
Dispensa eletrônica 2/2022
CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Objeto: Contratação de consultoria especializada para elaboração de projeto básico, projeto executivo para a
implantação e conexão à rede de usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de
Foz do Iguaçu, localizada à Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede
elétrica existente (on-grid), incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como
a aprovação dos projetos

Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de usina de mini geração de
energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à Travessa Oscar Muxfeldt 81,
centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid), incluindo caderno de
especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos projetos junto à concessionária
de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

UNIDADE
1

Adjudicado e Homologado
R$ 21.500,0000

Quantidade:

Situação:

Aceito para WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, pelo melhor lance R$ 11.799,0000.

Propostas do item 1

32.290.147/0001-50 - A M DA SILVA OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 19.998,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

22.865.751/0001-03 - A S PINTO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

Item 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 29/06/2022 09:26:33 até 07/07/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 07/07/2022 08:00:00 até 07/07/2022 14:00:00
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Propostas do item 1

32.661.558/0001-04 - ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 15.985,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Produzido por engenheiro especialista na area com mais de 10 anos de es=xperiencia na
area. Em caso de vitória entrar em contato com ceproteczd@gmail.com ou 98 8523-7439

08.984.070/0001-33 - ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

43.917.114/0001-03 - CARINE MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.499,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

37.032.250/0001-13 - CAROLINE WERLANG Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.900,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência

17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 38.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Contratação de consultoria especializada para elaboração de projeto básico, projeto
executivo para a implantação e conexão à rede de usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para
operar conectada à rede elétrica existente (on-grid), incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos
e orçamentária, bem como a aprovação dos projetos

45.507.366/0001-90 - FABIO J. FERREIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 20,4980 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária,
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Propostas do item 1

Situação: Proposta desclassificada

27.907.882/0001-20 - INFINIT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

42.950.668/0001-40 - LUMEN ENERGIA SOLAR LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.499,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

45.715.071/0001-09 - MATEUS VINICIUS DA SILVA NEVES Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 14.499,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

12.898.969/0001-00 - P. MELO CONSTRUCOES E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

43.635.743/0001-40 - PABLO FERREIRA DUARTE 12314881745 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 17.818,7800 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Consultoria especializada para elaboração de projeto básico, projeto executivo para a
implantação e conexão à rede de usina de mini geração de energia solar fotovoltaica.
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Propostas do item 1

38.134.155/0001-93 - RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

40.223.849/0001-49 - ROBERLEY SANCHES CRUZ Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.499,9000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: conforme o item.

24.548.767/0001-18 - SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

40.461.441/0001-05 - WASH AIR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 21.400,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Elaboração de projeto básico, projeto executivo para a implantação e conexão à rede de
usina de mini geração de energia solar fotovoltaica para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada à
Travessa Oscar Muxfeldt 81, centro, Foz do Iguaçu-PR, para operar conectada à rede elétrica existente (on-grid),
incluindo caderno de especificações, planilha de quantitativos e orçamentária, bem como a aprovação dos
projetos junto à concessionária de energia local, conforme previsão do Termo de referência.

Lances do item 1
R$ 19,000007/07/2022 08:01:52 45.507.366/0001-90 *

R$ 13,000007/07/2022 08:02:15 45.507.366/0001-90 *

R$ 15.950,000007/07/2022 08:25:11 42.950.668/0001-40
R$ 11.850,750007/07/2022 08:55:05 43.635.743/0001-40

R$ 11,000007/07/2022 08:55:38 43.635.743/0001-40 *

R$ 11.840,000007/07/2022 09:08:28 24.548.767/0001-18
R$ 11.839,000007/07/2022 09:15:39 40.461.441/0001-05
R$ 20.000,000007/07/2022 11:26:19 27.907.882/0001-20
R$ 19.997,000007/07/2022 11:42:06 37.032.250/0001-13
R$ 11.800,000007/07/2022 12:05:38 24.548.767/0001-18
R$ 11.829,000007/07/2022 12:44:52 40.461.441/0001-05
R$ 11.799,000007/07/2022 13:24:42 40.461.441/0001-05

(lances com * foram excluídos pelo comprador)Nenhum lance foi registrado para o item 1.
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 07/07/2022 14:00:05

Sorteio eletrônico - Item teve empate real para o valor 21.500,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

07/07/2022 14:00:05

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 07/07/2022 14:00:05

Desclassificação - Fornecedor FABIO J. FERREIRA LTDA, CNPJ 45.507.366/0001-90
teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,4980. Motivo: Proposta
INEXEQUÍVEL.

08/07/2022 10:17:25

Convocação negociação - Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ
40.461.441/0001-05 convocado para negociação de valor.

08/07/2022 10:18:46

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, 08/07/2022 10:27:12

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O lance no valor de R$ 11,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso
não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

07/07/2022 10:44:36

Enviado pelo sistema:
O lance no valor de R$ 13,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso
não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

07/07/2022 10:44:42

Enviado pelo sistema:
O lance no valor de R$ 19,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso
não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

07/07/2022 10:44:46

Enviado pelo sistema:
O item 1 teve empate real para o valor 21.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

07/07/2022 14:00:05

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

07/07/2022 14:00:05

Enviado pelo sistema para o participante 40.461.441/0001-05:
Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para negociação
de valor do item 1. Justificativa: Prezado fornecedor, solicitamos a possibilidade de negociarmos o valor para R$
11.500,00.

08/07/2022 10:18:46

Enviado pelo participante 40.461.441/0001-05:
Bom dia. Infelizmente não podemos fazer ja estamos em nosso limite

08/07/2022 10:26:38

Enviado pelo participante 40.461.441/0001-05:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-
05, mantendo o valor de R$ 11.799,0000.

08/07/2022 10:27:12

Enviado pelo sistema para o participante 40.461.441/0001-05:
Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para enviar
anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 13/07/2022. Justificativa: Prezado fornecedor.
Solicitamos o encaminhamento da qualificação técnica, conforme item 7 do Termo de Referência e o envio da
proposta assinada com o valor final..

08/07/2022 12:36:07

Enviado pelo participante 40.461.441/0001-05:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:21:15 de 09/07/2022. 46 anexos foram enviados
pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.

09/07/2022 18:21:15
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Eventos do item 1

CNPJ 40.461.441/0001-05 manteve R$ 11.799,0000.

Convocação anexo - Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ
40.461.441/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
13/07/2022 10:00:00. Motivo: Prezado fornecedor. Solicitamos o encaminhamento da
qualificação técnica, conforme item 7 do Termo de Referência e o envio da proposta
assinada com o valor final..

08/07/2022 12:36:07

Envio encerrado - Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ
40.461.441/0001-05 finalizou o envio de anexo.

09/07/2022 18:21:15

Aceitação - Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05
teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 11.799,0000.

11/07/2022 10:10:33

Habilitação - Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05
foi habilitado.

11/07/2022 12:01:04

Adjudicação - Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-
05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11.799,0000.

26/07/2022 08:42:11

Homologação - Item homologado. 26/07/2022 08:42:11

Eventos da dispensa 2/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 07/07/2022 08:00:04

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 08/07/2022 10:16:53

Mensagens do chat da dispensa 2/2022

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00.
Mantenham-se conectados.

07/07/2022 08:00:04

Enviado pelo sistema:
Senhores fornecedores, atentar ao envio de lances! A repetição de propostas inexequíveis será penalizada.

07/07/2022 10:46:21

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

08/07/2022 10:16:53
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