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TERMO DE RETERENCIA 

A Camara Municipal de Mirassol D' Oeste, Estado de Mato Grosso, inscrita no C.N.P.J sob n° 
03.756.178/0001-55, atraves da Comissao Permanente de Licita~ao, situada na Rua Juscelino 
Kubitschek, 3226 —Centro --- Mirassol D'Oeste --~ MT-CEP-78.280-000, atendendo o principio da 
publicidade e da legalidade, apresentar o seguinte Termo de Referencia afim de atender as 
necessidades da Camara Municipal de Mirassol D'Oeste, que realizar-se-a em conformidade com 
a Lei n° 8.666 de 21 /06/93, e altera~oes posteriores. 

OBJETO DO CERTAME 

Contrata~ao de servi~os para fornecimento de energia eletrica, Para Camara Municipal de Mirassol 
D' Oeste - MT. 

JUSTIFICATIVA 

Base Legal: Artigos 24, Inciso XXII, da Lei n°. 8.666/93, de 21.06.93. 

Senhot• Presidente, tendo sido incumbido de adotar os tramites legais para a contrata~ao 
de ser- vi~os para fornecimento de energia eletrica, por um periodo de 12 meses que serao pagos 
mediante a apresenta~ao de faturas mensais: passo a expor o que segue: 

As empresas concessionarias do servi~o de distribui~ao de energia eletrica tem sua 
atividade regulada e fiscalizada pelo Poder Publico, na figui•a da Agencia Nacional de Energia 
Eletrica —ANEEL, autarquia sob especial, vinculada ao Ministerio de Minas a Energia. 

Para contratar, a AdministraCao deve seguir um processo de licita~ao. Essa e a regra 
geral, que impoe a realiza~ao de um procedimento de competi~ao entre os interessados em 
celebrar a aven~a, garantindo-lhes igualdade de tratainento e levando a sele~ao do autor da melhor 
proposta. 

No caso em tela, a diivida posta refere-se ao enquadramento de contrata~ao especifica 
numa das possiveis hipoteses de tratamento previstas na legisla~ao. O intuito do presente estudo 
e, portanto, saber se a contrata~ao: a) carece necessariamente de licita~ao previa para ser realizada; 
b) nao e compativel com a realiza~ao de licitaCao previa, por ser esta inexigivel; ou c) nao precisa 
de licita~ao previa, por ser esta dispensavel. 

Adiantamos desde logo nossa conclusao no sentido de que o contrato relativo ao 
fornecimento de energia eletrica e passivel de celebra~ao direta, por enquadrar-se na hipotese de 
dispensa de licita~ao prevista no art. 24, XXII, da Lei n° 8.666/93. Trata-se, de fato, de aven~a 
vinculada ao contrato de fornecimento de energia eletrica, pois afeta seu conteudo, Como se extrai 
das normas da legisla~ao especifica ao setoff•, especialmente a Resolu~ao ANEEL n°. 456/2000. 

A Lei n°. 8.666/93, em seu Art. 24, trouxe extenso rol de hipoteses em que a licita~ao esta 
dispensada. Dentre etas, guai•da pertinencia com o caso em exame hipotese especificamente 
formulada para as conti•ata~oes envolvendo o setor eletrico. Veja-se o teor do dispositivo legal: 

Art. 24. E dispensavel a licita~ao: 

I a XXI — Omissis. 

XXII - na contrata~~io de fornecimento ou supri- n:ento 
ale errergiu eletrica a gks natural com concessia:ario, 
permissionririo ou trutorizatlo, segundo as normas da 
legisla~fio especifrcrr; 
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E certo que determinadas opera~oes envolvendo fornecimento ou suprimento de 
energia eletrica, por absoluta impossibilidade de haver disputa entre diversos interessados 
consistiram em hipoteses de inexigibilidade de licita~ao. Isto ocorreria, precisamente, 
quando houvesse a figura do fornecedor unico de energia. E o que ocorre em rela~ao a 
contrata~ao de fornecimento de energia feito pela empresa distribuidora com boa parte dos 
consumidores finais. Na maioria dos casos, uma entidade publica nao licita o fornecimento 
de energia eletrica porque, antes de tudo, e impossivel estabelecer competi~ao entre 
empresas distribuidoras de energia eletrica. Tal entidade possui a sua disposi~ao somente 
um empresa: a concessionaria do servi~o de distribui~ao de energia eletrica. Se assim e, qual 
seria entao o sentido de instituir um regra de dispensa, diante de um setor em que a disputa 
ja seria entao o sentido de instituir uin regra de dispensa, diante de um setor em que a 
disputa ja seria intrinsecamente inviavel. 

As condi~oes gerais de fornecimento de energia eletrica estao previstas em 
Resolu~ao aprovada pela ANEEL. Trata-se da Resolu~ao n° 456, de 29 de novembro de 
2000. Neste diploma regulamentar, estao previstos doffs tipos principais de contrata~ao a 
envolver o fornecimento de energia eletrica: o contrato de adesao (art. 22) e o contrato de 
fornecimento (art. 23). A principal diferen~a entre eles esta no grau de liberdade conferido 
as partes para disciplinarem o conteudo de tais contratos. Nos contratos de adesao, as 
clausulas sao vinculadas as normas fixadas pela ANEEL, nao sendo facultado as partes 
(concessionaria econsumidores) altec•ar-lhes o conteudo (art. 2°, V). Ja os contratos de 
fornecimento apresentam a possibilidade de livre ajuste a respeito de caracteristicas tecnicas 
e condi~oes comerciais de fornecimento de energia eletrica (art. 2°, V). 

Todos esses fatores levam a correta compreensao do dispositivo legal que cria a 
hipotese de dispensa de licita~ao Para contrata~oes envolvendo fornecimento ou suprimento 
de energia eletrica. 

Sendo assim, ha de se concluir que, se for da conveniencia da Camara Municipal, o 
contrato tendo por objeto o fornecimento de energia eletrica, pode ser celebrado diretamente 
com a concessionaria de distribui~ao de energia. Aplica-se ao caso, portanto, a hipotese de 
dispensa prevista no art. 24, XXII, da Lei 8.666/93. 

Redu~ao de custos - Com a instala~ao de um sistema de energia solar fotovoltaico 
previsto a instala~ao nos proximos 90 dias, a Camara Municipal tern uma economia 
consideravel nos custos de' sua conta de luz. O sistema permite que se use a luz solar Para 
gerar sua propria energia eletrica, deixando de utilizar a energia da concessionaria. Alem 
disso, caso a Camara Municipal nao consuma Coda a energia gerada, o sistema passa a 
injetar o excedente na rede eletrica, gerando creditos energeticos que podem ser utilizados 
em ate 60 meses. O valor medio estimado esta considerando os custos de fornecimento do 
proximo 90 dias a as taxas de manuten~ao do seguinte ano. 

VALOR MEDIO ESTIMADO DA PRESTACAO DO SERVI~'O 

O valor medio da presta~ao do servi~o a de R~ 9.414,48(nove mil quatrocentos a catorze e 
quarenta a oito centavos). 

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 

A despesa referente a esta licita~ao correra a conta da seguinte dota~ao: 
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O1- CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE 
001- CAMARA MUNICIPAL 
01.031.0001.2001.0000.3.3.90.39.00.00 — OUTROS SERVI~OS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA. 

Saldo da Dota~ao: R$ 265.000,00 

PRAZO DA PRESTA~'AO DO SERVIVO 

O adjudicatario devera fornecer o servi~o adjudicado de imediato, sendo iniciado na data 
da emissao da Ordem de Servi~o. 

DAS OBRIGACOES DA EMPRESA VENCEDORA 

A empresa vencedora fica obrigada a aceitar os acrescimos ou supressoes que se fizerem 
necessarios decorrentes de modifica~oes de quantitativos, ou especifica~oes ate o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado. 

Comunicar a Administra~ao por escrito e no prazo de 48 (quarenta a oito) horas, quaisquer 
altera~oes ou acontecimentos que impe~am mesmo que temporariamente, o cumprimento 
de sews deveres a responsabilidades relativos a execu~ao do contrato, total ou parcialmente, 
por motivos supervenientes. 

A Empresa vencedora e responsavel por todos os onus a obriga~oes concernentes a 
legisla~ao fiscal, social, trabalhista. 

Devera obrigatoriamente aempresa manter em compatibilidade corn as responsabilidades 
por si assumidas todas as condi~oes exigidas na licita~ao. 

O adjudicatario devera disponibilizar o servi~o adjudicado, conforme solicita~ao da 
Camara Municipal, nas quantidades definidas no objeto do presente edital. 

FISCALIZAC'AO E GERENCIAMENTO DO CUNTRATO 

A fiscaliza~ao do contrato sera exercida por comissao especializada ou por servidor 
regularmente designado por Ato. 

CRITERIO DE JULGAMENTO DA LICITANTE 

Por se tratar de servi~o e ou produto exclusivo previsto na legisla~ao conforme Art. 25. da 
Lei Federal 8666/93: 

Art. 25. E inexigivel a licita~ao quando houver inviabilidade de competi~ao, em especial: 
I - para aquisi~~ro de materials, equipamerrtos, ou gerreros 7rre sd possanr ser foraecidos por 
prorlulor, empresa ou representante corrrerciu! exclusivo, vedada a preferencia de marca, de-
veado n comprova~ao de erclrrsivldade ser fella atrave~s de atestado fornecido pelo 6rgao de 
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registro do cunrc~rcio do local errs que se sea/izaria a licita~«o ou a obra ou o servi~o, polo 
Siadicato, Federa4•~io vu Corrfedera4•~m Patroaal, ors, ainda, pelas entidades equivalentes; 

A Empresa atendera todas as regularidades fiscais exigidas na Lei Federal 8666/93. 

SANCOES POR INADIMPLEMENTO 

Pela inexecu~ao total ou parcial do Contrato, as pastes poderao, garantida a previa defesa, 
aplicar as san~oes previstas nos incisos I, III e IV do Art., 87 da Lei Federal 8.666/93 e 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 

Mirassol D'Oeste - MT, em 13 de Janeiro de 2023. 

1~ RANSUELO 
Presidente 

SANTOS 
Municipal 


