
PROCESSO  N.º  11/2017 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
Contratação de empresa para prestação de serviços de arrecadação da Contribuição para 

o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, prevista no art. 149-A, parágrafo único da 

Constituição Federal, aprovado pela Emenda Constitucional nº 39 de 19/12/2002, e de acordo com 

a Lei Municipal n.º 1.688/2007. 

 

2 – EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

A empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pessoa jurídica de 

direito privado concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na 

Rua Dona Laura, n.º 320, 10º andar, Porto Alegre, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.016.440/0001-62, 

será a responsável pela prestação dos serviços descritos no item 1 deste processo. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  
Inexigibilidade de Licitação no caso previsto no “caput” do Artigo 25 da Lei Federal 

8.666/93, uma vez que há inviabilidade de competição. 

 

4 – VALORES E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

A CONTRATANTE ressarcirá a CONTRATADA, mensalmente, os custos 

administrativos advindos da operacionalização do presente contrato, calculados na medida de R$ 

0,40 (quarenta centavos de real) por fatura emitida com a cobrança da CIP. 

4.1 O valor referente ao custo administrativo será incluído na fatura mensal de 

iluminação pública apresentada à CONTRATANTE. 

4.2 O valor da CIP será calculado de acordo com o ANEXO I, parte integrante do 

contrato. 

4.3 Na hipótese de criação ou majoração de tributos incidentes sobre os custos 

administrativos advindos da operacionalização do presente contrato, o valor deverá ser revisto, sob 

pena de rescisão do presente contrato. 

4.4 Qualquer alteração do valor do custo administrativo terá eficácia somente após a 

formalização de termo aditivo pela CONTRATANTE, que deverá ser solicitado com 30 (trinta) 

dias de antecedência pela CONTRATADA. 

 

5 – REAJUSTE DOS PREÇOS: 

O reajuste do valor previsto na Cláusula Quinta, na hipótese de prorrogação, será igual à 

variação do IGP-M (FGV). Na falta do IGP-M será adotado outro indexador que espelhe a perda 

do valor aquisitivo da moeda nacional.  

5.1 O valor referente ao custo administrativo será atualizado automaticamente nos meses 

de janeiro de cada ano, mediante formalização de termo aditivo, solicitado antecipadamente pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, pela variação positiva do IGP-M no período 

compreendido entre janeiro e dezembro do ano imediatamente anterior. 
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6 - ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 

8.666/93 e posteriores alterações. 

 

 7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSO: 

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária 

PJ 6909, com recurso financeiro 1044 – Contribuição Serv. Ilum. Pública. 

8 – VIGÊNCIA: 

O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 1º de março 

de 2017, podendo, verificado ser vantajoso para o MUNICÍPIO, ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

9 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 25, “caput”, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e posteriores 

alterações. 

                                                            

    Agudo, 24 de fevereiro de 2017. 

                                                                
                                                             

 

                                 MOISÉS CARLOS KILIAN 

                  Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito     

                                   

                                                                                         
Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação. 

 

                               

      Agudo, 24 de fevereiro de 2017.   

 

 

                                                            

                                                                                                            VALÉRIO VILÍ TREBIEN                                                                                                               
Prefeito Municipal. 


