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Estado de São Paulo 

ANO DE 2022 

PROCESSO N° 13/2022 

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2022 

'CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

FOTOVOLTAICO PARA ATENDER A DEMANDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA. 

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA. 



Aos 23 de agosto de 2022 
processo licitatório. Eu 
elaborei o presente termo 

Registro sob n° 13/2022 
Livro 001 - Fl. 25 

autuo nesta secretaria os papeis que seguem, pertinentes ao 
(Marli Sousa de Oliveira), Secretário do Legislativo, 

screvi. 

Câmara Municipal de Guzolãndia ) 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. PaschoalGuzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842326/0001-05 
Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de Sio Pau/o 

Processo n° 13/2022 
Dispensa de Licitação n° 07/2022. 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia. 
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração 
de projeto executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica da Câmara 
Municipal de Guzolândia 

Valor (R$) 	  

Autuação: 

Observações: 
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Estado de sio Pêu/o 

Processo n° 13/2022 
Dispensa de Licitação n° 07/2022. 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia. 
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração 
de projeto executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica da Câmara 
Municipal de Guzolândia 

Do Presidente da Câmara Municipal 

Para o Agente de Contratação 

Verifique estudo para implantação de Sistemas fotovoltaicos para a Câmara 
Municipal de Guzolândia por se tratar energia elétrica produzida de maneira limpa, 
renovável, sustentável e ambientalmente benéfica para a sociedade em geral. 

Guzolândia, 23 de agosto de 2022. 

Sidney Carlos Gonçalves 
Presidente 
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Processo n° 13/2022 
Dispensa de Licitação n° 07/2022. 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia. 
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração 
de projeto executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica da Câmara 
Municipal de Guzolândia 

Do Agente de Contratação 

Após solicitação pelo gestor do Poder Legislativo, 
verifiquei que a implantação do Sistema Fotovoltaico para a Câmara Municipal trará 
beneficio financeiro trazendo o retorno do investimento em 5 anos, possuir necessidade 
mínima de manutenção e ainda ocasionará beneficios ao meio ambiente por ser fonte 
de energia renovável, e em abundancia no país, não poluir, e ter vida útil de 
aproximadamente 25 anos. 

Ressalte-se outrossim, que próprio executivo municipal 
está empregando esforços na implantação do sistema fotovoltaico uma vez que 
influenciará e auxiliará os projetos já existente no município, quais sejam, "Cidadania no 
Campo" e "Município Verde-Azul, de forma a reforçar a sustentabilidade no município. 

Guzolândia, 23 de agosto de 2022 

r'"~~O Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Agente de Contratação 
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PORTARIA N° 13/2022 DE 23 AGOSTO DE 2022. 

"DESIGNA O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Sidney Carlos Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de 

Guzolândia, Estado de São Paulo etc, no uso de suas prerrogativas 

inerentes; 

CONSIDERANDO, o disposto no Art. 70  da Lei Federal n° 14.133, 

de 1° de abril de 2021 e Art. 8°c Art. 10 da Resolução n° 17, de 28 de junho de 2022. 

Resolve: 

Artigo 10  Designa a senhora KENIA VIEIRA LOFEGO DIAS 

ZANONI, portadora do RG no 25.955.515-0 SSP/SP e do CPF n° 151.658.748-00, lotada no 

cargo de "DIRETOR ADMINISTRATIVO", de provimento efetivo, do Quadro de 

Pessoal da Câmara Municipal, para atuar como Agente de Contratação para desempenho 

das funções essenciais à execução desta Lei, no âmbito do Poder Legislativo no Município 

de Guzolândia. 

Artigo 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Câmara Municipal de Guzolândia, 23 de agosto de 2022. 

Presidente da Câmara 
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Processo n° 13/2022 
Dispensa de Licitação n° 07/2022. 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia. 
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração 
de projeto executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica da Câmara 
Municipal de Guzolândia 

Documento de Formalização de Demanda (DFD) 

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): 
Administrativo 

Responsável pela Demanda: 
Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 

E-mail: 
diretoriacmguzolandia.sp.gov.br  

Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia especializada no ramo da construção 
civil para execução da reforma e ampliação da Câmara Municipal de 
Guzolândia. 

Justificativa da necessidade da contratação: 
O objetivo da contratação é de interesse público considerando a necessidade de se 
aderir as tecnologias sustentáveis de forma a gerar a longo prazo grandes economias 
ao orçamento da Câmara e preservação e conservação ambiental. 

Alinhamento ao Planejamento Estratégico: 
Não se aplica 

Quantidade de serviço a ser contratada: 
A média de kilowatts consumida pela Câmara mensalmente com acrescimo de 30% 
(trinta por cento) em razão da ampliação do prédio da Câmara Municipal 

Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços: 
5 dias úteis a contar da assinatura do contrato 
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Estado de Sio Paulo 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  -  ETP 
Art. 18, §1° da lei 14.133/2021 

Modalidade da licitação/dispensa n.07/2022 
Processo administrativo n. 13 /2022 

*1 	- 	descrição 	da 
necessidade 	da 
contratação, considerado o 
problema a ser resolvido 
sob 	a 	perspectiva 	do 
interesse público; 

O 	objetivo 	da 	contratação 	é 	de 	interesse 	público 

considerando a necessidade de se aderir as tecnologias 

sustentáveis de forma a gerar a longo prazo grandes 

economias ao orçamento da Câmara e preservação e 

conservação ambiental. 

Prejudicado 
II 	- 	demonstração 	da 
previsão da contratação no 
plano 	de 	contratações 
anual, 	sempre 	que 
elaborado, 	de 	modo 	a 
indicar o seu alinhamento 
com o planejamento da 
Administração; 

III 	- 	requisitos 	da Os serviços de engenharia para elaboração de projeto 

contratação; executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia 

elétrica da Câmara Municipal de Guzolândia que serão 

prestados pela empresa contratada devem promover a 

uniformidade das ações de base para a implantação. do 

sistema, ficando ela responsável pela apresentação do 

projeto e a fiscalização do mesmo. 

Integrando aos serviços de engenharia, a Contratada deve 

realizar os cálculos e estudos de todas as etapas do 

projeto, incluindo, mas não limitados a: 

• Engenharia 	executiva 	com 	validação 	das 

especificações 	técnicas 	dos 	componentes 

principais dos Sistemas Fotovoltaicos, de forma a 

garantir 	a 	operação 	e 	a 	compatibilidade 

operacional dos Sistemas Fotovoltaicos, com um 
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acréscimo de 30% superior a capacidade atual 

tendo em vista a atual necessidade de ampliação 

do setor administrativo do prédio da Câmara 

Municipal de Guzolândia. 

• Visita ao local de implantação da Sistema, para 

verificar a possibilidade da instalação e após o 

início dos serviços, para inspecionar a área e 

completar a base de informações do projeto. O 

gestor do projeto deverá participar da visita; 

• Estudos e análises detalhadas do local, 

apresentando informações; 

• Cálculos estruturais necessários para todas as 

estruturas civis e a estrutura de montagem dos 

módulos do Sistema Solar Fotovoltaico; 

• Ter experiência na implantação de projetos de 

geração de Sistemas Solares Fotovoltaicas e 

qualificado a atenderem especificações mínimas 

exigidas; 

• O engenheiro da Contratada deve estar disponível 

para participar das discussões com o 

representante da Contratante sempre que 

requisitado, até o fim do período de garantia 

previsto no contrato; 

Será selecionada a proposta que apresentar mais 

vantagem para a CONTRATADA, tipo menor preço, 

considerando as especificações do objeto, desde que, 

ademais, preencha os requisitos da habilitação jurídica, 

qualificação 	técnica, 	econômico-financeira 	e 

regularidade fiscal e trabalhista, não faça parte da lista de 

apenados do TCE/SP e CNJ (lei 14.133/21, art.75,I). 
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*1V 	- 	estimativas 	das 
quantidades 	para 	a 
contratação, 
acompanhadas 	das 
memórias de cálculo e dos 
documentos que lhes dão 
suporte, 	que 	considerem 
interdependências 	com 
outras 	contratações, 	de 
modo 	a 	possibilitar 
economia de escala; 

A média de kilowatts consumida pela Câmara 
mensalmente com acréscimo de 30% (trinta por cento) 
superior a capacidade atual, em razão da ampliação do 
prédio da Câmara Municipal 

V 	- 	levantamento 	de 
mercado, que consiste na 
análise 	das 	alternativas 
possíveis, 	e 	justificativa 
técnica 	e 	econômica 	da 
escolha do tipo de solução 
a contratar; 

Ausência no quadro do servidor da Câmara de servidor 
competente 	para 	realizar 	o 	levantamento 	gerou 	a 
necessidade de contratação de engenheiro especialista na 
área com a finalidade de demonstrar a melhor alternativa 
técnica e econômica a ser contratada pela Câmara 
Municipal de Guzolândia. 

*VI - estimativa do valor 
da 	contratação, 
acompanhada dos preços 
unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos 
documentos que lhe dão 
suporte, 	que 	poderão 
constar 	de 	anexo 
classificado, 	se 	a 
Administração 	optar 	por 
preservar o seu sigilo até a 
conclusão da licitação; 

VII - descrição da solução 
como um todo, inclusive 
das 	 exigências 
relacionadas à manutenção 
e 	à 	assistência 	técnica, 
quando for o caso; 

O engenheiro além de realizar o projeto, terá que 
acompanhar a execução do serviço a ser contratado em 
outro 	procedimento 	administrativo 	considerando 	a 
especificidade do serviço. 
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*VIII - justificativas para o 
parcelamento ou não da 
contratação; 

Não haverá parcelamento da contratação. O contratado 
deverá entregar integralmente no prazo estipulado no 
contrato. 
o 	pagamento 	do 	contratado 	será 	efetuado, 	após 
expedição de relatório do fiscal de contratos, até 10 dias 
úteis após a apresentação da nota fiscal/boleto bancário 
ou depósito em conta bancária a ser informada pela 
contratada da seguinte forma: 

50% com a apresentação do projeto; 
50% com o término da instalação do sistema fotovoltaico, 
após parecer técnico sobre regularidade da instalação. 

IX 	- 	demonstrativo 	dos 
resultados pretendidos em 
termos de economicidade e 
de melhor aproveitamento 
dos 	recursos 	humanos, 
materiais 	e 	financeiros 
disponíveis; 

Dentre os benefícios: Economia de até 95% na conta de 
energia; retorno do investimento dentro do prazo de 3 a 5 

anos; fonte de energia sustentável; baixa necessidade de 
manutenção; enorme vida útil do sistema; 

X - providências a serem 
adotadas 	 pela 
Administração 
previamente à celebração 
do 	contrato, 	inclusive 
quanto à capacitação de 
servidores 	ou 	de 
empregados 	para 
fiscalização 	e 	gestão 
contratual; 

Considerando que a agente de contratação não tem 
formação acadêmica para fiscalizar de forma adequada a 
instalação de usina de energia solar, a Administração 
optou pela contratação, além da realização do projeto, o 
acompanhamento do projeto pelo engenheiro. 

XI 	- 	contratações 
correlatas 	 e/ou 
interdependentes; 

Contratação de empresa especializada na instalação de 
usina de energia fotovoltaica 

XII 	- 	deseriçao 	de 

possíveis 	impactos 
ambientais 	e 	respectivas 
medidas 	mitigadoras, 
incluídos 	requisitos 	de 
baixo consumo de energia 
e de outros recursos, bem 

Como os painéis solares são fabricados a partir de 
equipamentos 	como 	placas 	de 	vidro, 	elementos 

condutores e metálicos, bem como células fotovoltaicas, 
sua tecnologia permite que o seu material seja reciclado 
posteriormente, 	atingindo 	um 	total 	de 	97% 	dos 
componentes que podem ser recuperados. 
Sendo assim, é válido destacar que os materiais utilizados 
possuem facilidade no reaproveitamento, uma vez que os 
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como logística reversa para vidros das placas podem ser 100% reconstruídos, e 
desfazimento e reciclagem também o alumínio, que pode ser até 90% reciclado. 
de bens e refugos, quando 
aplicável; 

Economia de energia e preservação do meio ambiente 
- 	posicionamento 

conclusivo 	sobre 	a 
adequação da contratação 
para 	o 	atendimento 	da 
necessidade 	a 	que 	se 
destina. 

GuzolandiaS  (  de  Ç.  ~t-í4Á.o de 202, 

  

Servido r- s  ..  hs'Qel 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA 

FINALIDADE: APURAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DO 

SERVIÇO ESPECIALIZADO 

1. DO OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviço de 

engenharia para elaboração de projeto executivo fotovoltaico para 

atender a demanda de energia elétrica, bem como a fiscalização da 

instalação da usina solar conforme projeto de engenharia elétrica 

apresentado à Câmara Municipal de Guzolândia. 

2. DA JUSTIFICATIVA: o objetivo da contratação é de interesse 

público considerando a necessidade de se aderir as tecnologias 

sustentáveis de forma a gerar a longo prazo grandes economias ao 

orçamento da Câmara e preservação e conservação ambiental. 

3. BASE LEGAL: art. 75, inciso Ida Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa de 

prestação de serviço de engenharia para elaboração de projeto 

executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica da 

Câmara Municipal de Guzolândia. Os serviços de engenharia prestados 

pela empresa contratada devem promover a uniformidade das ações 

de base para a implantação do sistema, ficando ela responsável pela 

apresentação do projeto e a fiscalização do mesmo. 

Integrando aos serviços de engenharia, a Contratada deve realizar os 

cálculos e estudos de todas as etapas do projeto, incluindo, mas não 

limitados a: 
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• Engenharia executiva com validação das especificações técnicas 

dos componentes principais dos Sistemas Fotovoltaicos, de 

forma a garantir a operação e a compatibilidade operacional dos 

Sistemas Fotovoltaicos, com um acréscimo de 30% superior 

a capacidade atual tendo em vista a atual necessidade de 

ampliação do setor administrativo do prédio da Câmara Municipal 

de Guzolândia. 

• Visita ao local de implantação da Sistema, para verificar a 

possibilidade da instalação e após o início dos serviços, para 

inspecionar a área e completar a base de informações do projeto. 

O gestor do projeto deverá participar da visita; 

• Estudos e análises detalhadas do local, apresentando 

informações; 

• Cálculos estruturais necessários para todas as estruturas civis e 

a estrutura de montagem dos módulos do Sistema Solar 

Fotovolta ico; 

• Ter experiência na implantação de projetos de geração de 

Sistemas Solares Fotovoltaicas e qualificado a atenderem 

especificações mínimas exigidas 

• O engenheiro da Contratada deve estar disponível para participar 

das discussões com o representante da Contratante sempre que 

requisitado, até o fim do período de garantia previsto no 

contrato; 
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S. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência dos termos do contrato 

iniciará na data de assinatura do contrato, pelo prazo de 60 dias, 

podendo ser prorrogado nas hipóteses legais. 

6 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: Será selecionada a 

proposta que apresentar mais vantagem para a CONTRATADA, tipo 

menor preço, considerando as especificações do objeto, desde que, 

ademais, preencha os requisitos da habilitação jurídica, qualificação 

técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, não 

faça parte da lista de apenados do TCE/SP e CNJ (lei 14.133/21, 

a rt. 75,1). 

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: o pagamento será 

efetuado, após expedição de relatório do fiscal de contratos, até 10 

dias úteis após a apresentação da nota fiscal/boleto bancário ou 

depósito em conta bancária a ser informada pela contratada da 

seguinte forma: 

50% com a apresentação do projeto; 

50% com o término da instalação do sistema fotovoltaico, após parecer 

técnico sobre regularidade da instalação. 

7.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta 

contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da Câmara Municipal de Guzolândia/SP, para o 

exercício de 2022, na classificação abaixo: 

01 - Poder Legislativo 

0101 - Câmara Municipal 

0101 00 - Câmara Municipal 
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01.031.0001.1035.0000 - Energia Fotovoltaica da Câmara Municipal 

001 - 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento 

7.2 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

7.3 A CONTRATADA, deve apresentar a nota fiscal com a 

especificação do contrato, do processo correspondente e o mês de 

execução da prestação do serviço bem como: a) Prova de regularidade 

para com a Fazenda Federal Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; d) Prova de 

Regularidade Trabalhista e regularidade perante ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS); e) Outra prova de regularidade que vier 

a ser exigida por lei. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Executar os serviços conforme especificações constantes no item 

4; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de 

sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por 

servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições na prestação do serviço, ensejando consequências 

patrimoniais à CONTRATADA; 

9.4. Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

O contrato administrativo será fiscalizado pela servidora efetiva Kenia 

Vieira Lofego Dias Zanoni, diretora administrativa da Câmara Municipal 

de Guzolândia (Portaria n° 02-2022). 

11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS: 

O contratado que incorrer nas condutas descritas no artigo 155, da Lei 

n. 14.133/21 fica sujeito as penalidades elencadas no artigo 156 do 

mesmo diploma legal. 

11.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 

em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 

2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

11.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 

da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

11.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da 

Contratante, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa e cobrados judicialmente. 

11.4. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pela autoridade competente. 
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11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, SEI 

e Cnep. 

11.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

A contratação será regida Lei Federal n.° 14.133/21, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive quanto ao contrato 

administrativo e resoluções do Banco Central do Brasil. 

Os serviços a serem prestados deverão ser de boa qualidade, 

obedecer às normas e padrões a que estiverem sujeitos, a fim 

de atenderem de forma eficaz às finalidades que deles se 

espera. 

Guzolândia, 01 de setembro de 2022. 

S 	y Ca ri osGon ça It'és 

Presidente 



Orçamento Engenharia Elétrica - Câmara Guzolândia 

De: 	Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia (cm_guzolandia@yahoo.com.br) 

Para: marcelomarinosolar@gmail.com  

Cco: jaqueline@jjengeletrica.com.br; consertecenergiasolar@hotmail.com; comercial@hdsolar.com.br  

Data: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 12:08 BRT 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme Termo de 
Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento de Contratação de 
empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração de projeto 
executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica, bem 
como a fiscalização da instalação da usina solar conforme projeto de 

engenharia elétrica apresentado à Câmara Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o referido 
orçamento seja confeccionado e enviado dentro do prazo de 5 dias úteis, 
tendo em vista a necessidade e urgência dos referidos serviços. 
E .amos a disposição para qualquer esclarecimento. 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Diretora Administrativa 
(17) 36371102 

TERMO DE REFERÊNCIA - energia fotovoltaica PRÉ VIO.pdf 

	 1862kB 



Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

De: 	Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia (cm_guzolandia@yahoo.com.br) 

Para: consertecsolar@hotmail.com  

Data: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 12:15 BRT 

li 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme Termo de 
Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento de Contratação de 
empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração de projeto 
executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica, bem 
como a fiscalização da instalação da usina solar conforme projeto de 

engenharia elétrica apresentado à Câmara Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o referido 
o amento seja confeccionado e enviado dentro do prazo de 5 dias úteis, 
t.ndo em vista a necessidade e urgência dos referidos serviços. 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Diretora Administrativa 
(17) 36371102 
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Solicito orçamento CM Guzolândia 

De: 	Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia (cm_guzolandia@yahoo.com.br) 

Para: vitorluzenergiasolar@hotmail.com  

Data: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 14:17 BRT 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme Termo 
de Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento 
de Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia para 
elaboração de projeto executivo fotovoltaico para atender a demanda 
de energia elétrica, bem como a fiscalização da instalação da usina 
solar conforme projeto de engenharia elétrica apresentado à Câmara 

Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o 
referido orçamento seja confeccionado e enviado dentro do prazo de 5 
dias úteis, tendo em vista a necessidade e urgência dos referidos 
serviços. 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Diretora Administrativa 
(17) 36371102 

TERMO DE REFERÊNCIA - energia fotovoltaica PRÉ VIO.pdf 

186.2kB 
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Fw: Failure Notice 

De: 	Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia (cm_guzolandia@yahoo.com.br) 

Para: victorluzenergiasolar@hotmail.com  

Data: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 16:17 BRT 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Marli Souza de Oliveira 
Secretario do Legislativo 
(17) 36371102 

	Mensagem encaminhada 	 
De: "mailer-daemon©yahoo.com" <mailer-daemon@yahoo.com> 
Para: "cm_guzolandia©yahoo.com. br" <cm_guzolandiayahoo.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 14:17:10 BRT 
Assunto: Failure Notice 

Sorry, we were unable to deliver your message to the following address. 

<vítorluzenergiasolarhotmail.com>:• 
550: 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302). [BN7NAMIOFTOI7.eop- 
nam11 0.prod.protection.outlook.com] 

	Forwãrded message 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme Termo 
de Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento 
de Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia para 
elaboração de projeto executivo fotovoltaico para atender a demanda 
de energia elétrica, bem como a fiscalização da instalação da usina 
solar conforme projeto de engenharia elétrica apresentado à Câmara 

Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o 
referido orçamento seja confeccionado e enviado dentro do prazo de 5 
dias úteis, tendo em vista a necessidade e urgência dos referidos 
serviços. 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Diretora Administrativa 
(17) 36371102 

E 	TERMO DE REFERÊNCIA - energia fotovoltaica PRÉ VIO.pdf 
LJ 21 k 

1/2 
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RE: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

De: 	Consertec Solar (consertecsolar@hotmail.com) 

Para: crn-guzolaridia@yahoo.com.br  

Data: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 14:32 BRT 

boa tarde Kenia, 

conforme o e-mail solicitado o orçamento de Energia solar Fotovoltaica. 
o anexo não veio no e-mail para elaboração do orçamento conforme solicitado. 

Pode reenviar? 
aguardo retorno 

att 
Danillo Corrêa 

Rua Otávio Buriola, n9  68221, Portal de Auriflama 
Auriflama/SP - CEP: 15350-000 
Fone: (17) 3482-2934 
WhatsApp: (17)99206-0022 

De: Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia <cm_guzolandia@yahoo.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 12:15 

Para: consertecsolar@hotmail.com  <consertecsolar@hotmail.com> 

Assunto: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme 
Termo de Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento 
de Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia 
para elaboração de projeto executivo fotovoltaico para atender a 
demanda de energia elétrica, bem como a fiscalização da instalação 
da usina solar conforme projeto de engenharia elétrica apresentado 
à Câmara Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o 
referido orçamento seja confeccionado e enviado dentro do prazo 
de 5 dias úteis, tendo em vista a necessidade e urgência dos 
referidos serviços. 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

1/2 
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Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Diretora Administrativa 
(17) 36371102 
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Fw: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

De: 	Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia (cm_guzolandia@yahoo.com.br) 

Para: consertecsolar@hotmail.com  

Data: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 16:19 BRT 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Marli Souza de Oliveira 
Secretario do Legislativo 
(17) 36371102 

	Mensagem encaminhada 	 
De: Consertec Solar <consertecsolar@hotmail.com> 
Para: Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia <cm_guzolandiayahoo.corn.br> 
Enviado: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 14:32:14 BRT 
Assunto: RE: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

boa tarde Kenia, 

conforme o e-mail solicitado o orçamento de Energia solar Fotovoltaica. 

o anexo não veio no e-mail para elaboração do orçamento conforme solicitado. 

Pode reenviar? 

aguardo retorno 

att 

Danilio Corrêa 

Rua Otávio Buriola, n2  68221, Portal de Auriflama 

Auriflama/SP - CEP: 15350-000 

Fone: (17) 3482-2934 

WhatsApp: (17)99206-0022 

De: Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia <cm_guzolandia@yahoo.com.br> 
Ç~acich:quinta-feira 1 de setembro de 2022 12:15 

Para: consertecsolar@hotmail.com  <consertecsolar@hotmail.com> 
Assunto: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

Bom dia. 

112 
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A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme 
Termo de Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento 
de Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia 
para elaboração de projeto executivo fotovoltaico para atender a 
demanda de energia elétrica, bem como a fiscalização da instalação 
da usina solar conforme projeto de engenharia elétrica apresentado 

à Câmara Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o 
referido orçamento seja confeccionado e enviado dentro do prazo 
de 5 dias úteis, tendo em vista a necessidade e urgência dos 
referidos serviços. 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Diretora Administrativa 
(17) 36371102 

TERMO DE REFERÊNCIA - energia fotovoltaica PRÉVIO.pdf 

' 	186.2kB 
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Re: Orçamento Engenharia Elétrica - Câmara Guzolândia 

De: jaqueline@jjengeletrica.com.br  

Para: cm_guzolandia@yahoo.com.br  

Data: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 15:21 BRT 

Boa tarde, 

Segue em anexo proposta comercial para Projeto Executivo em Engenharia Elétrica para elaboração de Usina 
Fotovoltaica, bem como proposta comercial para fiscalização e assessoria. 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail. 

at.te 

Jaqueline CARDOSO 
Engenheira Doutora em Energia 

Celular: 017 99674 1810 
www.jjengeletrica.com.br/ 

Em Qui 1/09/22 12:08, Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia cm_guzolandiayahoo. com. br 
escreveu: 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme 
Termo de Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento 
de Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia 
para elaboração de projeto executivo fotovoltaico para atender a 
demanda de energia elétrica, bem como a fiscalização da instalação 
da usina solar conforme projeto de engenharia elétrica apresentado 

à Câmara Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o 
referido orçamento seja confeccionado e enviado dentro do prazo 
de 5 dias úteis, tendo em vista a necessidade e urgência dos 
referidos serviços. 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Diretora Administrativa 
(17) 36371102 

7' 	Proposta Câmara Municipal de Guzolandia- Projeto Elétrico - ii Engenharia Elétrica.pdf 
" 	143.5k8 

1/1 



Iffi 
PROPOSTA DE PREÇO 

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia 
Câmara Municipal de Guzolandia 

Prezados Senhores, 

A empresa JJ Engenharia Elétrica, inscrita sob o CNPJ n° 23.586.614/0001-00, com sede à Rua 
Agenor Sebastião Trindade, 321, Centro, Magda/SP, vem pelo presente instrumento apresentar à 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA nossa PROPOSTA COMERCIAL para a elaboração 
de projeto básico de engenharia elétrica. 

OBJETO: 
Contratação de empresa de prestação de serviço de Engenharia Elétrica para elaboração de projeto 
executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica, bem corno a fiscalização da 
instalação da usina solar, conforme projeto de engenharia elétrica apresentado à Câmara Municipal 
de Guzolândia. 

A proponente, infra-assinada por seu representante legal, vem apresentar nossa melhor proposta à 
esta digníssima Câmara Municipal de Guzolândia para o fornecimento dos serviços acima 
discriminados, declarando que: 

A execução dos serviços, observará rigorosamente as especificações das normas brasileiras, assim 
como as recomendações e instruções da Fiscalização, assumindo integral responsabilidade pela 
perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as especificações e os padrões da 
CONTRATANTE. 

ITEM QTD DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR VALOR TOTAL 

01 1 
Projeto Executivo de Engenharia Elétrica para 

Implantação de Usina Fotovoltaica 
R$ 3.300,00 11$3.300,00 

02 1 Fiscalização e Assessoria R$1.500,00 11$1.500M0 

Valor Global 	 R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). 

* O Pagamento será realizado nos seguintes trâmites: 
- Na Entrega do Projeto no valor de R53.300,00 (três mil e trezentos reais); 
- No término da instalação do Sistema fotovoltaico, após parecer técnico sobre regularidade da instalação 
no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 
* Validade da proposta: 60 Dias 
* Prazo de Execução: Período de execução das usinas fotovoltaicas (Estimativa de 4 meses). 

JJ ENGENHARIA ELÉTRICA - JAQUELINE GOMES CARDOSO 
CNPJ: 23.586.614/0001-00 

Rua: Agenor Sebastião Trindade, 341. Magda-SP. CEP: 15.310-000 

Telefone: (17) 99674-1810jaqueline@jjengeletrica.com.br  

ENGENHA Ri 
ELÉTRICA 



ENGENHA RI, 
ELÉTRICA 

2J Magda, 01 de Setembro de 2022 

Eng3. Jaqueline CARDOSO 

Engenheira de Energia 1 Doutora em Energia 

ii ENGENHARIA ELÉTRICA - JAQUELINE GOMES CARDOSO 

CNPJ: 23.586.614/0001-00 

Rua: Agenor Sebastião Trindade, 341. Magda-SP. CEP: 15.310-000 

Telefone: (17) 99674-1810jaqueline@jjengeletrica.com.br  



É-ORÇAM \TO 

MARINO TELECON 

Contato: MARCELO AUGUSTO 
E-mail: marcelomarinosolar©gmail.00m 

Telefone: 17991433173 
Endereço: RUA MARIA JOSE LOUREIRO DA SILVA - N° 74132, 
COLINAS PARQUE - AURIFLAMA/SP, Brasil 

intelbras 
Sempre próxima 



AURIFLAMA, 24 de agosto de 202 

Para CAMARA MUNICIPAL DE GUZOLAN DIA 

Proposta Comercial n° PR0J2208505118 referente ao Gerador Solar On Grid 10.35kWp 

Endereço de Instalação: Auriflama - SP, 15350-000, Brasil 

1. APRESENTAÇÃO 

Acreditamos em um mundo melhor, mais limpo e sustentável, por isso oferecemos a solução mais eficiente e econômica para nossos 
clientes com o mínimo de impacto ao meio ambiente. Sistemas fotovoltaicos são capazes de gerar energia elétrica através da 
radiação solar, uma alternativa sustentável e econômica para obtenção de eletricidade. Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede 
elétrica operam em paralelo ao sistema de distribuição de energia elétrica e podem ser instalados em residências, comércios, 
indústrias, estádios, escolas, entre outros. 

1.1. Solução completa 

Nesse sistema, a medição de energia é realizada através de um medidor eletrônico bidirecional (que substitui o medidor convencional 
no momento da ativação do sistema pela concessionária), capaz de registrar o fluxo de energia nos dois sentidos, a energia que a 
unidade recebe e a energia que a unidade injeta na rede. Se a unidade consumidora estiver demandando mais energia do que está 
gerando, o complemento é realizado através da rede pública, e o medidor registra o consumo. Do contrário, se a geração de energia 
for maior que o consumo, o excedente é injetado na rede e registrado pelo medidor. Ao final do mês o consumidor pagará o que 
ficou registrado no medidor, ou seja, a diferença entre o que ele consumiu e o que gerou, conforme a Resolução ANEEL n° 482/14 - 
Compensação de Energia com Geração Distribuída. 

1.2. Diferencial: marca Intelbras 

Com a tecnologia e segurança de uma empresa líder e a experiência de mais de 40 anos de mercado, a Intelbras leva a sua marca 
para parceiros selecionados no Brasil e no mundo. Com  um trabalho ético, comprometido e transparente, a Intelbras inova mais uma 
vez para oferecer soluções mais sustentáveis e eficientes e a máxima satisfação dos consumidores. 

Sistema de monitoramento 

Com o sistema de monitoramento o cliente tem acesso aos dados de geração de energia no seu celular ou no computador. Através 
do aplicativo, é possível ver dados de geração diários, mensais e anuais, além de ter controle de todos os benefícios ambientais 
possibilitados pelo sistema. 

*É necessário que o local de instalação do gerador solar tenha disponibilidade de internet e infraestrutura de rede adequada para que 
ocorra o monitoramento do sistema. 

Os módulos fotovoltaicos 

A alta qualidade e a confiabilidade dos módulos (ou painéis solares) da Intelbras caracterizam-se pelo design bem projetado e pelo 
rigoroso teste de qualidade de seus insumos. Os painéis fotovoltaicos da Intelbras possuem a classificação A do INMETRO no 
quesito de eficiência energética. Tecnologia testada e homologada para o mercado brasileiro. 

Os inversores 

A facilidade de monitoramento e o design sofisticado dos inversores Intelbras, tornam a instalação e manutenção extremamente 
eficientes. Os inversores Intelbras já possuem interface Pocket Wi-fi e podem ser usados para todos os sistemas fotovoltaicos 
conectados à rede elétrica, desde unidades residenciais até instalações fotovoltaicas em grande escala. Inversores testados, aprovados 
e certificados pelo lnmetro. 

Principais diferenciais das revendas parceiras da Intelbras: 

• Elaboração da documentação técnica dentro das normas técnicas da concessionária de energia; 

• Registro do projeto no CREA + ART; 

• Equipamentos certificados; 

• Desembaraço do projeto junto à concessionária de energia local; 

• Entrega - logística de entrega dos produtos; 

• Sistema de monitoramento web da geração de energia; 

• Instalação por equipe experiente e qualificada com emissão de ART; 
• Monitoramento do processo de liberação para compensação de energia pela concessionária local; 
• Atendimento e garantia em todo o Brasil. 



2. ECONOMIA COM O PROJETO SOLAR 

2.1 Geração Mensal Estimada* 

GRÁFICO DE CONSUMO 
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Consumo E Geração Solar 

Geração Solar Total: de acordo com as informações adicionadas no projeto a geração anual estimada*  será de aproximadamente 17227-67-kWh/ano. 
Consumo Total: de acordo com as informações adicionadas no projeto o consumo atual durante o período de um ano é de 16800.00 	kWh/ano 
A Geração Solar Total será superior ao Consumo Total atual anual informado, desde que observado o apontamento para o norte, as condições climáticas do 
local (conforme indicado no manual do módulo). 
* A taxa mínima da concessionária não é contemplada como consumo 
* Geração calculada contemplando apontamento do sistema (módulos fotovoltaicos) para o norte e em plano Inclinado e sem sombreamento e commanutenção 
adequada(Limpeza, etc), conforme Manual do Produto. 
* Esses valores são de referência e podem variar considerando as condições climáticas do Iocal(conforme indicado no manual do módulo). 

MÊS 
	

HSP MÉDIO 
	

CONSUMO 	 GERAÇÃO 

Jan 5,930 1.400,00 1.674,32 

Fev 5,951 1.400,00 1.517,65 

Mar 5,390 1.400,00 1.521,86 

Abr 4,887 1.400,00 1.335,32 

Mai 4,150 1.400,00 1.171,74 

Jun 3,869 1.400,00 1.057,17 

Jul 4,091 1.400,00 1.155,09 

Ago 4,977 1.400,00 1.405,25 

Set 5,065 1.400,00 1.383,96 

Out 5,650 1.400,00 1.595,27 

Nov 5,999 1.400,00 1.639,17 

Dez 6,272 1.400,00 1.770,89 

2,000 

1 500 
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500 
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2.2 Retorno Financeiro* 

GRÁFICO DE PAYBACK 
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Payback 

* O payback foi calculado tendo como referência operações com pagamento à vista, desconsiderando as taxas e outros custos decorrentes de financiamento. 
* Considerando taxa de aumento anual da tarifa de energia elétrica em 4.00%. 
* Considerando performance linear mínima de 80% até o 25 ano conforme especificação técnica do produto. 
* o cálculo de payback considera como data inicial o momento de ativação do gerador solar junto à concessionária. 
* Esses valores são de referência e podem variar considerando condições climáticas, ajustes tarifários e fiscais. 
* Os cálculos já consideram a taxa mínima da concessionária (valor cobrado mesmo que o consumo seja zero). 

Tempo para retorno sobre o investimento (payback): 2 anos. 

ANO GERAÇÃO ANUAL (kWh/ano) CUSTO DO kWh ECONOMIA ACUMULADA RETORNO DO INVESTIMENTO 

1 16.579,16 R$1,20 R$19.695,00 -R$22.634,59 
2 16.494,14 R$1,31 R$21.374,34 -R$1.260,25 
3 16.409,12 R$1,43 R$23.194,81 R$21.934,56 
4 16.324,10 R$1,55 R$25.168,22 R$47.102,78 
5 16.239,08 R$1,69 R$27.307,34 R$74.410,13 
6 16.154,06 R$1,85 R$29.626,02 R$104.036,15 
7 16.069,04 R$2,01 R$32.139,26 R$136.175,41 

8 15.984,02 R$2,19 R$34.863,29 R$171.038,70 

9 15.898,99 R$2,39 R$37.815,69 R$208.854,39 

10 15.813,97 R$2,61 R$41.015,51 R$249.869,90 

11 15.728,95 R$2,84 R$44.483,38 R$294.353,28 

12 15.643,93 R$3,10 R$48.241,61 R$342.594,89 

13 15.558,91 R$3,38 R$52.314,39 R$394.909,28 
14 15.473,89 R$3,68 R56.727,90 R$451.637,18 
15 15.388,87 R$4,01 R$61.510,47 R$513.147,65 

16 15.303,84 R$4,37 R$66.692,78 R$579.840,43 

17 15.218,82 R$4,76 R$72.308,06 R$652.148,49 

18 15.133,80 R$5,19 R$78.392,26 R$730.540,74 
19 15.048,78 R$5,66 R$84.984,29 R$815.525,04 

20 14.963,76 R$6,17 R$92.126,30 R$907.651,33 
21 14.87874 R$6,73 R$99.863,87 R$1.007.515,20 
22 14.793,72 R$7,33 R$108.246,36 R$1.115.761,56 

23 14.708,70 R$7,99 R$117.327,19 R$1.233.088,75 

24 14.623,67 R$8,71 R$127.16415 R$1.360.25290 
25 14.538,65 R$9,49 R$137.819,78 R$1.498.072,68 



3 Considerações Gerais 

3.1. Alterações no projeto 

Toda e qualquer modificação do projeto ou serviço inicial, solicitado pelo cliente, que implique em alterações de características 
específicas, funções adicionais, reinstalação, ampliação ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais ao 
produto, devendo seguir cronograma de execução e alocação de recursos, através de nova proposta técnica e comercial. 

3.2. Responsabilidade da Revenda 

Toda a negociação, cobrança e recebimento dos valores dos serviços; agendamento de entrega e dos serviços; instalação e 
desinstalação; prestação de assistência técnica dos produtos e serviços; prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; 
atendimento de garantias; apresentações de ART e apresentação/acompanhamento*  das autorizações junto à Concessionária de 
Energia Elétrica local; serão de responsabilidade exclusiva da Revenda, e deverão ser realizados pela Revenda diretamente ao Cliente. 

*0 acompanhamento da Revenda é exclusivo para o pedido de homologação junto à Concessionária, sendo que o prazo de resposta 
da Concessionária e a aprovação do pedido depende EXCLUSIVAMENTE da análise da Concessionária local, estando a Intelbras e a 
Revenda isentas de qualquer responsabilidade neste processo, conforme determina a legislação vigente. 

3.3. Isenção de responsabilidade da Intelbras 

A Intelbras não se responsabiliza por perdas, despesas e danos diretos e indiretos sofridos pelo Cliente em função da execução de 
serviços de instalação, manutenção, suporte, seja no período de garantia ou não, e também não se responsabiliza por problemas de 
outros equipamentos que não sejam de sua própria fabricação e marca. 

3.4. Prazo de entrega dos Produtos Intelbras 

Para a sua cidade (Auriflama) o prazo médio de entrega dos produtos Intelbras adquiridos via Plataforma Solar Intelbras é de 11 dias 
úteis a partir da emissão da nota fiscal:: 

• Financiamento direto (BV Financeira, Santander) -aprovação da lnstittiiço Financeira (depende da apresentação de todos 
documentos relacionados ao financiamento, análise e aprovação da instituição financeira, conforme seus procedimentos e 
prazos); 

• Financiamento indireto (demais instituições) - pagamento total da Instituição Financeira para Intelbras. 

Vale destacar que o prazo médio de entrega pode variar ainda conforme: 
i. da disponibilidade de estoque do produto na Intelbras e, 
ii. qualquer caso fortuito ou força maior que venha interferir, direta ou indiretamente no pedido, expedição e/ou transporte do 

Produto. 
Para informações adicionais e em tempo real, o cliente poderá acompanhar o status do pedido pela Plataforma Solar Intelbras, com 
seu login e senha. 

Importante destacar que os prazos indicados dependem que no ato da compra do Produto Intelbras, via Plataforma Solar, o Cliente 
indique o endereço completo e correto para entrega, sendo de sua inteira responsabilidade os dados apresentados. E imprescindível 
que o cliente tenha um espaço destinado ao recebimento do produto, em local protegido. 

Os agendamentos para entrega devem ocorrer em turnos definidos conjuntamente entre a transportadora e Cliente, e em caso de 
duas tentativas de entrega nos dias agendados, sem sucesso, os custos de entrega passarão ao Cliente. 

Todos os serviços decorrentes desta Proposta deverão ser agendados diretamente com a Revenda. Ao receber o instalador, o Cliente 
deve acompanhar o serviço, e assinar a Ordem de Serviço somente na conclusão definitiva dos serviços de instalação. 

3.5. Ordem de Serviço 

ATENÇÃO CLIENTE: SOMENTE ASSINAR A ORDEM DE SERVIÇO APÓS A FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 

REVENDA DO GERADOR FOTOVOLTAICO NO LOCAL INDICADO NA PROPOSTA COMERCIAL. A ASSINATURA DA ORDEM D 

SERVIÇO DECLARA QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM SUA INTEGRALIDADE E ESTÁ APROVADO PELO CLIENTE FINA 

CONFORME CONDIÇÕES CONTRATADAS NA PROPOSTA COMERCIAL. 



3~ 
3.6. Manutenção 	 e, 
A manutenção dos produtos deve ser realizada de acordo com o Manual do Produto. Em caso de dúvidas e suporte, contate a 
Revenda. 

Geralmente as chuvas fazem a limpeza dos módulos tirando a sujeiras mais comuns, contudo nem sempre isso ocorre. Sujeiras na 
superfície do módulo podem levar a uma redução na produção energética do sistema. Desta forma, recomenda-se fazer a limpeza e 
manutenção da seguinte forma: 

• Utilize uma esponja ou pano macio com água para realizar a limpeza dos vidros dos módulos fotovoltaicos. Nunca utilize palha 
ou esponja de aço ou algum material de limpeza com abrasivos, pois podem causar danos e prejudicar o funcionamento dos 
módulos. 

• A limpeza dos módulos deverá ser realizada por uma equipe habilitada. Sugerimos entrar em contato com a empresa 
responsável pela instalação. 

• Verifique as conexões elétricas dos módulos a cada 6 meses. Se necessário faça a limpeza dos conectores. 

4. DAS GARANTIAS 
As garantias dos produtos e serviços são divididas da seguinte forma: 

Garantia contra defeitos 
	

Prazo de Garantia 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REVENDA 
	

1 ano(s) 

PRODUTOS - MÓDULOS INTELBRAS 
	

12 (DOZE) anos* 

PRODUTOS - INVERSORES INTELBRAS 
	

10(DEZ)anos 

PRODUTOS - MICROINVERSORES INTELBRAS 
	

10(DEZ)anos 

PRODUTOS - ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO INTELBRAS 
	

15 (QUINZE) anos 

DEMAIS EQUIPAMENTOS (string box, cabos e conectores) INTELBRAS 
	

1 (UM) ano 

Os prazos de garantia serão contados a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal e a garantia somente poderá ser acionada 
mediante apresentação da Nota Fiscal original correspondente ao serviço/produto com defeito. As condições de garantia e 
respectivas exclusões estão descritas nos Manuais dos Produtos, e deverão ser acionadas junto à Revenda de instalação dos serviços. 

Além de todas as demais previsões dos Manuais dos Produtos e informações apresentadas pela Revenda, o Cliente deve estar ciente 
que qualquer alteração na estrutura, modificação e abertura dos equipamentos, reconfiguração, desinstalação do sistema gerador 
solar que não seja realizado diretamente pela Revenda que realizou os serviços de instalação, comprometerá a garantia de toda a 
solução. 

* Os módulos da Intelbras têm um prazo total de garantia de 25 anos, sendo 12 (DOZE) anos de fábrica e performance e mais 13 anos de performance. Quanto à 

capacidade de geração de energia, garante 90% da capacidade de geração durante os 12 (DOZE) primeiros anos e 80% nos outros 13 anos. 
(Para informação detalhada da garantia de performance, consulte o datasheet do módulo fotovoltaico.) 



5. INVESTIMENTO 

Compreende no orçamento do projeto Gerador Solar On Grid 10.35kWp*:  

Equipamento 

Módulo Fotovoltaico 144C EMSC 450B1v1 HC 
Bifacial Monocristalino 144 células 450 W 

Inversor On Grid 8,0kW EGT 8000 PRO G2 
Aviso: Inversor Monofásico - necessidade de transformador para rede monofásica 127V 

Perfil Metálico 4400x34mm p/Sistemas Fotovoltaicos(PAR) 
Kit - 1 PAR de Perfil para 4 MÓDULOS 

Estrutura Fixação p1  Sistema Fotovoltaico Telha Cerâmica 
Inclui: 8 suportes de fixação (incluindo parafusos e porcas), 4 grampos finais, 6 grampos 
intermediários e 1 terminal de aterramento. Kit para instalação de 4 módulos na posição 
retrato. 

Cabo Solar Vermelho 1kVCA 4mm 
Cabo Solar Vermelho 1kVCA 4mm 

Cabo Solar Preto 1kVCA 4mm 
Cabo Solar Preto 1kVCA 4mm 

Conector p/Cabo MC4 Par FM/MC iVia 1,5kV 39A/Solar 
Conector p/Cabo MC4 Par FM/MC lVia 1 

Grampo Intermediário p1  Junção de Estruturas Fotovoltaica 
Grampo Intermediário p1 Junção de Es 

Chapa Metálica p1  Junção de Estruturas Fotovoltaicas 
Chapa Metálica p/ Junção de Estrutur 

Serviço de instalação 

	

Marca 	Unidade 	Quantidade 

	

INTELBRAS 	Unit. 	 23 

	

INTELBRAS 	Unit. 	 1 

	

INTELBRAS 	Unit. 	 6 

	

INTELBRAS 	Unit. 	 6 

INTELBRAS 	Metros 	 50 

INTELBRAS 	Metros 	 50 

INTELBRAS 	Unit. 	 3 

INTELBRAS 	Unit. 	 5 

INTELBRAS 	Unit. 	 10 

Incluso no valor total 

Custo Total: 	 R$42.329,59 

* Este é um pré-orçamento e tem validade de 10 dias, ou enquanto durarem os estoques. A Inteibras pode, constatada a compra e a seu exclusivo critério, 
encaminhar um sistema com potencial de geração igual ou superior ao especificado acima, caso haja disponibilidade de estoque dos produtos, sem ânus 
adicional, estando o cliente ciente e de acordo com essas condições. 

/ 



5.1. Condições de Pagamento 

• Boleto (à vista) 

• Financiamento bancário* 
c BV Financeira 

Santander 

Faturamento Indireto (banco de relacionamento / preferência do cliente) 

• Cartão de crédito em até 12x 

Nos casos acima, estão disponíveis múltiplas formas de pagamento, as quais são: 

• Boleto à vista + Um Cartão de Crédito; 

• Dois Cartões de Crédito; 

• Boleto à vista + Financiamento BV ou Santander; 

• Um Cartão de Crédito + Financiamento BV ou Santander; 

Caso prefira pagar a instalação diretamente à Revenda Instaladora, consultar as condições de pagamento disponíveis junto ao 
parceiro. 

*Sujeito  à análise de crédito da instituição financeira. 

5.2. Simulação Cartão de Crédito* 

Os valores abaixo são apenas uma referência de parcela. 

lx de R$42.329,59 si adicional 

2x de R$21.643,12 c/ adicional de 1,5% a.m 

3x de R$14.534,57  c/ adicional de 1,5% a.m 

4x de R$10.982,41 c/ adicional de 1,5% a.m 

5x de R$8.850,27 c/ adicional de 1,5% a.m 

6x de R$7.430,25 c/ adicional de 1,5% a.m 

7x de R$6.415,35 c/ adicional de 1,5% a.m 

8x de R$5.654,70 c/ adicional de 1,5% a.m 

9x de R$5.063,09 c/ adicional de 1,5% a.m 

lOx de R$4.589,80 c/ adicional de 1,5% a.m 

lix de R$4.202,94 c/ adicional de 1,5% a.m 

12x de R$3.880,92 c/ adicional de 1,5% a.m 



53. Simulação de Financiamento* 

Os valores abaixo são apenas uma referência de parcela. 

Opções de financiamento: 	Valor Financiado: R$42.329,59 

Santander 
12x de R$3.797,39 a R$4.296,46 

24x de R$2.010,79 a R$2.525,28 

36x de R$1.418,02 a R$1.958,89 

48x de R$1.123,70 a R$1.692,62 

60x de R$948,74 a R$1.545,30 

*Se você for correntista do Santander, terá condições diferenciadas. 

12x de R$4.209,92 

24x de R$2.394,97 

36x de R$1.798,60 

48x de R$1.501,70 

60x de R$1.330,87 

72x de R$1.232,34 

O prazo de carência do contrato é de 90 dias a contar a partir da data de assinatura do cliente. 

• O Valor da Parcela poderá variar para mais ou para menos 

de acordo com taxas atualizadas do BV. 

• As taxas podem variar de acordo com o perfil do contratante, 

como pela quantidade de parcelas do financiamento. 



TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA TÉCNICA-COMERCIAL INTELBRAS SOLAR 

À MARINO TELECON 

	 L(D 

Referente proposta comercial n° PR0J2208505118 

Valor de negociação: R$42.329,59 

Formas de pagamento: 

Produtos lntelbras: 

o Boleto (à vista) 

o Cartão de crédito em até 12X (com juros) 

o Financiamento bancário 

Produtos Intelbras e Serviços: 

O Financiamento bancário 

Manifesto a aceitação da proposta referida, nos valores, quantidades e condições de pagamento previstas na Proposta Comercial em 
anexo. 

Data: 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Considerando que o aceite firmado nesta presente proposta, seja de forma online na Plataforma Solar ou de forma física, na via 
impressa, obrigará as partes às condições e obrigações nela estabelecidas em uma relação contratual válida e irrevogável, as partes 
não poderão ceder ou transferir esta proposta ou quaisquer benefícios, interesses, direitos ou obrigações decorrentes do mesmo, no 
todo ou em parte, a quaisquer terceiros, sem o consentimento prévio e por escrito da outra parte. 

A validade das condições desta proposta depende da disponibilidade de estoque e da confirmação de pagamento ou da assinatura 
do respectivo Contrato de Financiamento com a Instituição Bancária. 



Saiba Mais 
Entenda detalhadamente o funcionamento de um sistema fotovoltaico: 

1. Captação 

Os módulos fotovoltaicos ou painéis captam a energia e a transformam em corrente contínua. 

2. Conversão 

Os inversores transformam a energia captada em corrente alternada (110V ou 220V) e sincronizam essa energia gerada com a energia 
da concessionária. 

3. Distribuição 

A energia gerada pelo inversor é conectada e distribuída na rede de energia da casa. 

4. Utilização 

A energia disponível é consumida por todos os equipamentos que estão conectados na rede elétrica. 

S. Créditos 

A energia que não for consumida retorna à rede da concessionária gerando créditos que podem ser usados em outro momento. 



09/09/2022 07:28 	 Yahoo Mali - RE: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

RE: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

De: 	Consertec Solar (consertecsolar@hotmail.com) 

Para: cm_guzolandia@yahoo.com.br  

Data: quinta-feira, 8 de setembro de 2022 17:00 BRT 

boa tarde Kenia, 

segue o orçamento do projeto Fotovoltaico solicitado. 

estamos à disposição. 

Att 

De: Câmara Municipal de GuzolândiaMunicipal de Guzolândia <cm_guzolandia@yahoo.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 16:19 
Para: consertecsolar@hotmail.com  <consertecsolar@hotmail.com> 
Assunto: Fw: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Marli Souza de Oliveira 
Secretario do Legislativo 
(17) 36371102 

	Mensagem encaminhada 	 
De: Consertec Solar <consertecsolar@hotmail.com> 
Para: Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia <cm_guzolandia©yahoo.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 14:32:14 BRT 
Assunto: RE: Orçamento de Projeto de Energia Solar para Câmara Guzolândia 

boa tarde Kenia, 

conforme o e-mail solicitado o orçamento de Energia solar Fotovoltaica. 

o anexo não veio no e-mail para elaboração do orçamento conforme solicitado. 

Pode reenviar? 

aguardo retorno 

att 

Danilio Corrêa 

Rua Otávio Buriola, n2 68221, Portal de Auriflama 
Auriflama/SP - CEP: 15350-000 
Fone: (17) 3482-2934 

WhatsApp: (17)99206-0022 

about:blank 	
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16/09/2022 13:04 	 Yahoo Mal! - SOLAR MERICA- CAMARA MUNICIPAL GUZOLANDIA 

SOLAR MERICA - CAMARA MUNICIPAL GUZOLANDIA 

De: 	Solarmerica Nathan (solarmerica.nathan@gmail.com) 

Para: cm_guzolandia@yahoo.com.br  

Data: sexta-feira, 16 de setembro de 2022 12:59 BRT 

boa tarde, 

segue o orçamento do projeto de implantação do sistema fotovoltaico. 

aU 
Nathan Lima 

fl SOLARMÉRICA - CAMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA.pdf 
 	71 6.8kB 
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PROPOSTA COMERCIAL 
ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA 

ENERGIA SUSTENTÁVEL PARA PROJETOS INOVADORES 

ODAIR GONÇALVES 
ESP.TECNICO EM ENERGIA INSTALADOR 

(17)997092590 e 

NATHAN GONÇALVES 

ESP. TECNICO EM ENERGIA 

DEP. COMERCIAL 

(17)981129122 e 

Sistema Fotovoltaico 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂN DIA 

SOLARMÉRICA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

soiarmerica@gmaii.com  
AV HORACIO GONCALVES DE MORAES, 319 1 Valentim Gentil/SP 1 CEP 15520-000 



Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂN DIA 

CPF/CNPJ 

Telefone: 17 

Endereço: R 
GUZO LAN DIA/SP 

EQUIPAMENTOS 

INPLANTAÇÃO DE PROJETO FOTOVOLTAICO 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INCLUSOS 

• Projeto solar fotovoltaico. 

• Fiscalização e Acessoria. 

Análise financeira 
Valor total da proposta: R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) 

16 bE SETEMBRO bE 2022 

NATHAN GONÇALVES 
ESP. TECNICO EM ENERGIA 

DEP. COMERCIAL 

SOLARMÉRICA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

solarmerica@gmail.com  
AV HORACIO GONCALVES DE MORAES, 319 1 Valentim Gentil/SP 1 CEP 15520-000 



orçamento energia Fotovoltaica CâmaraGuzolândia 

De: 	Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia (cm_guzolandia@yahoo.com.br) 

Para: gabrielfranciscolima@outlook.com  

Data: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 10:04 BRT 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme Termo de 
Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento de Contratação de 
empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração de projeto 
executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica, bem 
como a fiscalização da instalação da usina solar conforme projeto de 

engenharia elétrica apresentado à Câmara Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o referido 
orçamento seja confeccionado e enviado dentro do prazo de 5 dias úteis, 
tendo em vista a necessidade e urgência dos referidos serviços. 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 	Ia 

Diretora Administrativa 
(17) 36371102 

TERMO DE REFERÊNCIA - energia fotovoltaica PRÉ VlO.pdf 

1 862kB 



19/09/2022 13:51 	 Yahoo Mali - RE: orçamento energia Fotovoltaica CâmaraGuzolândia 

RE: orçamento energia Fotovoltaica CâmaraGuzolândia 

De: 	GABRIEL LIMA (gabrielfranciscolima@outlook.com) 

Para: cm-guzolaridia@yahoo.com.br  

Data: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 11:37 BRT 

Bom dia Kenia. 

Segue em anexo o orçamento fotovoltaico para o atendimento da Câmera Municipal de Guzolândia. 

Atenciosamente, 

Engenheiro Eletricista Gabriel Lima 

De: Câmara Municipal de Guzolândia Municipal de Guzolândia <cm_guzolan dia yahoo.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 11:04 
Para: gabrielfranciscolima@outlook.com  <gabrielfranciscolima@outlook.com> 

Assunto: orçamento energia Fotovoltaica CâmaraGuzolândia 

Bom dia. 

• A Câmara Municipal de Guzolândia, vem por meio deste, conforme 
Termo de Referência em anexo, solicitar seja fornecido orçamento 
de Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia 
para elaboração de projeto executivo fotovoltaico para atender a 
demanda de energia elétrica, bem como a fiscalização da instalação 
da usina solar conforme projeto de engenharia elétrica apresentado 

à Câmara Municipal de Guzolândia. 
Conto com a gentileza de confirmação de recebimento deste e que o 
referido orçamento seja confeccionado e enviado dentro do prazo 
de 5 dias úteis, tendo em vista a necessidade e urgência dos 
referidos serviços. 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

Câmara Municipal de Guzolândia 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Diretora Administrativa 
(17) 36371102 

E-Volt Solar Energy e Engenharia - Câmera Municipal de Guzolândia.pdf 

165.5kB 

1/1 



SOLAR EN€RGVEENGEr4IARA 

PROPOSTA DE PREÇO 
PROJETO IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLAICA 

Câmara Municipal de Guzolândia 

A empresa E-VOLT SOLAR ENERGY E ENGENHARIA LTDA, com sede à Av. Marcos 
Matarezio, N°2661 - CEP 15350-000, Auriflama, Estado de São Paulo, devidamente vem 
respeitosamente por meio desta, apresentar sua proposta como segue: 

.OB.JETO,. 	 F 
	

: 

Contratação para a prestação de serviços de engenharia para a elaboração do projeto de 
implantação de uma usina fotovoltaica com o acompanhamento e assessoria da obra situada 
na cidade de Guzolândia/SP. 

VALOR DA PROPOST 

O valor desta proposta é de R$ 4.200,00 (Quatro mil e Duzentos Reais). 

Detalhamento dos serviços 

Item Descrição Unid. Quant. Preço unitário Preço total 

1 
PROJETO DE MICRO GERAÇÃO DISTRIBIJIDA 
FOTOVOLTAICA. 

UN 1 R$ 3.000,00 R$ 	3.000,00 

2 FISCALIZAÇÃO E ACESSORIA. UN 1 R$ 1.200,00 R$ 	1.200,00 

TOTAL GERAL R$ 4.200,00 

. 	ITENS DO PROJETO 

Projeto elétrico de kit fotovoltaico. 
Desenhos elétricos técnicos. 
Planilha Orçamentaria. 
Memorial descritivo. 
Cronograma físico-financeiro. 
ART 

PRAZO DE EXECUÇÃO 	
Ww 

O prazo para conclusão do serviço é de 45 (Quarenta e cinco) dias. 

. 	VALIDADE DA PROPOSTA 

A proposta é válida por 10 (dez) dias. 

P .2 &PAGAMENTO, 

O pagamento deverá ser realizado 5 dias após o encerramento das atividades e emissão da nota 
fiscal. 

19 99101 .9052 	contato@evoltsolarenergy.com.br  ® evoltsolarenergy.com.br  f evoltsolarenergy (5) evolt.solarenergy 



volt 
SOLAR ENEkGVEENiARA 

o 	CONTA BANCARIA 

Banco Santander 
Agência: 3949 
Conta Corrente: 13.001865-9 
CNPJ: 43.829.219/0001-00 
E-Volt Solar Energy e Engenharia Ltda 

. RESPONSÁVEL 

GABRIEL FRANCISCO FIRMINO DE LIMA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista 
CREA/SP 5070909647, residente na cidade de Auriflama-SP, RG 40.164.895-3-SSP-SP e CPF 
429.589.718-30. 

Auriflama-SP, 8 de Setembro de 2022 

GABRIEL FRANCISCO FIRMINO DE LIMA 
Eng. Eletricista - CREA/SP: 5070909647 

Cel: (17) 99679-6300 

99101.9052 t2. contato )evoltsoIarenergycom.br 	evoltsoiareneigy.coiii.br  f evoltsolarenergy) evoltiolarenergy 



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

31.611.40810001-23 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

26/09/2018 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

ODAIR GONCALVES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SOLARMERICA ENERGIA SOLAR 
PORTE 

ME 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.99-1-01 - Administração de obras 
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R FRANCISCO DOM INGUES SIMAO FILHO 
NÚMERO 

375 
COMPI FMFNTO 

  

CEP 

15.520-000 
BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM BELO HORIZONTE 
MUNICÍPIO 

VALENTIM GENTIL 
UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ISACONTABIL2017@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(17) 8228-0003 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/09/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

19/09/2022 09:00 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/09/2022 às 08:59:50 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

1/1 



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 31.611.408/0001-23 

NOME EMPRESARIAL: 	 ODAIR GONCALVES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	 R$1 00.000,00 (Cem mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	ODAIR GONCALVES 

Qualificação: 	 49-Sócio-Administrador 

Sara informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 19109/2022 às 09:00 (data e hora de Brasília). 



Çj econodata 

Busque por nome da empresa ou CNPJ 

Plataforma 	Quem Somos 

SOLARMERICA ENERGIA SOLAR 
CNPJ 31.611.408/0001-23 

Construção 
Ventim Gentil - SP 

(ATIVA) 

Assertivdade dos contatos 

Mostrar Dados iL Compartilhar 

Detalhes Sócios e Administradores 	Dados da Receita Federal 

Detalhes 

Atividade Econômica 

' 	Instalação e manutenção elétrica - F-4321-5/00 

I' Porte 

Micro 

Quantidade de Funcionários 

1 a 10 funcionários 

Faturamento Anual 
S 	)mosttar  

Nível de Atividade 

( 	) rnostrr  

Telefones Te 

	)mostrar  

LI!J Ver mapa 

Rua Francisco Domingues Simao Filho, 375 

Jardim Belo Horizonte 

Valentim Gentil. SP 

Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies para obter uma boa experiência. 

0k, rterdi! 



Encontre mais empresas corno esta 

1> em Valentim Gentil 

í> em São Paulo  

' em todo Brasil  

t> do mesmo  porte  

N abertas recentemente 

em crescimento 

Sócios e Administradores 

Entrada 

29/03/2022 

Nome 

Odair Goncalves 

Email Premi~ Qualificação 

Não disponível 	 49-Sócio-Administrador 

Dados da Receita Federal 

CNPJ 

31.611.408/0001-23 

Razão Social 

:ELÈTA.LTbA 

Nome Fantasia 

SOLARMERICA ENERGIA SOLAR 

Natureza Jurídica 

Sociedade Empresária Limitada (206-2) 

Situação Especial 

Não disponível 

Opção pelo Simples 

OPTANTE desde 01/01/2021 

Data Abertura 

26/09/2018 

Situação 

ATIVA desde 26/09/2018 

Tipo Unidade 

MATRIZ 

Enquadramento de Porte 

ME 

Atividades Secundárias 

CNAE 	 Qualificação 

C-3313-9199 	 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos 

C-3314-7/06 	 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica 

F-4 21-9/Q2 	 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações 

F-4221-9/03 	 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações 

E43223L01 	 Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração 

Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies para obter uma boa experiência. 

Ok, ntend 



Setor e 
Endereço 	 Funcionários6L\  
15520-000 	 Construção 

RUA FRANCISCO DOMINGUES ... 	1 a 10 

VALENTIM GENTIL, SP 	 funcionários 

CNPJ e Nome 

31.611.408/0001-23 

ODAIR GONCALVES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA 

® Saúde Financeira 

% Dívidas sobre faturamento anual 

Total de dívidas com a União 

Previdenciá rias 

Demais dívidas com a União 

Apenas do CNPJ 

( 	) mostrar  

( 	) mostrar  

( 	) mostrar  

( 	)mostrar 

Incluindo Sócios 

( 	)mostrar  

( 	)mostrar  

( 	)mostrur 

( 	)rnostrar 

A 

Não é a SOLARMERICA ENERGIA SOLAR que você 
estava procurando? 

Selecionamos algumas empresas com nome semelhante para ajudar na sua busca 

CNPJ e Nome 	 Endereço 	 Contatos 	Setor e Capital Social 

31.478.858/0001-90 

SOLARMERKA 
(GIVANILDO APARECIDO 

ZANFORLIN) 

15520-000 
Rua Aristides do Amaral, 105 -Jardim Paraiso 

VALENTIM GENTIL, SP 
(17) Construção 

R$ 10.000 

26.334.279/0001-33 

SOLAR ENERGIA 
(SOLAR ENERGIA SOLAR EIRELI) 

38.413-293 
Rua dos Orixas, 412 - Tubalina e Quartel (chacaras) 

UBERLANDIA, MG 

Nenhum telefone 	Serviços 
encontrado 	 R$ 104.500 

37.752.287/0001-16 

CONSORCIO ENERSOL 2020 
(CONSORCIO ENERGIA SOLAR) 

77.860-000 
Rodovia Br 153 - Povoado Floresta (quebra Vara) 

WANDERLANDIA, TO 

Nenhum telefone 

encontrado 
Outros 

32420.254/0001-55 

.CORI MIRASSOL 
(MIRASSOL ENERGIA SOLAR) 

15.061-060 
Avenida Lino Jose de Seixas, 737-jardim dos Seixas 

SAO JOSE DO RIO PRETO, SP 
(17) 1 	

Serviços 
1 	

R$ 60.000 

13.661.778/0001-93 

SOLAR ENERGIA 
('OLAK hNb<GIA LIL)A) 

35.557-000 
Rua Francelino Gomes, 391 - Distrito Industrial Jose Alves 

CARMO DO CAJURU, MG 

Nenhum telefone 
Indústrias da 
transformação 
R$ 300.000 

12> 

Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies para obter uma boa experiência. 

Ok, enusndí( 



ED Empresas abertas recentemente 

CNPJ e Nome 

47.555.94310001-44 

Endereço 

07.161-330 

Abertura 

BARRETO Rua Ponta Grossa, 888 - Cidade Soberana 1210812022 
(THIAGO TADEU DA SILVA BARRETO) GUARULHOS, SP 

47.555.686/0001-40 11.706-150 
KELLTEC SERVICOS ELETRICOS Rua Santo Agoslinho, 186 - Caicara 12/08/2022 
(CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA) PRAIA GRANDE, SP 

47.556.155/0001-72 14.811-370 
liA PINTURA EM GERAL Rua josejoao Biffi, 1318-Jardim Santa Clara (vila Xavier) 12/08/2022 
(TIAGO JOSE ANSELMO) ARARAQUARA, SP 

47.555.98110001-05 04.349-200 

HMC INSTALACAQ Rua Jose Salvio Dias, 92-Jardim Oriental 12/08/2022 
(RAFAEL DOS SANTOS) SAO PAULO, SP 

47.555.763/0001-62 02.440-000 
RODIESCORPI Rua Friburgo, 216- Lauzane Paulista 12108/2022 
(RODRIGO LAUDINO MEDEIROS) SAO PAULO, SP 

47.556.159/0001-50 15.620-000 
BORGES COMUNICACAO E CIA Rodovia Antonio Faria - Zona Rural 12/08/2022 
(JOICE BORGES TORRES) MACEDONIA, SP 

47.556.18710001-78 18.079-744 
FELIPE REIS AZULEJISTA PROFISSIONAL Rua Eugenio Carlos Mendes, 245 - Habiteto - Ana Paula Eleuterio 12/08/2022 
(FELIPE SILVA REIS) SOROCABA, SP 

47.556.116/0001-75 13.053-354 

AAMS CONSTRUCOES GERAIS Rua Leonice Aparecida Oliveira da Silva, 169-Jardim  Cidade Singer li 12/08/2022 
(ANTONIO APARECIDO MARQUES DE SOUSA) CAMPINAS, SP 

47.556.389/0001-10 03.441-000 
ELETRO RJ Rua Zambeze, 379- Vila Carrao 12/08/2022 
(ROMILDO JOSE DOS SANTOS) SAO PAULO, SP 

47.554.606/0001-32 14.500-000 
MIGUEL PEDREIRO Rua Ceara, 145- Sao Benedito da Cachoeirinha 12/08/2022 
(MIGUEL ISAAC MATIAS) ITUVERAVA, SP 

Consulte mais Empresas 

E 	m ergeimnto 

CNPJ e Nome 
	

Endereço 	 Funcionários 

Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies para obter uma boa experiência. 

)k. enIrdi) 



CNPJ e Nome 	 Endereço 	 Funcionários 

05.726.109/0001-24 

RBF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

02.106.648/0001-72 

CAPECCE-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

00.234.648/0001-22 

TIBAGI CONSTRUCOES EIRELI 

09.632.358/0001-01 

UBIRATAN OBRAS  
(UBIRATAN RAMOS - ASSISTENCIA EM OBRAS) 

10.527.904/0001-23 

J.  M. CONSTRUTORA & TERRAPLANAGEM 
(J. M. DA SILVA TERRAPLANAGEM) 

10.631.860/0001-87 

MV - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, 

10.740.337/0001 99 

CONSTRUTORA G. A. RIBEIRO LTDA 

10.741.43910001-29 

HABITAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 
(HABITAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA) 

02.045-020 
Rua Joao Masser, 151 - Jd. Sao Paulo 

SAO PAULO, SP 

05.069-900 
Rua Werner Von Siemens, 111 - Lapa de Baixo 

SAO PAULO, SP 

04.649-090 

Rua Lucindo dos Passos, 65 -Jardim Prudencia 

SAO PAULO, SP 

05.406-200 

Rua Teodoro Sanipaio, 2534- Pinheiros 

SAO PAULO, SP 

08.051-010 

Rua Comarim, 48 - Vila Sulca 

SAO PAULO, SP 

05.208-160 
Rua Braz Baltazar da Silveira, 63 - Vila Perus 

SAO PAULO, SP 

03.637-000 
Rua Padre Joao, 127 - Penha de Franca 

SAO PAULO, SP 

05.043-050 
Rua Dr Rafael Correia, 65 - Agua Branca 

SAO PAULO, SP 

1 a 1 
funcionários 

1 a 10 

funcionários 

1 a 1 

funcionários 

1  10 

funcionários 

1 a 10 
funcionários 

1 a 10 

funcionários 

1 a 1 

funcionários 

1 a 1 

funcionários 

Consulte mais Empresas 

Descubra outras empresas em todo o rasil 

Região 
	

® Setor 
	

EH Porte 

Pesquisar 
J 

Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies para obter uma boa experiência. 

Ok, entardi 



disponíveis em fontes públicas. 

Para mais informações consulte nossa Política de Privacidade. 

Você é o proprietário? Se deseja removê-la de nosso diretório, dique  para solicitar a remoção. 

ECONODATA 
	

FERRAMENTAS GRATUITAS 	CONTEÚDOS 

Início 	 CaIculdora de Mercado 
	

Biog de Prospecção 
Quem Somos 	 Lista de Empresas 

	
Materiais Gratuitos 

Trabalhe Corosco 	 Consufta CNAE 
Poiític.a de Privacidade 	 Consuita Empresa 

2022 Econodata. Al ights reserved, 

Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies para obter uma boa experiência. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

82.901.000/0026-85 
FILIAL 

  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

04/07/2022 

   

   

NOME EMPRESARIAL 

INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

INTELBRAS 
PORTE 

DEMAIS 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

26.32-9-00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 
26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 
27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 
27.33-3-00 - Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 
27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 
27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 
28.21-6-01 - Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e 
acessórios 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

204-6 - Sociedade Anônima Aberta 

LOGRADOURO 

R ATILIO BISCUOLA 
NÚMERO 

1831 
COMPLEMENTO 

COND GR LOUVEIRA GALPA011 12 13 E 
14 

CEP 

13.290-438 
BAIRRO/DISTRITO 

CAPIVARI 
MUNICÍPIO 

LOUVEIRA 
JF- 

SP 

   

ENDEREÇO ELETRONICO 

ROGERIO.SILVEIRA@INTELBRAS.COM.BR  
TELEFONE 

(48) 3281-9523/ (48) 9117-5137 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/07/2022 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

  

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

19/09/2022 09:32 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/09/2022 às 09:32:17 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/2 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

   

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

82.901.000/0026-85 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

04/07/2022 

   

   

NOME EMPRESARIAL 

INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO  DA NATUREZA JURÍDICA 

204-6 - Sociedade Anônima Aberta 

LOGRADOURO 

R ATILIO BISCUOLA 
NÚMERO 

1831 
COMPLEMENTO 

COND GR LOUVEIRA GALPA0I1 12 13 E 
14 

CEP 

13.290-438 
BAIRRO DISTRITO 

CAPIVARI 
MUNICÍPIO 

LOUVEIRA 
UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ROGERIO.SILVEIRINTEL5RA5.GOM.13 
TELEFONE 

(48) 3281-9523/ (48) 9117-5137 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/07/2022 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
* ** * ** * * 

19/09/2022 09:32 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/09/2022 às 09:32:17 (data e hora de Brasília). 	 Página: 212 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação 
Documento gerado em 19/09/2022 às 08:43:13 

Em 19/09/2022 às 08:40:03 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa 
informado: 

Pessoa Física ou Jurídica: 	 E-VOLT SOLAR ENERY E ENGENHARIA LIDA 

CNPJ: 	 43829219000100 

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse 
https://www4.tce.sp.gov.brlapenados/publico/#/publicas/impedimento  ou utilize o QR Code: 

Av. Rangel Pestana, 315- Centro - SP - CEP 01017-906 
	

Página: 1 de 1 
Telefone: (11) 3292-3266 	www.tcesp.gov.br  



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação 
Documento gerado em 19/09/2022 às 09:04:33 

Em 19/09/2022 às 08:40:03 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa 

informo: 

Pessoa Física ou Jurídica: 	 ODAIR GONÇALVES INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 

CNPJ: 	 31611408000123 

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse 
https://www4.tcespgQvbr/apeflados/publico/#/bI./i 	 ou utilize o QR Code: 

Av. Rangel Pestana, 315- Centro - SP- CEP 01017-906 
Telefone: (11) 3292-3266 	WWW.tce.sp.govbr 

Página: 1 de 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação 
Documento gerado em 19/09/2022 às 09:08:11 

Em 19/09/2022 às 08:40:03 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa 
informado: 

Pessoa Física ou Jurídica: 	 JJ ENGENHARIA ELÉTRICA 

CNPJ: 	 23586614000100 

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse 
https:/Iwww4.tce.sp.gov.brlapenados/publicol#/publicas/impedimentO  ou utilize o QR Code: 

Av. Rangel Pestana, 315- Centro - SP - CEP 01017-906 	 Página: 1 de 1 
Telefone: (11) 3292-3266 	www.tce.sp.gov.br  



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO,  PAULO 

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação 
Documento gerado em 19/09/2022 às 09:34:12 

Em 19/09/2022 às 09:33:01 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa 
informado: 

Pessoa Física ou Jurídica: 	 INTELBRAS S.A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRONICA 

CNPJ: 	 82901000002685 

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse 
https://www4.tce.sp.gov.brlapefladOS/pUbIiCO/#/PUbliCaS/ifllPedimefltO  ou utilize o QR Code: 

Av. Rangel Pestana, 315- Centro - SP - CEP 01017-906 
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Telefone: (11) 3292-3266 	www.tce.sp.gov.br  



Câmara Municipal de Guzolãndia 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoa/Guzzo, 1087— CEP 15355-000 - C.N.PJ. 51.842.326/0001-05 
Fone/Fax (17) 3637-1102 

E.stado de Sio PWo 

Processo n° 13/2022 
Dispensa de Licitação n° 07/2022. 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia. 
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração 
de projeto executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica da Câmara 
Municipal de Guzolândia 

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DE PREÇO 

Conforme solicitado por Vossa Excelência, informo que 
realizamos a pesquisa de preços para contratação de empresa de prestação de serviço de 
engenharia para elaboração de projeto, fiscalização e assessoria executivo fotovoltaico 
para atender a demanda de energia elétrica da Câmara Municipal de Guzolândia. 

Solicitamos orçamento com sete empresas do ramo, sendo via e-mail com as empresas 
JJ Engenharia Elétrica, Soluções Integradas em Energia Solar (Marcelo Marino), 
Consertec Energia Solar, HD Solar, Vitor Luz Energia Solar, E-Volt Solar Energy e 
Engenharia e por meio de telefone, com a empresa Solamérica Energia Solar 
Fotovoltaica. 

A empresa JJ Engenharia Elétrica apresentou o valor de R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) para a elaboração do projeto, fiscalização e 
assessoria. 

A empresa Solamérica Energia Solar apresentou o valor de 
R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) para a elaboração do projeto, fiscalização e 
assessoria. 

A empresa E-Volt Solar Energy e Engenharia Ltda 
apresentou o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para a elaboração do 
projeto, fiscalização e assessoria. 

A empresa Soluções Integradas em Energia Solar - Marino 
Telecon (Marcelo Marino) ofertou o valor de R$ 42.329,59 (quarenta e dois mil, trezentos 
e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) para a elaboração do projeto, fiscalização 

impkntj.o d uin 	 do forma dosorovor prostao do sorvio o produto 

além dos solicitados no termo de referência. 
As empresas Consertec Energia Solar, HD Solar, Vitor Luz 

Energia Solar deixaram de apresentar orçamento. 
Assim, o valor para prestação do serviço pelas empresas 

localizadas nas imediações do município varia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
reais) à R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), sendo o preço médio de R$ 4.966,66 



Câmara Municipal de Guzoffindia 
"Deolindo de Souza Lima" 

4v. Paschoa/ Guzzo, 1087— CEP 15.355.000 - C.N.PJ. 51.842.326/0001-05 
Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de Sio Paulo 

(quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). A empresa que 
apresentou a menor proposta foi a empresa E-Volt Solar Energy e Engenharia Ltda, 
inscrita no CNPJ n° 23.586.614/000100, pelo valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais). Anexo segue as cotações. Nos termos do art. 75, inciso 1 da Lei Federal 
14.133/2021 é dispensável a licitação para contratação de obras e serviços de engenharia 
no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Guzolândia, 19 de setembro de 2022 

Kenia Vieiraoas Zanoni 
Agente de Contratação 



Câmara Municipal de Guzolândia 
"Deolindo de Souza Lima" 

4v. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
Fone/Fax (17) 3637-1102 

Et9do de sio Paulo 

Processo n° 13/2022 
Dispensa de Licitação n° 07/2022. 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia. 
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de engenharia para elaboração 
de projeto executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica da Câmara 
Municipal de Guzolândia 

Do Presidente da Câmara Municipal 

Para o Setor Jurídico 

Ao setor Jurídico para Parecer. 

Guzolândia, 19 de set- --,iro de 2022. 

idney Carlos Gonçalves 
Presidente 



Câmara Municipal de Guzolândia 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e—mail.-  cm—guzolandía@yahoo.com.br -  Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO n. 85/2022 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE GUZOLÂNDIA. 

"DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROJETO 

EXECUTIVO 	 FOTO VOLTAICO, 

PROCESSO 13/2022". 

O presente parecer decorre de solicitação do Excelentíssimo 

Presidente da Câmara de Guzolândia quanto a constitucional idade e 

legalidade do procedimento de dispensa de licitação para a contratação de 

empresa de engenharia especializada na elaboração de projeto executivo 

de energia fotovoltaica. 

A Lei 14.133/2021 e a Resolução n. 17/2022 é a base legal do 

procedimento de contratação. 

Nomeação do agente de contratação as fls. 05; documento de 

formalização de demanda - DFD as fis. 06; ETP as fis. 08/12; estudo 

técnico preliminar as fis. 13/18; pesquisa de mercado as fls. 19/57; 

estimativa de preço as fls. 64/5. 

É o relatório. 

A estimativa de preço de fls. 64/64 indica ser caso de 

contratação direta, dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, 

inciso 1 da lei 14.133/2021, e os atos para tanto praticados até a presente 

data estão conforme a lei retro. 	 / 



Câmara Municipal de Guzolân dia 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e—mail: cm_guzolandia©yahoo. com. br - Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos na 

Lei n° 14.133/2021 especialmente em seus arts. 72 e 75, 1, não 

vislumbramos óbice à contratação do objeto mediante dispensa de 

licitação. 

É o parecer.. 

Guzolândia, 21 de setembro de 2021 

üliana Amaro da Silva 

Procuradora Jurídica 

OAB/SP 190241 



TERMO DE REFERÊNCIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA 

FINALIDADE: APURAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DO 

SERVIÇO ESPECIALIZADO 

 

1. DO OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviço de 

engenharia para elaboração de projeto executivo fotovoltaico para 

atender a demanda de energia elétrica, bem como a fiscalização da 

instalação da usina solar conforme projeto de engenharia elétrica 

apresentado à Câmara Municipal de Guzolândia.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA: o objetivo da contratação é de interesse 

público considerando a necessidade de se aderir as tecnologias 

sustentáveis de forma a gerar a longo prazo grandes economias ao 

orçamento da Câmara e preservação e conservação ambiental. 

 

  

3. BASE LEGAL: art. 75, inciso I da Lei 14.133, de 01 de abril de 

2021. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa de 

prestação de serviço de engenharia para elaboração de projeto 

executivo fotovoltaico para atender a demanda de energia elétrica da 

Câmara Municipal de Guzolândia. Os serviços de engenharia 

prestados pela empresa contratada devem promover a uniformidade 

das ações de base para a implantação do sistema, ficando ela 

responsável pela apresentação do projeto e a fiscalização do mesmo. 

Integrando aos serviços de engenharia, a Contratada deve realizar os 

cálculos e estudos de todas as etapas do projeto, incluindo, mas não 

limitados a: 

 



 Engenharia executiva com validação das especificações técnicas 

dos componentes principais dos Sistemas Fotovoltaicos, de 

forma a garantir a operação e a compatibilidade operacional 

dos Sistemas Fotovoltaicos, com um acréscimo de 30% 

superior a capacidade atual tendo em vista a atual 

necessidade de ampliação do setor administrativo do prédio da 

Câmara Municipal de Guzolândia.  

 

 Visita ao local de implantação da Sistema, para verificar a 

possibilidade da instalação e após o início dos serviços, para 

inspecionar a área e completar a base de informações do 

projeto. O gestor do projeto deverá participar da visita; 

 

 Estudos e análises detalhadas do local, apresentando 

informações; 

 

 Cálculos estruturais necessários para todas as estruturas civis e 

a estrutura de montagem dos módulos do Sistema Solar 

Fotovoltaico; 

 

 Ter experiência na implantação de projetos de geração de 

Sistemas Solares Fotovoltaicas e qualificado a atenderem 

especificações mínimas exigidas 

 

 O engenheiro da Contratada deve estar disponível para 

participar das discussões com o representante da Contratante 

sempre que requisitado, até o fim do período de garantia 

previsto no contrato; 

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência dos termos do contrato 

iniciará na data de assinatura do contrato, pelo prazo de 60 dias, 

podendo ser prorrogado nas hipóteses legais.   

 



6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: Será selecionada a 

proposta que apresentar mais vantagem para a CONTRATADA, tipo 

menor preço, considerando as especificações do objeto, desde que, 

ademais, preencha os requisitos da habilitação jurídica, qualificação 

técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, não 

faça parte da lista de apenados do TCE/SP e CNJ (lei 14.133/21, 

art.75,I). 

 

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: o pagamento será 

efetuado, após expedição de relatório do fiscal de contratos, até 10 

dias úteis após a apresentação da nota fiscal/boleto bancário ou 

depósito em conta bancária a ser informada pela contratada da 

seguinte forma: 

 

50% com a apresentação do projeto; 

50% com o término da instalação do sistema fotovoltaico, após 

parecer técnico sobre regularidade da instalação.  

 

7.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta 

contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da Câmara Municipal de Guzolândia/SP, para o 

exercício de 2022, na classificação abaixo: 

01 – Poder Legislativo 

0101 – Câmara Municipal 

01 01 00 – Câmara Municipal 

01.031.0001.1035.0000 – Energia  Fotovoltaica da Câmara Municipal 

    001 – 4.4.90.51.91 – Obras em Andamento 

 

7.2 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA 

enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

 



7.3 A CONTRATADA, deve apresentar a nota fiscal com a 

especificação do contrato, do processo correspondente e o mês de 

execução da prestação do serviço bem como: a) Prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

d) Prova de Regularidade Trabalhista e regularidade perante ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e) Outra prova de 

regularidade que vier a ser exigida por lei.  

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Executar os serviços conforme especificações constantes no item 

4; 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de 

sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por 

servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis; 

9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições na prestação do serviço, ensejando consequências 

patrimoniais à CONTRATADA; 

9.4. Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

O contrato administrativo será fiscalizado pela servidora efetiva Kenia 

Vieira Lofego Dias Zanoni, diretora administrativa da Câmara 

Municipal de Guzolândia (Portaria nº 02-2022).  

 



11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS: 

O contratado que incorrer nas condutas descritas no artigo 155, da 

Lei n. 14.133/21 fica sujeito as penalidades elencadas no artigo 156 

do mesmo diploma legal. 

11.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 

em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 

2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

11.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 

da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

11.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da 

Contratante, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa e cobrados judicialmente. 

11.4. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, 

SEI e Cnep. 

11.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

A contratação será regida Lei Federal n.º 14.133/21, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive quanto ao 

contrato administrativo e resoluções do Banco Central do Brasil. 

 

Os serviços a serem prestados deverão ser de boa qualidade, 

obedecer às normas e padrões a que estiverem sujeitos, a fim 



de atenderem de forma eficaz às finalidades que deles se 

espera.  

 

 

Guzolândia, 01 de setembro de 2022. 

 

Sidney Carlos Gonçalves 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Processo nº  13/2022 

Assunto Dispensa de licitação nº 07-2022 

Objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

FOTOVOLTAICO PARA ATENDER A DEMANDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA 

USINA SOLAR CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA APRESENTADO À CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUZOLÂNDIA”. 

Abertura 23/08/2022 

Situação EM ANDAMENTO 

 



Câmara Municipal de Guzolândia 
“Deolindo de Souza Lima” 

Av. Paschoal Guzzo, 1087 – CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 

e_mail: cm_guzolandia@yahoo.com.br - Fone/Fax (17) 3637-1102    
Estado de São Paulo  

 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

  

Processo nº 13/2022 

Dispensa de Licitação nº 07/2022. 

 

art. 75, inciso I da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. 

 

A Câmara Municipal de Guzolândia/SP, com fundamento no artigo 75, I e §3º da Lei nº 

14.133/2021, torna público que está contratando, no tipo menor preço, empresa especializada 

na prestação de serviço de engenharia para elaboração de projeto executivo fotovoltaico para 

atender a demanda de energia elétrica, bem como a fiscalização da instalação da usina solar 

conforme projeto de engenharia elétrica apresentado à Câmara Municipal de Guzolândia. 

Os interessados em participar no processo de dispensa de licitação poderão encaminhar suas 

propostas até 27/09/2022, às 16h30min, através de protocolo na Avenida Paschoal Guzzo, 1087 

– Centro, CEP 15355-000 – Guzolândia-SP, ou por e-mail: secretaria@cmguzolandia.sp.gov.br 

(as propostas encaminhadas por e-mail deverão ser confirmadas pelo proponente no Setor de 

Licitação pelo telefone (17) 36371102. 

 

Informa que a contratante apurou a estimativa de preço no valor de R$ 4.200,00 (quatro 

mil e duzentos reais). 

Condições de aceitabilidade da proposta: Será selecionada a proposta, no dia 28 de setembro de 

2022, que apresentar mais vantagem para a CONTRATADA, tipo menor preço, considerando 

as especificações do objeto, desde que, ademais, preencha os requisitos da habilitação jurídica, 

qualificação técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, não faça parte da 

lista de apenados do TCE/SP e CNJ (lei nº 14.133/21, art.75, I). 

 

O Termo de Referência pode ser visualizado no site oficial na aba licitações. 

A documentação da empresa vencedora deverá ser apresentada em até 02 (dois) dias úteis após 

notificação. 

Sidney Carlos Gonçalves 

 Presidente da Câmara 
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