itens assinalados pelas flechas, são os documentos que foram enviados para o Portal. 

O sistema os mostrará como OK, através do ícone verde do lado esquerdo de cada item. 

* Preste muita atenção. Envie todos os documentos nos locais corretos e de acordo com as informações 

de seu pré-diagnóstico. 

IMPORTANTE: 

Os documentos exigidos são: 

Documentos para Habilitação – Obrigatórios: 

• Contrato Social ou estatuto social do consumidor (item 10.1.1 do edital); 

• Carta de apresentação e concordância (item 10.1.2 do edital); 

• ART do responsável técnico (item 10.1.3 do edital); 

• CAT do responsável técnico (item 10.1.3 do edital); 

• Vínculo Empregatício (item 10.1.4 do edital); 

• Registro da Empresa no CREA (item 10.1.5); 

• Comprovante de adimplência do consumidor (item 10.1.7 do edital); 

SE FOR FINS LUCRATIVOS 

• Carta do banco/seguradora (item 10.1.6 do edital). 

 

 

Figura 38 
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Caso algum documento precise ser removido ou visualizado, basta ir até a área inferior da tela, 

onde encontrará a seguinte tabela (Figura 39): 

 

Documentos Técnicos  – Obrigatórios: 

• Estratégia de M&V (item 8.6.1 do edital); 

• Orçamento de Materiais (item 8.3 edital); 

• Detalhamento do Treinamento e Capacitação (item 8.10 edital); 

• Memória de cálculo de FCP (item 8.4); 

• Memorial Descritivo (item 9.1.15 edital); 

• Catálogos materiais/equipamentos (Opcional); 

• Memória de Massa ou Medições (edital item 9.1.9). 

Documentos Técnicos  – Específicos - Obrigatórios: 

SE POSSUIR CONTRAPARTIDA 

• Orçamento contrapartida (item 8.3 edital). 

SE SOLAR FOTOVOLTAÍCO 

• Projeto Básico (item 8.13); 

• Avaliação Estrutural (item 8.13). 

SE AQUECIMENTO DE ÁGUA 

• Avaliação Estrutural (item 8.5). 

SE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DE SISTEMAS CENTRAIS 

• Avaliação das Instalações Elétricas (item 8.1.13); 

• Avaliação dos sistemas de Climatização (item 8.1.13). 

Com exceção de “Catálogo materiais/equipamentos”, todos os outros documentos são 

obrigatórios. 

Os “Documentos Técnicos – Específicos” são obrigatórios apenas para projetos que 

contemplem os Usos Finais indicados nos subtítulos. 

 

 

 

 

Figura 39 
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Na tabela de documentos cadastrados, encontre o documento desejado, conforme Figura 40: 

 

 

3.6. Custos Contábeis Global 

 

A etapa seguinte consiste no cadastro dos “custos contábeis global” do pré-diagnóstico, 

conforme Figura 41:  

 

 

 

Clique no botão “Ações”, como indicado na Figura 40. 

Clique em “deletar” para apagar o documento ou “visualizar” para abrir o arquivo.  

Figura 40 

Figura 41 
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Após clicar no botão “+ Adicionar Custo Contábil”, assinalado acima, preencher os seguintes 

campos (Figura 42):  

 

Caso algum custo precise ser editado, basta seguir as instruções da Figura 43 e 44: 

 

 
Na tabela de Custos cadastrados, encontre o custo que precisa ser alterado, conforme Figura 44: 

 

Após preencher todos os campos corretamente, como na imagem, basta clicar no botão 

“Salvar” e adicionar um novo custo ou no botão “Salvar e avançar” para seguir para a 

próxima etapa. 

Figura 42 

Figura 43 

Figura 44 
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3.7. RCB global 

 

A próxima etapa consiste no cadastro da “RCB Global” do pré-diagnóstico, conforme Figura 45:  

 

 

 

Para cada uso final inserido, o sistema demonstrará um registro da RCB e benefícios 

cadastrados, conforme Figura 45. 

Clique no botão “Ações”, como indicado na Figura 44.  

Clique em “Deletar” para apagar o custo ou em “Editar” para retificá-lo. 

 

Figura 45 
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Para cadastro da RCB global, preencher os campos definidos na tela, conforme Figura 46 e 

utilizar uma das opções para salvar. 

 

 

 

 

3.8. Cronogramas 

 

Nessa etapa temos três abas: 

• Cronograma Físico; 

• Cronograma Financeiro dos meses 01 até 06; 

• Cronograma Financeiro dos meses 07 até 12; 

 

 

 

Cada aba deve ser preenchida de acordo com seu projeto. Você deve selecionar os meses que 

correspondem à duração de cada uma das etapas. 

Quando um valor for alterado, em qualquer um dos cronogramas, o sistema salvará 

automaticamente a informação. 

 

Após preencher os campos corretamente, como na imagem, basta clicar no botão 

“Salvar” para continuar na página ou no botão “Salvar e avançar” para seguir para a 

próxima etapa. 

Figura 46 
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Cronograma Físico (Figura 47): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 
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Cronograma Financeiro I (Figura 48): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 
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Cronograma Financeiro II (Figura 49): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 
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3.9. Submissão 

 

A última etapa de cadastro, consiste em atestar que todos os documentos obrigatórios foram 

anexados e que toda a informação cadastrada é verídica 

 

 

Nessa etapa, o sistema mostrará automaticamente um resumo do seu projeto (Exemplo Figura 

50). 

 

 

Por fim, o usuário deverá atestar que: 

• Todos os documentos obrigatórios foram enviados; 

• Toda a informação cadastrada é verídica; 

• Todas as etapas do projeto foram devidamente preenchidas. 

 

Verifique suas informações e vá até o final da página. Marque os itens indicados na Figura 51 

para finalizar a submissão do Projeto: 

Figura 50 
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4. Como Verificar, Editar e Visualizar Projetos                                          

  

No menu inicial, encontrará o acesso ao ambiente de “Ver Projetos”, conforme Figura 52. 

 

 

Clique para marcar os 3 itens: “Atesto que todos os documentos obrigatórios foram 

enviados”, Atesto que toda informação cadastrada é verídica” e “Atesto que todas as 

etapas do projeto foram devidamente preenchidas”.  

 

 Após atestar os 3 itens, clique no botão “Finalizar e Submeter”, como na imagem. Dessa 

forma o seu projeto estará submetido. 

 

Após a submissão, o sistema apresentará a opção de salvar um comprovante dos dados 

cadastrados. 

 

* Qualquer alteração posterior no projeto resultará na atualização do status para “Pendente”, sendo 

necessário que realize a etapa de submissão novamente. 

 

 

Figura 51 

Figura 52 
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Ao clicar no link assinalado acima, o acesso será redirecionado para uma página contendo os 

projetos cadastrados, escolha o projeto a ser analisado, conforme imagem abaixo, e você terá 

acesso às informações já cadastradas (Figura 53). 

 

 

 

 

5. Alerta de sessão prestes a expirar 

Por motivos de segurança, caso o usuário se mantenha fora da página por mais de 10 minutos, 

o sistema emitirá um alerta de sessão próxima a expirar, dando as opções de continuar 

conectado ou desconectar automaticamente após um minuto sem resposta. 

Caso o usuário se ausente e não responda a mensagem de confirmação, o portal 

automaticamente o enviará para a tela de login (Figura 54). 

 

Atenção! 

Modificações em projetos já submetidos alteram o status do mesmo para pendente. 

Qualquer alteração realizada fará com que o proponente tenha que submeter 

novamente o projeto alterado, na última opção do ciclo de cadastro (Submissão). 

 

Figura 53 

Figura 54 


