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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60 /2022  

PROCESSO 1 DOC Nº 20.114/2022 

PROCESSO Nº 607/2022  

 

 OBJETO – Contratação de empresa para execução de projeto de eficiência energética na iluminação 

pública devidamente aprovado pela COPEL, pelo prazo de 12 meses, em atendimento ao Chamamento 

Público nº 02/2021, considerando que a inexigibilidade nº 49/2022, de 24/06/2022 foi revogada, de acordo com 

as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA 

CNPJ: 15.103.354/0001-39 

Item nº Código Especificação Unidade Valor 

 Total R$ 

1 82610 Diagnóstico energético    SERV 81.761,83 

2 82611 Materiais e equipamentos    PARC 3.823.197,94 

3 82612 Gestão (acompanhamento consumidor) SERV 80.315,69 

4 82613 Instalação (execução serviço)    SERV 968.300,88 

5 82614 Marketing    SERV 4.075,00 

6 82615 Treinamento e capacitação    SERV 9.936,93 

7 82616 Descarte de materiais    SERV 8.599,20 

8 82617 Medição e verificação SERV 52.570,73 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 60/2022: R$ 5.028.758,20 (cinco milhões e vinte e 

oito mil e setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

 

Trata-se de processo inexigibilidade para contratação de empresa para execução de projeto de 

eficiência energética na iluminação pública, em atendimento ao CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2021 da 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. 

 

Conforme determina a legislação específica, em particular a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, as 

empresas concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica, doravante denominadas 

distribuidoras, devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida (ROL) em Programas de 

Eficiência Energética, segundo regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

 

O programa de eficiência energética da Copel é executado anualmente em atendimento a cláusula 

do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica e da lei nº 9.991/00, por meio do qual são 

aplicados recursos financeiros em projetos que tem como objetivo a promoção da eficiência energética no 

uso final da energia elétrica. os critérios para aplicação dos recursos e procedimentos necessários para 

apresentação do programa à ANEEL estão estabelecidos nos procedimentos do programa de eficiência 

energética - PROPEE. 

 

Posto isto, a empresa DEODE apresentou todo o projeto de eficiência energética, sendo que o 

mesmo já foi analisado e aprovado pela Copel. A empresa já está com o relatório de todas as ruas que 

devem ser contempladas com a iluminação em led. Toda a gestão e execução do serviço ficará a cargo da 

empresa contratada. 

 

Quanto ao valor, informamos que o mesmo é repassado ao município pela COPEL, para execução 

do projeto de eficiência energética, justificando assim o processo de inexigibilidade para formalização do 

contrato com a empresa executora.  
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A inexigibilidade nº 49/2022, de 24/06/2022 foi revogada para retificação dos valores, conforme consta 

no processo nº 15.361/2022. 

 

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7751 
11.001 15.452.1501.2.064 

3.3.90.30.26.00 
96 

7771 3.3.90.39.05.00 

 

 Origem dos recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

Inexigibilidade de licitação: COPEL/PROJETO EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.   

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa DEODE 

INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.103.354/0001-39, estabelecida 

na Rua Batista de Oliveira nº 1164, Sala 208, Centro, CEP: 36.010-532, na cidade de Juiz de Fora/MG, 

considerando o disposto no Artigo 25, caput, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de 

Referência e anexos, Chamamento Público nº 02/2021 e anexos que integram o presente processo.   

 

 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

 

Francisco Beltrão/PR, 19 de julho de 2022. 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

Alex Bruno Chies 

Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 60/2022, em 19 de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


