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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 

PARA PROSPECÇÃO E SELEÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE 

ENERGIA PARA REPRESENTAR O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO (INDSH) - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA 

(HMMNSG) NO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – CELESC Nº 001/2021. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme dispõe a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, as empresas concessionárias de energia 

elétrica devem aplicar parte da Receita Operacional Líquida (ROL) em ações que tenham por 

objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica. 

O objetivo do PEE - Programa de Eficiência Energética é promover o uso eficiente da energia 

elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a 

viabilidade econômica de melhoria do desempenho energético de equipamentos, processos e usos 

finais de energia. 

Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia economizada e da demanda evitada, 

promovendo a transformação do mercado de eficiência energética, estimulando o desenvolvimento 

de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso de energia elétrica. 

 

DO PROGRAMA  

A Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2021 A Celesc Distribuição S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, sociedade por ações, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, 

doravante denominada simplesmente de Celesc, subsidiária integral das Centrais Elétricas de Santa 

Catarina S.A. – Celesc S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.336.783/0001- 90 e Inscrição Estadual 

nº 255.266.626, com sede à Avenida Itamarati, 160, Itacorubi - Florianópolis – Estado de Santa 

Catarina, vem, pela presente, noticiar a realização da Chamada Pública para a finalidade de 

selecionar propostas de projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para 

integrar o PEE Celesc - Programa de Eficiência Energética da Celesc, cumprindo o disposto na 

legislação federal de energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, como também em decorrência do contrato de concessão dos serviços e 

instalações de energia elétrica, firmado entre Celesc e o Poder Concedente. 
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DA FINALIDADE 

I - Dar publicidade à intenção do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) - 

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça (HMMNSG) de promover o incremento 

da eficiência energética no uso final de energia elétrica através de projetos executados em suas 

instalações, por meio de participação em Programas de Eficiência Energética – PEE promovidos 

pelas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica. 

 

II - Convocar eventuais interessados na representação do Instituto Nacional de Desenvolvimento 

Social e Humano (INDSH) - Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça (HMMNSG) 

em chamadas públicas junto às concessionárias ou permissionárias de energia elétrica sob contrato 

de risco 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. 

 

DO OBJETO 

O objeto do presente procedimento é prospectar e selecionar Empresa de Serviços de Conservação 

de Energia para celebrar termos de compromisso com o Instituto Nacional de Desenvolvimento 

Social e Humano (INDSH) - Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça (HMMNSG) 

a fim de representá-la na Chamada Pública NP/PEE-CPFL Energia 001/2022 das Centrais Elétricas 

do Estado de Santa Catarina - CELESC, 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.  

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 Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) - Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da 

Graça (HMMNSG), a representará.  

No que tange a execução do projeto, caso este seja contemplado, será elaborado contrato 

administrativo com base no termo ajustado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e 

Humano (INDSH) - Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça (HMMNSG) e a 

Concessionária ou Permissionária de energia elétrica, devendo aquele obedecer todo cronograma 

de execução e pagamento descrito nesse ultimo. 
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DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

Poderão participar da presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO todas as Empresas que 

tenham comprovada experiência anterior em Programas de Eficiência Energética junto às 

concessionárias que abrirem seleções. A empresa que será a responsável pela elaboração e 

implantação/execução do projeto, se aprovado, cujo modelo encontra-se anexo aos editais das 

concessionárias. 

 

DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

A Declaração de Manifestação de Interesse deverá ser entregue até às 18h00min (horário de 

Brasília) do dia 23/03/2022 no Setor de Contratos do Hospital e Maternidade Municipal Nossa 

Senhora da Graça, à Rua Manoel Antônio Bueno, s/nº Rocio Grande, CEP 89240-000, São 

Francisco do Sul/SC, ou pelo e-mail contratos.sfs@indsh.org.br 

 

DOS PRAZOS 

Lançamento do Edital – 18/03/2022  

Data final para envio da Declaração de Manifestação de Interesse – 23/03/2022  

Publicação do resultado final – 25/03/2022 

 

 

 

 

São Francisco do Sul/SC, 18 de março de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiarle Dassi 

Diretor Executivo do HMMNSG e da UPA 24h – SFS/SC 
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