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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 172/2022  

PROCESSO Nº 1080/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de empresa de serviços de recolhimento e destinação dos resíduos (lâmpadas, 

reatores), gerados durante a execução do projeto de eficiência energética do sistema de iluminação pública do 

município, firmado entre o município de Francisco Beltrão, a concessionária COPEL distribuição S/A e a 

empresa DEODE Inovação e Eficiência em Energia Ltda, contratada através da inexigibilidade nº 60/2022, de 

acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: ECO 1000 RECICLAGEM DE SUCATAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 

EMPRESARIAIS EIRELI   /   CNPJ: 16.724.931/0001-72 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

01 84985 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS 

RESÍDUOS (LÂMPADAS, REATORES) GERADOS DURANTE A EXECUÇÃO 

DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO, inclusos: Coleta, transporte e destinação final de 

lâmpadas e reatores.   

8.599,20 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 172/2022: R$ 8.599,20 (oito mil, quinhentos e noventa e 

nove reais e vinte centavos). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração municipal, no que se 

refere ao recolhimento e destinação dos resíduos oriundos do contrato de prestação de serviços nº 717/2022, 

na modalidade turn key para elaboração e execução do projeto de eficiência energética do sistema de 

iluminação pública, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60/2022. 

 

- Demanda: 

O objeto a ser contrato visa atender a execução de Projetos de Eficiência Energética e atua ativamente no 

Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ao qual o 

Município de Francisco Beltrão foi selecionado e contemplado, como segue: 

1. O Município lançou Edital de Chamamento Público Nº 02/2021, para seleção de empresas na área de 

desenvolvimento de projeto de eficiência energética e suas instalações/execução; 

2. firmou parceria com a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 15.103.354/0001-39, localizada na Rua Batista de Oliveira, nº 1.164, sala 208, CEP 36.010-532, 

centro, no Município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, representada neste ato pelo senhor FREDERICO 

ROCHA DE ARAUJO, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.140.696-16, portador da Identidade nº MG-97.114-

OAB/MG, residente na Rua Coronel José Mário Vilela, nº 125, bloco único, apto.700, Bairro Bom Pastor, centro, 

CEP 36.021-100, na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, através do TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA Nº 001/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021; 

3. Assinou contrato com a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, Contrato de 

prestação de serviços nº aneel-0232, contrato de prestação de serviços na modalidade TURN KEY para 

elaboração e execução do projeto de eficiência energética do sistema de iluminação pública; 

4. No início de 2022, através da Inexigibilidade de licitação nº 60/2022, efetivou a parceria com a empresa 

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, através do  contrato de prestação de serviços nº 

717/2022, na modalidade turn key para elaboração e execução do projeto de eficiência energética do sistema 

de iluminação pública, que traz as características técnicas durantes as fases de execução dos serviços, ver 

CHAMADA PÚBLICA 003/2020 da COPEL DIS, instalação e substituição de luminárias, braços, reatores e 

outros conforme normas da Copel. 

6. Desses valores a serem desembolsados durante as fases contratuais, conforme cronograma físico financeiro, 

que constam na Chamada Pública 003/2020, já provisionado o valor de R$8.599,20, para o descarte dos 

materiais oriundos das trocas e substituições; 
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7. O valor mencionado, objeto deste termo de referência, deverá ser utilizado para realizar o descarte de todos 

os materiais e/ou equipamentos substituídos no PROJETO, que não contenham resíduos agressivos ao meio 

ambiente, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, 

devendo ser apresentado ao CONTRATANTE, para que este apresente à COPEL DIS, a Declaração de Descarte 

dos materiais e/ou equipamentos substituídos junto à solicitação de reembolso de materiais e/ou 

equipamentos, bem como o Alvará de Funcionamento da empresa responsável pelo descarte; 

8. Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituídos no PROJETO, que não se 

enquadrem no Parágrafo 15º, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei nº 

12.305/2010 e as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, cuja 

comprovação se dará por meio da apresentação de "Certificado de Destinação Final de Resíduos", emitido por 

órgão ou empresa com competência reconhecida, referente ao descarte de materiais e/ou equipamentos que 

contenham resíduos agressivos ao meio ambiente. O "Certificado de Destinação Final de Resíduos" deverá ser 

apresentado ao CONTRATANTE, para que este apresente à COPEL DIS, junto à solicitação de reembolso de 

materiais e/ou equipamentos; 

Consoante, ao justificado e relacionado anteriormente, a pretensa contratação atenderá aos dispostos na 

Chamada Pública nº003/2020, e seus anexos.   

- Da quantidade e da precificação dos valores: 

Os materiais a serem recolhidos e suas destinação final atenderá aos dispostos nos projetos aprovados e listas 

de materiais por ora já elencados junto à concessionária. 

Para a precificação dos valores buscamos propostas comerciais junto a fornecedores específicos, visto que, o 

serviço requer de legislação específica. A proposta mais vantajosa para o Município foi ofertada pela empresa 

ECO 1000 RECICLAGEM DE SUCATAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EMPRESARIAIS 

EIRELI - ME, conforme documentação em anexo a esse termo. 

                           

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7771 11.001 15.452.1501.2.064 3.3.90.39.82.03 96 

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

de licitação: COPEL/PROJETO EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa ECO 1000 

RECICLAGEM DE SUCATAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EMPRESARIAIS EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob o nº 16.724.931/0001-72, estabelecida na Avenida 59 nº 1591,  Jardim Anhanguera - CEP: 

13.501-560, no Município de Rio Claro/SP, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações 

nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra o presente 

processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 21 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 172/2022, em 21 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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