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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

1.1. O objeto do presente termo de referência é o procedimento de selecionar e cadastrar Empresa de 

Serviços de Conservação de Energia – (ESCO), ou Empresa de Engenharia habilitada para celebrar 

termos de compromisso com o Município de Francisco Beltrão/PR a fim de representá-lo em 

Chamadas Públicas de Projetos (CPP) junto às concessionárias ou permissionárias de energia 

elétrica, principalmente nos Programas de Eficiência Energética (PEE), regulados pela Agencia 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no que se refere à elaboração e a apresentação de 

diagnóstico energético e sua respectiva proposta de projeto de eficiência energética no uso final de 

energia elétrica em suas instalações.  

1.2. Os diagnósticos energéticos e os projetos serão elaborados e executados pela empresa 

selecionada segundo as especificações dos editais das concessionárias ou permissionárias de energia 

elétrica, diante das quais a empresa que assinar o termo de compromisso com o Município de 

Francisco Beltrão o representará.  

1.3. No âmbito das chamadas públicas, poderão entrar as Unidades Consumidoras de energia elétrica 

que estejam registradas com o CNPJ da Prefeitura Municipal, sendo de responsabilidade da 

Representante a escolha dos prédios e locais de iluminação pública em geral a serem contemplados 

pelos projetos, mediante prévia aprovação do Município de Francisco Beltrão.  

 

02 – JUSTIFICATIVA: 

2.1. Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração 

municipal no quesito de realizar diagnóstico de eficiência energética na rede de iluminação pública 

municipal e demais unidades consumidoras de energia elétrica sob domínio/pertencentes ao 

Município de Francisco Beltrão. 

Essa administração baliza o trato de seus recursos orçamentários segundo o princípio constitucional 

da eficiência. Desta forma, a busca pela racionalização dos insumos e pela economia deve ser uma 

constante.  

Dentro deste contexto, a otimização do uso da energia elétrica e a identificação das medidas que 
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possibilitem a economia fazem-se necessárias, considerando-se ainda que o gasto com o consumo de 

energia elétrica é parcela significativa dos recursos financeiros alocados para manutenção e 

funcionamento do órgão. 

O Município de Francisco Beltrão possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 92.216 (noventa e 

dois mil e duzentos e dezesseis) habitantes, e está localizado no centro de uma microrregião de 27 

municípios, onde também é o maior município e polo de vários serviços, como saúde, educação, 

segurança e comércio.  

Possui hoje mais de 2.546 (dois mil e quinhentos e quarenta e seis) servidores (JAN/2021) lotados 

nas mais diversas unidades em todo o município. 

Ainda possui uma extensão territorial de mais de 740 km².  

Tudo isso contribui para que as despesas do município sejam extremamente altas e um fato gerador 

destas é o consumo significativo de energia elétrica.  

Já há algum tempo o município vem buscando alternativas eficientes no controle deste tipo de 

gastos, dentre elas podemos destacar a instalação de uma unidade de geração de energia solar e na 

medida do possível novas serão instaladas. Ainda, procuramos incentivar os servidores no uso 

racional desse recurso dentro de seus locais de trabalho.  

Com isso o objetivo do presente projeto e diagnóstico é obter uma resposta mais positiva sobre o 

assunto, fazendo-se necessária a sua execução com caráter técnico visando buscar alternativas de 

eficiência e economicidade. 

 Ainda, faz saber que a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e suas alterações, dispõe que as 

empresas concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar um 

percentual mínimo da receita operacional líquida em Programas de Eficiência Energética, segundo 

regulamento da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

A eficiência energética tem grande importância na atualidade, sendo colocada na categoria de 

“primeiro combustível”, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2014) e estudos do 

PNUMA, do Ministério do Meio Ambiente e do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável –

CBCS (Brasil, 2014). Esses mesmos estudos indicam que os edifícios representam uma das 

principais fontes de consumo de energia, internacional e nacionalmente, sendo eles responsáveis 

pelo crescimento do consumo de energia e de emissão de CO2.  

O Relatório Final do Balanço Energético Nacional – TEM, 2014, publicado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), indica que 44,9% (quarenta e quatro, vírgula nove por cento) da energia 

consumida no Brasil é devida aos edifícios, sendo 8,3% (oito, vírgula três por cento) devido às 
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edificações públicas.  

Neste sentido, a presente contratação tem por objetivo a inovação tecnológica, a eficiência 

energética e principalmente a busca por novas metodologias de redução de consumo e gastos, 

incluindo a produção de energia limpa e renovável. 

Ainda vale ressaltar que e busca constante dos administradores públicos na redução das despesas 

com serviços de energia elétrica importa em maior eficiência no uso de recursos naturais e 

principalmente a promoção de contratações sustentáveis. 

O interesse da administração municipal em continuar desenvolvendo projetos sustentáveis nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais se mantêm aquecido e vê com a edição da Chamada 

Pública de Projetos, que integra o Programa de Eficiência Energética Copel 03/2020 ou outro, uma 

grandiosa oportunidade de angariar recursos com vistas a estimular o uso eficiente de energia 

elétrica em todas as unidades/prédios que compõem a administração municipal.  

A apresentação do projeto de eficiência energética é feita por meio de resposta à chamada pública 

das concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica, com documento que 

atenda aos requisitos do manual de Procedimentos do Programa de Eficiência Energética –PROPEE, 

com base no diagnóstico energético prévio.  

 

03 – CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO:   

3.1. Forma e Prestação dos Serviços: 

- O local onde deverão ser realizados os diagnósticos ficará a critério da administração municipal, 

contemplando todo o território do munícipio. Incluindo unidades consumidoras e iluminação 

pública. 

- A Contratada deverá prestar serviços em consonância e cumprir as cláusulas e condições 

estabelecidas nos respectivos Editais de Chamadas Públicas publicados pela 

concessionária/permissionária local (especialmente o Edital Copel 03/2020), promovendo a 

participação do município no Programa de Eficiência Energética com vistas à obtenção de recursos 

junto as mesmas. 

Durante o período de vigência do contrato será definido, a critério do município, a participação nas 

Chamadas Públicas lançadas pela Concessionária/Permissionária local. 

- Mesmo que o Município tenha participado de uma edição de Edital de Chamada Pública, poderá 

concorrer novamente em edições posteriores, com a inscrição de novo(s) projeto(s) durante a 
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vigência contratual. 

- A Contratada deverá realizar análise de toda a instalação dos prédios públicos municipais e 

conforme viabilidade elaborar projeto de implantação e/ou substituição de equipamentos/sistemas, 

incluindo instalação de sensores e temporizadores (quando necessário) e projeto de usina 

fotovoltaica, dentre outras propostas que estejam em consonância com os Editais de Chamadas 

Públicas publicados e que possam habilitar o Município na respectiva Chamada Pública. 

- A Contratada deverá realizar os levantamentos e diagnósticos, as medições e verificações conforme 

o Protocolo Internacional de Medição e Verificação e Performance, além de 

treinamentos/capacitação, da gestão e da fiscalização dos Projetos de Eficiência Energética.  

- Ainda deverá prestar consultoria a todas as atividades necessárias à participação, ao 

acompanhamento e prestação de contas pelo contrato firmado com a Concessionária/Permissionária. 

- A Contratada deverá utilizar o software de análise de viabilidade Retscreen para o diagnóstico, ou 

software similar e específico, para análise de viabilidade de eficiência energética, com atendimento a 

todas as exigências do PROPEE. 

 

3.2. Etapas do Projeto: 

Os serviços serão executados em etapas, que estão listadas abaixo de forma geral e abrangente, 

sendo necessário o seu enquadramento para cada Chamada Pública divulgada. 

1. Pré-diagnóstico e/ou Diagnóstico Energético: elaboração do Relatório no qual serão 

levantadas as principais ações, analisada a viabilidade econômica e eficiência de cada ação, 

com cumprimento de todas as etapas e procedimentos do PROPEE.  

2. Documentação entregue à Concessionária/Permissionária local na primeira etapa da 

Chamada Pública. 

3. Os trabalhos referentes ao levantamento, bem como as análises e estudos feitos pela 

Contratada para compor este Relatório deverão ser feitos em conjunto com a equipe técnica 

do município, sendo que antes da apresentação à Concessionária/Permissionária a Contratada 

deverá submetê-lo e validá-lo junto à Administração Municipal pelo gestor e fiscal do 

contrato. 

4. Aceitação do Projeto pela Concessionária/Permissionária local e execução: havendo a 

aceitação do diagnóstico energético e a homologação pela Concessionária/Permissionária 

local, serão promovidas: 

4.1. Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e formalização por meio da publicação em 
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meio oficial. 

4.2. Execução das melhorias: aquisição/ instalação dos equipamentos e contratação dos serviços 

necessários para execução do projeto proposto junto à Concessionária/Permissionária local. 

      4.3. Medição e Verificação do Sistema Atual e Novo. 

      4.4. Medição e Verificação do sistema atual em conformidade ao estabelecido em 

“Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE” e ao “Protocolo Internacional 

de Medição e Verificação e Performance – PIMVP” – Janeiro de 2012 – EVO 10000 – 1:2012 

(Br). 

      4.5.  Medição e Verificação do sistema novo em conformidade ao estabelecido em 

“Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE” e ao “Protocolo Internacional 

de Medição e Verificação e Performance – PIMVP” – Janeiro de 2012 – EVO 10000 – 1:2012 

(Br) a fim de comprovar a economia esperada descrita no diagnóstico energético. 

 

3.3. Detalhamento das etapas: 

1. Pré-diagnóstico e/ou Diagnóstico Energético: 

1.1. Elaboração de pré-diagnóstico e/ou diagnóstico energético de acordo com a Chamada 

Pública da Concessionária/Permissionária local, a fim de obter recursos a fundo perdido 

junto à Concessionária/Permissionária local para, conforme análise de viabilidade técnica e 

econômica realizada pela Contratada abrangido no contrato firmado, conseguir recursos 

financeiros para substituição de equipamentos e/ou sistemas, dentre outras oportunidades 

possíveis e execução de projeto de usina fotovoltaica, conforme critérios pré-estabelecidos 

nas Chamadas Públicas lançadas. 

1.2. O Pré-diagnóstico e/ou Diagnóstico Energético é uma avaliação detalhada das ações de 

eficiência energética nas instalações das unidades consumidoras de energia, resultando em 

um relatório contendo a descrição detalhada de cada ação de eficiência energética e sua 

implantação, o valor do investimento, economia de energia e/ou redução de demanda na 

ponta relacionada, análise de viabilidade e estratégia de medição e verificação a ser adotada. 

As informações mínimas a seguir deverão ser apresentadas no “Diagnóstico Energético” 

atendendo detalhamento constante do Módulo 4 – Tipologias de Projeto do PROPEE, Seção 

4 – Dados de Projeto, Item 3.2, onde consta o Roteiro Básico para Elaboração de Projetos, 

disponibilizados no endereço eletrônico, http://aneel.gov.br/arquivos/zip/PROPEEv1 bem 

como o horário de funcionamento da Unidade Consumidora da “proposta de projeto”; 

http://aneel.gov.br/arquivos/zip/PROPEEv1
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     1.3.  Apresentação da empresa responsável pela elaboração da “proposta de projeto”; 

     1.4.  Apresentação dos objetivos do “diagnóstico energético”; 

     1.5.  Apresentação dos insumos energéticos utilizados, quando for o caso; 

     1.6. Apresentação da avaliação preliminar das instalações físicas e dos procedimentos 

operacionais da unidade consumidora a ser beneficiada; 

    1.7. Apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 (doze) meses de cada 

unidade consumidora a ser beneficiada; 

   1.8. Apresentação da estimativa da participação no consumo de energia elétrica para os sistemas 

de refrigeração e iluminação no consumo mensal de energia elétrica das unidades consumidoras; 

   1.9. Apresentação da análise preliminar das possíveis oportunidades de economia de energia para 

os usos finais de energia elétrica escolhidos, descrevendo a situação atual e a proposta; 

1.10. Apresentação da avaliação da economia de energia e redução de demanda na ponta com base 

nas ações de eficiência energética identificadas; 

1.11. Cálculo do percentual de economia do consumo de energia elétrica previsto em relação ao 

consumo anual apurado no histórico de consumo apresentado dos últimos 12 (doze) meses; 

1.12. Apresentação da descrição detalhada do horário de funcionamento de cada ambiente; 

1.13. Apresentação dos custos para realização do “diagnóstico energético”. 

1.14. A contratada deverá apresentar avaliação preliminar, ou seja, calcular a relação custo-benefício 

(RCB) do projeto com base na avaliação realizada, de acordo com a metodologia estabelecida pela 

ANEEL no documento “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE” e 

conforme Edital da Chamada Pública Concessionária/Permissionária local documentos em que 

constam parâmetros definidos pela ANEEL. 

1.15. Para os diversos sistemas envolvidos nas propostas apresentadas 

Concessionária/Permissionária local, deve-se considerar no pré-diagnóstico e/ou diagnóstico a 

procura de evidências quanto ao tipo de equipamentos/ sistemas e suas respectivas perdas, pois esses 

dados influenciam na estimativa de economia e na avaliação dos resultados do projeto. 

1.16. A contratada deverá realizar análise de viabilidade técnica e econômica para instalação de 

usina fotovoltaica, projetos de iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, sistemas 

de refrigeração, aquecimento solar de água e descarte de equipamentos substituídos. 

O “pré-diagnóstico e/ou diagnóstico energético” irá compor um relatório contendo, entre outros 

pontos definidos pela Concessionária/Permissionária local, uma estimativa do investimento em 

ações de eficiência energética, economia de energia, redução da demanda na ponta, a estratégia de 
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Medição e Verificação preliminar e o valor para definição e descrição das ações de eficiência 

energética a serem implementadas. 

1.17. A Contratada é responsável por apresentar o projeto à Concessionária/Permissionária local, 

atendendo aos prazos das Chamadas Públicas, prestar todos os esclarecimentos que forem 

necessários àquelas empresas e obter a aprovação e homologação da “proposta de projeto”. 

1.18. Com vistas ao cumprimento dos prazos, a Contratada deverá realizar todos os levantamentos, 

análises e estudos necessários para que, quando do lançamento das Chamadas Públicas, o projeto já 

esteja estruturado de forma a ser possível atender aos prazos definidos. 

 

3.4. Etapas de Execução do Projeto: 

1. Aprovado o pré-diagnóstico e/ou diagnóstico, a contratada providenciará a assinatura do Termo 

de Cooperação Técnica entre a Administração Municipal e a Concessionária/Permissionária local. 

1.1.2.  No caso da assinatura do Termo de Cooperação Técnica ser entre a administração municipal e 

a Concessionária/Permissionária local, a administração executará as compras e instalações, 

atendendo a legislação pertinente, de acordo com o cronograma aprovado pela 

Concessionária/Permissionária local, conforme especificações e estimativas constantes do 

diagnóstico aprovado. 

1.1.3.  No caso da assinatura do Contrato de Cooperação Técnica ser firmado entre a Contratada e a 

Concessionária/Permissionária local, todas as compras de equipamento e contratações de serviço 

serão de responsabilidade da Contratada, de acordo com o cronograma de atividades a ser elaborado 

pela administração e a mesma. 

1.1.4.  Para os casos aplicáveis, anteriormente elencados, à medida que forem sendo executadas as 

ações, a Administração apresentará os comprovantes/medições para que a 

Concessionária/Permissionária local repasse os valores cabíveis a fim de que sejam efetuados os 

pagamentos à Contratada e aos fornecedores. 

 

3.5. Das Etapas de Medição e Verificação (M&V): 

 A Contratada realizará todos os serviços de medição e de verificação em conformidade com 

o estabelecido nos procedimentos e editais já citados neste termo de referência. 

 O processo de medição e de verificação deverá observar as etapas principais a serem 

executadas em diferentes estágios de projetos de eficiência energética, em conformidade com 

os Editais das Chamadas Públicas lançadas. 
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3.6. Das Etapas do Treinamento e Capacitação: 

 

 A Contratada deverá realizar treinamento, capacitação e certificação dos servidores a serem 

designados pela Administração e assessorada pela Concessionária/Permissionária, uma vez 

que estes servidores farão parte da equipe de acompanhamento da execução do objeto da 

contratação e serão multiplicadores do conhecimento no âmbito do município. 

 O conteúdo programático mínimo deverá atender as exigências estabelecidas no edital da 

respectiva Chamada Pública. 

 O treinamento dar-se-á na mesma ferramenta usada como suporte para o diagnóstico 

energético. Este software dará suporte à tomada de decisão do órgão competente e permitirá 

a avaliação da viabilidade financeira de uma proposta de projeto de energia renovável, 

eficiência energética ou cogeração. Sendo o projeto viável ou não, o software ajudará o 

tomador da decisão a compreendê-lo. 

 O treinamento do software abordará de forma teórica e prática o tema gestão energética em 

instalações comerciais, de escritório e públicas federais. Com base no Protocolo 

Internacional de Medição e Verificação (PIMVP), o software permitirá aos responsáveis 

pelos projetos de Eficiência Energética e Energias Renováveis verificarem fácil e 

constantemente o desempenho energético de suas instalações. 

 Os instrutores devem ser credenciados para ministrar a capacitação no uso do software. 

 

3.7. Da gestão e da fiscalização do programa de eficiência energética: 

 

 A Contratada, em conjunto com a Administração Municipal, realizará as cotações e 

especificações de equipamentos e de mão de obra, de acordo com o Edital da Chamada 

Pública publicado pela Concessionária/Permissionária local. 

 A Contratada, em conjunto com a Administração Municipal, fiscalizará as instalações e os 

equipamentos adquiridos e instalados, com o intuito de acompanhar a implantação das ações 

previstas no Programa de Eficiência Energética, de acordo com a Chamada Pública, além de 

elaborar e fornecer relatórios mensais, a serem previamente aprovados pela Administração 

Municipal, para a distribuidora de energia, conforme previsto no Termo de Cooperação 

Técnica, acompanhado de cronograma físico-financeiro atualizado e dos documentos 

comprobatórios das aquisições, assim como relatório financeiro contendo as movimentações 

do recurso do projeto. 
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04 – CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO:   

4.1. Dos Prazos: 

 A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do contrato pelas 

partes, de forma que os documentos necessários à participação da administração nas 

Chamadas Públicas da Concessionária/Permissionária local ocorram em tempo hábil. 

 O prazo de entrega do diagnóstico energético pela Contratada deverá obedecer às regras 

definidas nas Chamadas Públicas, entretanto, a Contratada deverá enviar à administração 

para aprovação uma versão prévia do documento em prazo a ser definido pela Contratante. 

 A Contratada se obriga a cumprir os prazos e condições de todas as etapas estabelecidas nas 

Chamadas Públicas. 

 O prazo para o início e conclusão das etapas deverá seguir o definido nos editais das 

Chamadas Públicas e nos Termos de Cooperação Técnica celebrados entre a administração 

municipal e a Concessionária/Permissionária local, se for o caso. 

 Para o caso em que os Termos de Cooperação Técnica sejam celebrados entre a Contratada e 

a Concessionária/Permissionária local, os prazos descritos no item acima deverão seguir, 

também, o definido no contrato entre a Administração Municipal e a Contratada. 

 Para o caso de prazos de contratação e de aquisição dos equipamentos pela Administração 

Municipal utilizando-se dos recursos do Programa de Eficiência Energética, seguirá o 

informado nos editais das Chamadas Públicas e nos Termos de Cooperação firmados entre a 

Administração municipal e a Concessionária/Permissionária local.  

 Os prazos de contratação e de aquisição dos equipamentos pela Contratada utilizando-se dos 

recursos do Programa de Eficiência Energética seguirá o prazo informado nos editais das 

Chamadas Públicas, nos Termos de Cooperação firmados entre a Contratada e a 

Concessionária/Permissionária local e no contrato celebrado entre o Administração 

municipal e a Contratada. 

 O prazo da entrega de informações e de documentação, porventura solicitadas pela 

Contratada à Administração municipal, será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

solicitação. 

 Demais prazos não nomeados serão cedidos a critério da Administração Municipal. 

 O presente acordo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado mediante 

acordo expresso entre as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados da 
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data de seu término, não excedendo, em nenhuma hipótese, a vigência de 60 (sessenta) 

meses, conforme Lei nº. 8666/93. 

 Além do término de vigência previsto anteriormente, será também rescindido o presente 

termo, sem obrigações por perdas e danos entre as partes, nas seguintes hipóteses: 

 Não aprovação do Programa de eficiência energética a ser elaborado objeto deste 

termo à Concessionária/Permissionária COPEL. 

 Por acordo entre as partes. 

 

05 – LOCAL DE ENTREGA:  

5.1. Todos os atos, documentação e demais situações deverão ser tratadas na Secretaria Municipal de 

Administração, situada a Rua: Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, na cidade de Francisco 

Beltrão, Paraná. Quando da execução dos projetos depois de aceitos pela 

concessionária/Permissionária de energia elétrica os endereços da execução/implantação desses 

serão definidos previamente entre contratante e contratada e deverão constar nos projetos. 

 

06 – OBRIGAÇÕES:   

6.1. DO CREDENCIAMENTO: 

6.1.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente; 

6.1.2. Comprovação de estar credenciada e habilitada pelos órgãos oficiais reguladores dos serviços 

de engenharia para os quais ora se candidata. 

6.1.3. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro de pessoal, profissional habilitado de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, com experiência em 

execução de serviços compatíveis com o objeto ora contratado, devendo o proponente anexar 

Atestado devidamente certificado pela entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, fornecido por entidade de direito público ou privado, 

comprovando a experiência do profissional. 

* A comprovação de vínculo profissional se dará mediante apresentação do contrato social ou 

registro na carteira profissional ou ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 

contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente 
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pela execução dos serviços. 

6.1.4. Comprovação de aptidão da proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, feita por Atestado fornecido por entidade de direito público ou privado, 

que deverá comprovar, como parcela de maior relevância técnica, o que abaixo segue: 

 Relação de Implantação de Projetos de eficiência energética de qualquer tipologia e uso final 

realizados; 

 Relação de Implantação de Projetos de eficiência energética em Poder Público/Serviço 

Público realizados; 

6.1.5. Declaração de que possui a disponibilidade da equipe técnica mínima que se responsabilizará 

pelos trabalhos, a qual deverá possuir a formação e experiência abaixo indicadas, comprometendo-se 

em apresentar tais comprovações como condição para assinatura do termo de cooperação técnica, 

sob pena de decadência ao direito à execução dos serviços: 

 01 (um) profissional com Certificação em Medição e Verificação; 

 01 (um) profissional com Certificação em Gerenciamento de Projetos. 

6.2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EMPRESA REPRESENTANTE:  

6.2.1. Após a data e horário limite para a apresentação da documentação, observado o cronograma, a 

Comissão de Licitação efetuará a seleção e classificação das proponentes, conforme especificação 

neste instrumento.  

6.2.2. Os critérios de seleção e classificação das propostas realizadas pela Comissão de Licitação 

respeitarão as seguintes condições:  

6.2.3. O proponente deve, obrigatoriamente, estar em dia com todas as obrigações legais perante a 

União, Estados e Municípios; 

 6.2.4. Caso as obrigações previstas no item anterior não sejam atendidas, o proponente será 

desclassificado;  

6.2.5. A seleção dos representantes se dará mediante a atribuição de pontuação conforme os critérios 

estabelecidos e apresentados na tabela a seguir:  

 DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

01 Profissional com Certificação em Medição e Verificação nos 

quadros da empresa ou sócio, que ficará a cargo dos relatórios de 

20 PONTOS 
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Medição e Verificação (M&V). 

02 Engenheiro com Certificação em Gerenciamento de Projetos 

pertencente aos quadros da empresa ou sócio, que ficará a cargo 

do gerenciamento do projeto junto a COPEL. 

20 PONTOS 

 

03 Comprovada experiência na execução de Chamadas Públicas de 

Projetos de concessionárias de energia. 

10 PONTOS 

Por projeto aprovado 

04 Comprovada participação e aprovação de projetos de eficiência 

energética em Chamadas Públicas de Projetos de Eficiência da 

ANEEL – COPEL, anteriores e de objeto similares. 

10 PONTOS 

Por projeto aprovado 

05 Atestados técnicos em eficiência energética ou objetos correlatos 

apresentados. 

05 PONTOS 

Por projeto aprovado 

 

6.2.6. Caso ocorra empate na pontuação entre uma ou mais proponentes, o desempate se dará 

mediante sorteio.  

6.2.7. O não atendimento às exigências do edital implicará na desclassificação automática da 

proponente. 

6.2.8. A administração municipal nomeará, através de portaria, Equipe técnica que auxiliará a 

Comissão de Licitação na verificação da documentação exigida e, ainda, será responsável pelo bom 

andamento do presente termo. 

 

6.3. DEMAIS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:  

 

6.3.1. Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 

do objeto e, ainda: 

6.3.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

6.3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.3.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
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o objeto com avarias ou defeitos; 

6.3.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

6.3.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6.4. DEMAIS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE: 

 

6.4.1.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.4.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

6.4.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.4.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.4.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.4.6. A Administração Municipal não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

08 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:   

8.1. Não será realizado nenhum tipo de pagamento pelos serviços objeto do presente Edital por parte 

do Município de Francisco Beltrão, bem como de qualquer Órgão ou Entidade da Administração 

Pública Municipal Direta ou Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo à empresa escolhida. 

8.2. Eventuais pagamentos serão realizados única e exclusivamente conforme diretrizes da Chamada 

Pública nº 03/2021 – da COPEL ou outras, caso a proposta de projeto seja contemplada. 
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8.2. Dos resultados a serem alcançados com a contratação: 

8.2.1. Espera-se com a contratação a classificação e a seleção dos projetos da Administração 

Municipal nas Chamadas Públicas de Projetos da Concessionária/Permissionária local com o 

objetivo de se obter recursos financeiros provenientes da Lei 9.991 de 24 de julho de 2000. 

 

09 – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:  

9.1. Gestão e Fiscalização: caberá à contratada acompanhar todas as etapas e fiscalizar a entrega e 

instalação dos equipamentos e serviços adquiridos e executados, com controle do cronograma físico-

financeiro; 

 - Emitir relatório mensal de acompanhamento; 

 - Emitir relatório conclusivo para a Administração Municipal e Concessionária/Permissionária local 

ao final do projeto; 

- Emitir relatórios dos treinamentos e capacitações sobre o programa de eficiência energética e 

relacionado ao projeto aprovado e executado para os servidores técnicos, a equipe de manutenção e 

operação e corpo administrativo indicado pela administração Municipal obedecendo também aos 

requisitos estabelecidos no Edital de Chamada Pública; 

- Ainda, os recebimentos dos bens, a fiscalização, o acompanhamento da execução do contrato e a 

verificação da conformidade dele com as especificações técnicas previstas serão efetuados pelos 

servidores: 

 ANDRESSA NESI, ENGENHEIRA CIVIL, da Secretaria de Viação e Obras; 

  ELIO VICENTE PINTO, ENGENHEIRO CIVIL, do DIPPM, telefone (46) 3520-2233; 

 ROMILDO KAVALEKI, ELETRECISTA, da Secretaria de Viação e Obras; 

 MARCOS RONALDO KOERICH, ADMINISTRADOR, da Secretaria de Administração. 

  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, 

ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade 

da administração e de seus agentes e prepostos. 

9.2.   A gestão do Contrato se dará a cargo do Secretário de Administração, senhor ANTONIO 

CARLOS BONETTI. 

9.3. A Administração Municipal publicara portaria promovendo a nomeação da equipe 

Técnica/Fiscalização e nomeação de servidores para compor Comissão Especial que auxiliara o 

processo. 
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9.4.  RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES DOS FISCAIS: 

 O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato a ser firmado será o servidor 

designado pela Administração que atuará orientando, fiscalizando e intervindo no interesse da 

Administração, a fim de garantir o exato cumprimento das cláusulas e condições pactuadas entre 

as partes.  

 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 Zelar para que o objeto da contratação seja fielmente executado conforme o ajustado no contrato;  

 Certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro do CONTRATANTE 

após constatar o fiel cumprimento dos encargos ajustados; 

  Anotar em documento próprio as ocorrências;  

 Determinar a correção de aplicação das sanções administrativas;  

 Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os fornecimentos e/ou 

serviços executados em desacordo com os encargos aqui ajustados; 

  Encaminhar à autoridade superior as providências cuja aplicação ultrapasse o seu nível de 

competência com o estabelecido no art. 65 da Lei 8.666/93.  

 

9.5.  INFORMAÇÕES BÁSICAS DOS FISCAIS E GESTOR: 

 

 GESTOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 

Nome: 

Cargo: Secretário Municipal de Administração  

CPF/RG:  

E-mail institucional: 

E-mail pessoal:  

Telefone(s): 

Assinatura: 

 

 Fiscais do Contrato: 

Nome: 
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Cargo:  

CPF/RG: 

E-mail institucional:  

E-mail pessoal: 

Telefone(s): 

Assinatura: 

 

 Preposto da contratada: 

Nome: 

Cargo:  

CPF: RG: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Telefone(s):  

Assinatura: 

 

 

 

 

 

10 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:   

– Data de envio do termo 06/02/2021. 

– Secretaria Municipal de Administração. 

– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Nelson Venzo 

– Telefone para Contato: (46) 3520-2156 

– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.  
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11 – AUTORIZAÇÃO: 

 

 

 

 

Francisco Beltrão, ___/____/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antônio Carlos Bonetti                                                       Cleber Fontana 

Secretário Municipal de Administração                                Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – ANEXOS 
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I – Edital Chamada Pública 03/2021 - Copel 

 

 


