
Solicitante Empresa/entidade Documento Dispositivo, capítulo, cláusula ou item Contribuição Decisão Resposta

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, Parte IV, subitem 

12.3.4. Para comprovação da 

HABILITAÇÃO TÉCNICA:

12.3.4.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da LICITAÇÃO, por meio de Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome da PROPONENTE 

devidamente registrado(s) no órgão competente, o(s) qual(is) comprove(m) que a PROPONENTE tenha executado, para 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, obras ou serviços de características técnicas similares às do objeto da 

presente LICITAÇÃO, cujos itens de maior relevância técnica e de valores significativos são:

A introdução do referido texto, em função da característica do serviço e da modalidade e, principalmente, da 

capacidade operacional da proponente, deve-se exigir o registro da proponente no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia - CREA, conforme texto sugerido abaixo:

(*) Registro/Certidão de inscrição da Proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, que não será acatada, posto que as exigências 

editalícias ora referidas se encontram compatíveis com a legislação pertinente e em 

conformidade com o objeto da presente licitação.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, Parte IV, subitem 

12.3.4. Para comprovação da 

HABILITAÇÃO TÉCNICA:

12.3.4.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da LICITAÇÃO, por meio de Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome da PROPONENTE 

devidamente registrado(s) no órgão competente, o(s) qual(is) comprove(m) que a PROPONENTE tenha executado, para 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, obras ou serviços de características técnicas similares às do objeto da 

presente LICITAÇÃO, cujos itens de maior relevância técnica e de valores significativos são:

A introdução do referido texto, em função da característica do serviço e da modalidade e, principalmente, da 

capacidade operacional da proponente, deve-se exigir o registro da proponete no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia - CREA, conforme texto sugerido abaixo:

(*) Registro/Certidão de inscrição da Proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, que não será acatada, posto que as exigências 

editalícias ora referidas se encontram compatíveis com a legislação pertinente e em 

conformidade com o objeto da presente licitação.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, Parte IV, subitem 

'12.3.4.1 Para comprovação da 

HABILITAÇÃO TÉCNICA', em 

seu subitem (i):

Construção e montagem de rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou em empreendimentos privados com um mínimo de 5.206 

(cinco mil e duzentos e seis) PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com sensores, acionadores, luminárias e cabos;

Entendemos que a qualificação desejada refere-se a instalação de Iluminação em parque de iluminação contendo no 

minimo 5.206 pontos de Iluminação Pública. Caso nosso entendimentos esteja correto nossa sugestão para esse 

tópico, descrevemos abaixo, afim de não confundir com 'instalação e montagem de rede de iluminação', pois neste 

caso, a quantificação de rede deveria ser em metros de cabos ou de circuitos:

( i) Instalação pontos de iluminação pública ou em empreendimentos privados com no mínimo 5.206 (cinco mil, 

duzentos e seis) pontos de iluminação, com sensores, acionadores e cabos.

Acatada 

parcialmente

Agradecemos o envio da contribuição, que será parcialmente acatada, para fins de 

complementação às exigências referidas, de modo compatível com o objeto da presente 

licitação.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, Parte IV, Item 

'12.3.4.1 Para comprovação da 

HABILITAÇÃO TÉCNICA', em 

seu subitem (ii):

Operação continuada, em período maior ou igual a 1 (um) ano, de pelo menos uma rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou em 

empreendimentos privados com um mínimo de 5.206 (cinco mil e duzentos e seis) PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

Neste caso, se a intenção é a comprovação da Manutenção Continuada em Parque de Iluminação Pública, 

acreditamos que o texto abaixo seja mais abrangente, pois entendemos que o município desejará exatamente o 

escopo com os tópicos abaixo abordados:

( ii) Gestão de Serviços de Iluminação Pública integralmente informatizado, todo o processo em tempo real, com 

controle de chamados de manutenção, reclamações, ordens de serviço, demandas, equipes, materiais utilizados e 

tempos máximos de atendimento e m municípios com parque de iluminação de no mínimo 5.206 (cinco mil, 

duzentos e seis) pontos;

Acatada 

parcialmente

Agradecemos o envio da contribuição, que será parcialmente acatada, para fins de 

complementação às exigências referidas, de modo compatível com o objeto da presente 

licitação.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, Parte IV, Item 

'12.3.4.1 Para comprovação da 

HABILITAÇÃO TÉCNICA', em 

seu subitem (iv):

Execução prévia de implantação e operação de sistema de telegestão de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ou em 

empreendimentos privados, em tempo real, através de comunicação via rádio, cabo, telefonia celular, internet ou misto 

destes sistemas, em sistema com um mínimo de 2.500 (dois mil e quinhentos) pontos de iluminação

A introdução do texto "Execução prévia" além de dificultar o entendimento, ainda dificulta de uma proponente ter 

este termo em seu atestado, pois é muito subjetivo seu entendimento. Neste caso nossa sugestão seria sua 

supressão. Neste caso:

( iv) I mplantação e o peração d e s istema d e t elegestão d e I LUMINAÇÃO P ÚBLICA, o u e m e mpreendimentos p 

rivados, e m t empo r eal, a través d e c omunicação v ia r ádio, c abo, t elefonia c elular, i nternet o u m isto d estes s 

istemas, e m s istema c om u m m ínimo de 2.500 (dois mil e quinhentos) pontos de iluminação;

Acatada 

parcialmente

Agradecemos o envio da contribuição, que será parcialmente acatada para fins de melhor 

adequação das exigências editalícias previstas na habilitação técnica, de modo a estarem 

em consonância com o objeto da presente licitação, com a legislação pertinente, bem 

como com a jurisprudência atinente à matéria.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, Parte IV, Item 

'12.3.4.1 Para comprovação da 

HABILITAÇÃO TÉCNICA', em 

seu subitem (iv):

(A preparação da plataforma inicial para implantação de qualquer sistema de gestão de iluminação pública, começa pela 

identificação dos Ativos de Iluminação Pública, cadastro e identificação, bem como a atualização no banco de dados no 

sistema gestor, conforme detalhamento no Anexo 4 - "CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA",do 

Edital).

Por não encontrarmos essa exigência, acreditamos ser importante que a licitante comprove esta qualificação, 

inclusive por se tratar de implantação de um sistema totalmente novo, de gerenciamento informatizado. Para tal, 

segue texto sugestivo abaixo:

( *) Atualização e cadastro georreferenciado com coletor portátil dos pontos, e m b ase c artográfica e r egistro e m s 

istema i nformatizado, d o i nventário p atrimonial,   i ncluindo   i dentificação   l ocal   d os   p ontos   ( 

etiquetamento),   e m u m s istema com 5.206 (cinco mil, duzento e seis) pontos de iluminação.

Acatada 

parcialmente

Agradecemos o envio da contribuição, que será parcialmente acatada para fins de melhor 

adequação das exigências editalícias previstas na habilitação técnica, de modo a estarem 

em consonância com o objeto da presente licitação, com a legislação pertinente, bem 

como com a jurisprudência atinente à matéria.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, Parte IV, subitem 

12.3.4. Para comprovação da 

HABILITAÇÃO TÉCNICA:

(Não encontramos no Edital texto pertinente a "profissional" detentor de CAT - Certidão de Acervo Técnico).

A exigência de profissional registrado no CREA com as competências mínimas necessárias para execução de serviços 

desta natureza, de técnicas e tecnologia atual, é importante que o município exija a comprovação de capacidade 

intelectual da proponente, solicitando comprovação de vinculo com um Profissional de nivel superior com estas 

competências. Para tal, nossa sugestão é a inserção do seguinte texto:

( *) C omprovação d e p ossuir, e m s eu q uadro p ermanente, n a d ata d e e ntrega d as p ropostas, p rofissional(is) 

d e n ível s uperior, d etentor(es) d e C ertidões d e A cervo T écnico - CATs, emitidas pelo CREA, de forma a 

comprovar experiência em atividades t écnicas p ertinente e c ompatível c om o o bjeto d a l icitação, c ujos i tens d 

e m aior r elevância t écnica e d e v alores s ignificativos s ão o s d escritos n os i tens ( i), ( ii), ( iii) e v), independente 

de quantidades. 

Acatada 

parcialmente

Agradecemos o envio da contribuição, que será parcialmente acatada para fins de melhor 

adequação das exigências editalícias previstas na habilitação técnica, de modo a estarem 

em consonância com o objeto da presente licitação, com a legislação pertinente, bem 

como com a jurisprudência atinente à matéria.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, 11. PROPOSTA 

COMERCIAL, subitem 11.1.2., 

alinea (vi)

(vi) O limite de R$ 402.378,16 (quatrocentos e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) como 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA.

Entendemos que o valor máximo admissível será o produto de R$ 402.378,16 e o numero de meses (156). O 

resultado é de R$ 62.770.992,96.

Entretanto, no Item 5. VIGÊNCIA E VALOR DA CONCESSÃO, é informado que o valor estimado do Contrato é de R$ 

57.526.590,60.

Qual o limite máximo admissível da proposta? E qual o porquê destes valores divergentes?

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição. O valor estimado do Contrato, indicado no item 

5.2, do Edital, é equivalente ao somatório das receitas totais da Concessionária projetadas 

para o prazo da concessão, em valor a preços constantes, com base no valor a ser 

percebido pelo pagamento da contraprestação mensal máxima. O início do pagamento 

das contraprestações será atrelado ao início da prestação dos serviços, a partir do início 

da Fase I, de acordo com a Cláusula 34.5.1., da Minuta do Contrato.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, 13. GARANTIAS DAS 

CONTRAPRESTAÇÕES, no 

subitem 13.1

13.1. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA do CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no CONTRATO, 

será garantido pelo uso da receita proveniente da arrecadação da CIP, depositada na CONTA VINCULADA, cuja 

constituição é condição para a DATA DE EFICÁCIA

Neste texto, informa que a garantia de recebimento da Concessionária será a CIP, entretanto, alem de não ser 

divulgado o valor da CIP, também não há uma apresentação do "fluxo de caixa " (CAPEX-OPEX) com a demonstração 

dos investimentos, das receitas, prazos, das amortizações, entre outros.

Desta forma, acreditamos ser impotante a elaboração de um 'Plano Estratégico- Financeiro', disponibilizando-o no 

Edital afim de firmar compromissos, direitos e obrigações entre a proponente e o município, vinculando-o às etapas 

descritas no Item 13 da Minuta de Contrato e assim os proponentes terem ciências dos investimentos e das receitas.

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que os estudos econômico-

financeiros se encontram disponíveis em um Data Room  disponibilizado pelo IFC. Sendo 

assim, solicite seu acesso, enviando uma mensagem para o e-mail: pppip@ifc.org. A 

mensagem deve conter nome, empresa e endereço de e-mail do interessado em acessar à 

plataforma. 

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, 13. GARANTIAS DAS 

CONTRAPRESTAÇÕES, no 

subitem 13.2

13.1. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA do CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no CONTRATO, 

será garantido pelo uso da receita proveniente da arrecadação da CIP, depositada na CONTA VINCULADA, cuja 

constituição é condição para a DATA DE EFICÁCIA

A Energia Elétrica deverá ser custeada com recursos da CIP.

O valor das Faturas de Energia Elétrica deverá ser divulgado, afim de evidenciar os custos relativo a este tópico, 

incluindo a taxa de administração da 'distribuidora de energia elétrica'.

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que as faturas de energia, assim 

como os estudos técnicos e econômico-financeiros se encontram disponíveis em um Data 

Room disponibilizado pelo IFC. Sendo assim, solicite seu acesso, enviando uma mensagem 

para o e-mail: pppip@ifc.org. A mensagem deve conter nome, empresa e endereço de e-

mail do interessado em acessar à plataforma. 

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Edital, 13. GARANTIAS DAS 

CONTRAPRESTAÇÕES, no 

subitem 13.3

13.1. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA do CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no CONTRATO, 

será garantido pelo uso da receita proveniente da arrecadação da CIP, depositada na CONTA VINCULADA, cuja 

constituição é condição para a DATA DE EFICÁCIA

O Custo dos Investimentos relativo ao Crescimento Vegetativo deverão ser absorvidos pela proponente e custeadas 

pela CIP.

Não encontramos no Edital e seus Anexos uma demonstração da realidade do crescimento vegetativo deste 

município. É importante fazer uma apresentação do comportamente deste crescimento nos últimos 10 anos, como 

referência.

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição. O crescimento vegetativo ao longo de todo o 

contrato está refletido nos créditos anuais do banco de créditos, conforme previsto nos 

Anexos do Contrato.

Vitor Moreira Peres

Terwan Soluções em 

Eletricidade Ind. e Com. 

Ltda

Do Anexo 5, Item 11 BANCO 

DE CRÉDITOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA

O BANCO DE CRÉDITOS representa um saldo de solicitações a disposição do PODER CONCEDENTE, medido em créditos. 

Na DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, o BANCO DE CRÉDITOS inicia com 775 créditos, sendo adicionado no segundo ano 

mais 94 créditos. A cada data de aniversário, a partir do terceiro ano, serão adicionados mais 86 créditos ao BANCO DE 

CRÉDITOS, sendo que os créditos pretéritos nunca expiram.

Entendemos que o Banco de Crédito referido neste item é uma despesa de valor muito significativo, apesar de não 

ser apresentado valores financeiros no Edital.

Tal Banco de Créditos será, efetivamente, para suprir o Crescimento Vegetativo e Demandas Extraordinárias, 

entretanto, não está claro se também se enquadrará a Demanda Reprimida Em caso positivo, deve-se evidenciar que 

a Demanda Reprimida também será administrada do Banco de Créditos, pelo poder concedente. Em caso negativo, 

deverá ser apresentado o valor para esta demanda ou o quantitativo.

Ainda assim, deverá estar definido que os créditos relacionados na Tabela 3 do item em evidência se será referente 

a iluminação convencional ou com tecnologia LED. Isso deve estar claro no Edital e/ou nos seus Anexos, pois a 

proponente irá custear tais créditos para apresentar sua proposta.

Acatada
Agradecemos o envio da contribuição, que será avaliada para fins de publicação do edital 

definitivo.



Solicitante Empresa/entidade Documento Dispositivo, capítulo, cláusula ou item Contribuição Decisão Resposta

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

EDITAL E SEUS ANEXOS  

LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 
LEGISLAÇÕES APLIVÁCEIS 

Entendemos que a apresentação da fórmula de cálculo do reajuste da Contribuição para o Custeio de Iluminação 

Pública Municipal é de suma importância para eventuais interessados, primordialmente no que tange à elaboração 

de seus respectivos planos de negócio.  

Pelo exposto, sugerimos a indicação de TODAS as legislações aplicáveis à presente Concorrência, ao futuro Contrato 

de Concessão, bem como àquela referente à formula de cálculo e reajuste monetário da Contribuição para o Custeio 

de Iluminação Pública atualizadas. 

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que a legislação a ser observada já se 

encontra devidamente indicada no material disponibilizado, em especial, as de âmbito 

municipal, quais sejam, a Lei Complementar n.º 334/2019 e as Leis Municipais n.º 

1.261/2017; n.º 959/2013; e n.º 1.424/2019 (a qual contém a fórmula de cálculo de 

reajuste da CIP).

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
EDITAL 20.2.1. Multa, proporcional à gravidade da falta, até o valor da GARANTIA DA PROPOSTA.

Não é apresentado em Edital o critério de julgamento em relação à "gravidade da falta". Entendemos não ser 

possível, em observância à legislação vigente, que haja qualquer critério subjetivo para julgamento de penalidades 

ao particular. 

Inclusive porque, a ausência de critérios objetivos poderá ocasionar prejuízos ao próprio interesse público. 

Por assim ser, sugerimos que seja apresentado informações adicionais quanto à gravidade de eventuais faltas, de 

modo que estas sejam devidamente esquematizadas como “leve”, “grave” e “gravíssima”, em nome da segurança 

jurídica das  obrigações firmadas. 

Acatada

Agradecemos o envio da contribuição, que será parcialmente acatada, para que conste, 

de modo objetivo, que o valor da multa será equivalente à Garantia de Proposta 

apresentada pela Proponente.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

8.4. Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos softwares, benfeitorias e acessões 

realizadas pela CONCESSIONÁRIA em relação aos BENS REVERSÍVEIS indicados neste CONTRATO.

Entendemos que, caso a Concessionária venha a se utilizar de softwares de terceiros para a execução das atividades 

da Concessão, por meio de cessões de uso, quando do término da Concessão não haverá que se falar em reversão 

deste ativo, posto se tratar da propriedade de terceiros.  

Assim, para este caso será obrigação da Concessionária reversão apenas da chave de acesso ao banco de dados, vez 

que tão somente as informações ali contidas são indispensáveis à continuidade dos serviços relacionados ao objeto 

da concessão. Inclusive porque, com a mencionada chave de conectividade, poderá tanto o Município quanto 

terceiro, obter as informações neste existentes utilizando-se de software diverso. 

Nosso entendimento está correto? 

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que o entendimento está 

parcialmente correto. De acordo com o item 2.d.i, do Anexo 15, caso o software  exija 

pagamento de taxas ou licenças para utilização, deve ser garantido pela Concessionária a 

utilização, ao Poder Concedente, incluindo todos os custos de manutenção, por período 

mínimo de 24 meses após fim do período de Concessão.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO 10. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

Entendemos que em caso de alteração ou substituição do contrato de fornecimento de energia imponha obrigações 

adicionais à Concessionária ou afete os direitos que lhe tenham sido cedidos pelo Termo de Cessão Parcial de 

Direitos e Obrigações do Poder Concedente no Contrato de Fornecimento de Energia, a Concessionária terá direito 

ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Nosso entendimento está correto?

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que o entendimento está 

parcialmente correto haja vista que as questões relacionadas ao Contrato de 

Fornecimento são de responsabilidade do Poder Concedente, nos termos e nos limites 

previstos na Minuta de Contrato e em seus Anexos. 

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

10.2.1. O contrato de fornecimento de energia elétrica para ILUMINAÇÃO PÚBLICA firmado pelo PODER CONCEDENTE 

com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, bem como a responsabilidade pelo pagamento das contas correspondentes 

permanecerão sob a titularidade do PODER CONCENTE, ficando a cargo da CONCESSIONÁRIA somente as providências 

necessárias à redução de consumo de energia elétrica, na forma prevista nesta Subcláusula, bem como quaisquer 

direitos e/ou obrigações que impliquem na correta operação da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Entendemos que, à luz do princípio da transparência, deverá o Poder Concedente tornar público o  contrato de 

fornecimento de energia elétrica assinado com a Empresa Distribuidora. 

Assim sendo, sugere-se que a documentação seja apresentada como um dos documentos anexos a Minuta 

Contratual. 

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que o Contrato de Fornecimento se 

encontra no Data Room  do Projeto, disponibilizado pelo IFC. Nesse sentido, pedimos que 

a solicitação de seu acesso seja feita por meio de envio de mensagem para o seguinte 

endereço eletrônico: pppip@ifc.org. A mensagem deve conter nome, empresa e endereço 

de e-mail do interessado em acessar a plataforma. 

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

29.6. As decisões do COMITÊ DE GOVERNANÇA que afetem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser 

formalmente submetidas e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

Considerando que o Comitê de Governança terá como objetivo principal discutir e aperfeiçoar a inter-relação entre a 

Concessionária e o Poder Concedente no âmbito do contrato, sendo  composto por representantes das partes em 

números iguais, entendemos que não há plausividade em submeter quaisquer decisões deste Comitê ao Poder 

Concedente para aprovação prévia.

Isto porque, ao atuar com o escopo de eliminar dificuldades, conflitos e divergências entre as equipes da 

Concessionária e do Poder Concedente, não há espaço para decisões arbitrárias e unilaterais de qualquer que seja a 

parte, sob pena de desnaturar a existência do próprio Comitê. 

Assim, sugere-se a supressão deste item.

Não acatada
Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada, posto que, ante à matéria 

ora tratada, deverá haver submissão e aprovação do Poder Concedente. 

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

34.2.1. Na ausência de VERIFICADOR INDEPENDENTE, o FATOR DE DESEMPENHO utilizado no cálculo da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será equivalente a 0,83 (zero vírgula oitenta e três) e permanecerá neste 

montante até a efetivação da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONÁRIA, observados os 

termos do ANEXO 14.

Considerando que a cláusula 6.2.2 da Minuta Contratual informa ser condição de eficácia do contrato a contratação 

do Verificador Independente, entendemos que o contrato de concessão não produzirá quaisquer efeitos/direitos 

sem a figura deste terceiro. 

Nosso entendimento está correto?

Pelo exposto, sugerimos a exclusão da cláusula 34.2.1.

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que o entendimento está 

parcialmente correto haja vista que o Contrato somente será eficaz após a contratação, 

pela Concessionária, do Verificador Independente. Com relação à Cláusula 34.2.1., será 

mantida pois se trata de situação hipotética, qual seja, de não ocorrência da renovação do 

Contrato do Verificador Independente ou da ocorrência de algum imprevisto que resulte 

na ausência do Verificador Independente.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

44.8. Modalidades de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro. A recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro será implementada por meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

(i) Prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO, observados os prazos mínimos e máximos previstos na legislação 

aplicável;

Entendemos  que o objeto da presente Concessão não possibilita que a readequação econômica financeira seja 

realizada mediante alteração do prazo do contrato. Isto porque, conforme é de conhecimento, a vida útil das 

luminárias LED possuem prazo determinado. 

Neste sentido, havendo prorrogação contratual, necessário ainda será, também, novos ciclos de investimento e 

projeção de novo marco de modernização, de modo a se manter os indicadores de desempenho inicialmente 

avençados. 

Pontuamos que em que pese a alteração de prazo seja usualmente utilizada em algumas Concessões - tais quais os 

relativos à expansão de Rodovias - quando se observado os ativos de Iluminação Pública, a logística almejada não 

seria a mais correta. 

Em outras palavras, alteração do prazo contratual não ensejará, em verdade, no reequilíbrio econômico financeiro 

do futuro contrato, e sim na necessidade de maior financiamento por parte da Concessionária no escopo de manter 

as mesmas condições inicialmente firmadas. 

Pelo exposto, é que se sugere que essa modalidade seja excluída da minuta contratual. 

Em negativa a sugestão apresentada, rogamos por maiores esclarecimentos no que tange à eventual necessidade de 

novo marco de modernização, quando da ocorrência de dilação do prazo da concessão para se recompor a equação 

econômica financeira, tendo em vista a vida útil das luminárias LED. 

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada posto que a redação 

constante em referida cláusula contratual se encontra em conformidade com a legislação 

vigente e com o objeto da presente licitação. De acordo com a Subcláusula 44.8, o 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser alcançado considerando 

diversas modalidades, isoladamente ou de forma combinada. Cabe ressaltar, por fim, que 

se a prorrogação contratual ensejar em novo marco de modernização, tal fato deve ser 

considerado na solicitação de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

58.4.3. Caso a arbitragem seja parcialmente bilíngue, a CONCESSIONÁRIA deverá arcar com as despesas relacionadas à 

tradução dos documentos, mesmo quando os materiais traduzidos sejam decorrentes de atos realizados pelo 

CONCEDENTE, e estes custos não comporão os custos e despesas processuais para fins de sucumbência

Reputa-se demasiadamente arbitrária a determinação em comento. Ora, é certo que os mecanismos de solução de 

controvérsias assistem tanto às necessidades do Concessionário quanto do Poder Público. Assim, não há qualquer 

razoabilidade/plausividade em auferir ao parceiro privado os custos com materiais apresentados pelo Concedente. 

Neste sentido, sugerimos retificação da cláusula em comento.

Acatada Agradecemos o envio da contribuição, que será acatada.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
ANEXO 10 ITEM 02

De modo a contribuir para o esclarecimento dos valores a serem assegurados pela concessionária, acreditando que 

as informações contidas em edital e seus anexos devem ser apresentadas de forma clara e objetiva, de modo a 

garantir a isonomia na disputa, bem como salvaguardar o Município de eventuais fragilidades dos seguros 

contratados, sugerimos a inclusão dos valores mínimos das apólices asseguradas a cada um dos seguros exigidos à 

concessão.

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada, posto que a contratação 

de seguros é obrigação da Concessionária e as apólices devem observar o previsto no 

Contrato, em especial no Anexo 10.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
EDITAL _

Considerando que o objeto do edital, trata-se da delegação, por meio de concessão administrativa, da prestação dos 

SERVIÇOS de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no Município de Petrolina, incluídos a implantação, a instalação, a recuperação, 

a modernização, o melhoramento, a eficientização, a expansão, a operação e a manutenção da REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, questionamos: Qual deve ser a alíquota efetiva de Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISS aplicada sobre os serviços  restados pela SPE? 5%, 4%, 3% ou 2%?

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que a alíquota utilizada, que norteou 

os estudos realizados, foi a alíquota definida na legislação do Município. Ressalta-se, 

contudo, que o Plano de Negócios elaborado é referencial e não vinculativo, de forma que 

cada participante deve realizar suas próprias análises do empreendimento proposto 

incluindo suas premissas de investimentos, custos, despesas operacionais e tributárias na 

elaboração de sua proposta comercial. 



Solicitante Empresa/entidade Documento Dispositivo, capítulo, cláusula ou item Contribuição Decisão Resposta

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
EDITAL

19.3. 

(iii) Subscrição e integralização do capital social da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO no valor mínimo de R$ 

21.617.204,82 (vinte e um milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e quatro reais e oitenta e oitenta e dois 

centavos), em moeda corrente nacional;

Levando-se em consideração a boa prática de outros projetos de PPP já estruturados, além do intervalo necessário 

entre a assinatura do contrato e o efetivo início das operações, sugerimos o fracionamento da integralização do 

Capital Social em duas partes, sendo 50% condicionantes para a assinatura do contrato e os 50% restantes 

antecedendo o início das operações no Parque de Iluminação Pública, permanecendo, porém, sua subscrição 

integral como condição para assinatura do contrato.

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, que não será acatada, posto que tal definição diz 

respeito a poder discricionário da Administração Pública, a fim de assegurar a robustez 

desejada ao Projeto, por meio do estabelecimento das condições de integralização do 

capital social da Sociedade de Propósito Específico.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

38.1. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

(i) 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, a partir da DATA DE EFICÁCIA até o final da FASE II;

Conforme cláusula 19.3 do Edital, um dos fatores condicionantes para assinatura do contrato é a constituição da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. Em contrapartida, na cláusula 38.1 da Minuta do Contrato é mencionado 

qual percentual a GARANTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deve ser constituída ao longo da concessão, tendo início 

na DATA DE EFICÁCIA. Diante da divergência exposta, sugerimos a seguinte redação para a cláusula 38.1, alínea (i):

“(i) 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, a partir da DATA DE ASSINATURA até o final da FASE II;”

Acatada Agradecemos o envio da contribuição, que será acatada.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

39.1.20. As alterações legislativas, na regulação aplicável à CONCESSIONÁRIA, bem como a criação, extinção, isenção ou 

alteração de tributos ou encargos legais, inclusive em decorrência de decisão judicial, incluindo-se o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que ocorram após a data da publicação 

do EDITAL e incidam diretamente sobre os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, abrangidos pelo objeto da 

CONCESSÃO, com comprovada repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, implicarão a 

revisão dos valores da remuneração da CONCESSIONÁRIA para mais ou para menos, conforme o caso.

Considerando o disposto na cláusula 39.1.20. sobre os riscos do Poder Concedente sobre alterações legislativas, 

questionamos: Existe alguma regulação municipal específica para a CONCESSIONÁRIA no âmbito da prestação de 

serviços, em uma parceria Público-Privada?

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que a legislação a ser observada já se 

encontra devidamente indicada no material disponibilizado, em especial, as de âmbito 

municipal, quais sejam, a Lei Complementar n.º 334/2019 e as Leis Municipais n.º 

1.261/2017; n.º 959/2013; n.º 1.424/2019 (a qual contém a fórmula de cálculo de reajuste 

da CIP). Contudo, importante salientar que a cláusula contratual ora referida abarca não 

apenas a legislação e demais normativos de âmbito municipal, como também, 

exemplificativamente, as normas constitucionais e as de âmbito federal, quando 

aplicáveis ao Projeto.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

27.3.2. Diante da recusa da CONCESSIONÁRIA, ou da ausência de manifestação da CONCESSIONÁRIA no período de até 

30 (trinta) dias, desde que decorridos, no mínimo, 2 (dois) anos da DATA DE EFICÁCIA, poderá o PODER CONCEDENTE se 

valer da prerrogativa de executar direta ou indiretamente a atividade, mediante o pagamento de remuneração conforme 

Subcláusulas abaixo.

A recusa da CONCESSIONÁRIA em executar alguma atividade relacionada indicada pelo PODER CONCEDENTE, e este 

se valer da prerrogativa de executá-la direta ou indiretamente, se torna uma cláusula de condição excludente, visto 

que ficará a concessionária impedida de utilizar o mesmo espaço ou recurso para realização de outra atividade 

comprovadamente mais rentável. Diante do exposto, sugerimos que a realização de tais atividades indicadas pelo 

PODER CONCEDENTE sejam realizadas única e exclusivamente em comum acordo, considerando como justa 

compensação o custo de oportunidade da CONCESSIONÁRIA.

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada. Referida cláusula trata 

das denominadas "atividades relacionadas", que não fazem parte do escopo da PPP, 

consistindo em atividades que poderão ou não ser executadas, ao longo da execução do 

Contrato, por meio de solicitação tanto da Concessionária quanto do Poder Concedente. 

Em todo caso, deverá haver aprovação por parte do Poder Concedente, observando-se as 

condições contratualmente estipuladas. 

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
MINUTA DO CONTRATO

2.1.3 “Para acessar o data room com os demais dados, estudos, informações e documentos da CONCESSÃO, os 

interessados devem enviar mensagem para pppip@ifc.org.”

Visando uma maior transparência do processo e em uma maior facilidade na análise dos dados, sugerimos que os 

documentos relativos aos estudos, realizados pela IFC sejam disponibilizados no site na prefeitura, disponíveis para 

download.

Acatada

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será acatada. Os documentos 

relativos aos estudos constantes no Data Room  serão disponibilizados no site da 

Prefeitura.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
ANEXO 9

3 “O Cem deve incluir apenas o consumo de energia elétrica destinado à ILUMINAÇÃO PÚBLICA da ÁREA DA CONCESSÃO 

e não deve incluir qualquer tipo de crédito ou encontro de contas de atividades não relacionadas com a prestação do 

serviço de ILUMINAÇÃO PÚBLICA pela CONCESSIONÁRIA.”

Visando uma maior economicidade para a administração pública, sugerimos que seja retirado a restrição de não 

poder incluir no cálculo do Cem qualquer tipo de crédito, devido aos possíveis mecanismos legais que a 

Concessionária pode utilizar com a finalidade de aumentar ainda mais a economia de energia para o município.

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada posto que a vedação 

indicada no referido item citado se encontra em conformidade com a legislação vigente e 

com o objeto da presente licitação.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
ANEXO 5

5.1.3 “O PIST deverá contemplar o planejamento para a implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO nos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA instaladas nas vias com classe de iluminação V1, V2 e V3, conforme diretrizes iniciais dispostas no 

ANEXO 13 – CLASSIFICAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, em eventuais vias reclassificadas para V1, V2 

e V3 durante o PRAZO DA CONCESSÃO, contendo minimamente:”

Entendemos que nos casos que a Concessionária comprovar a redução do fluxo de veículos nas vias em 

determinados horários, que está estará autorizada a modificar a classificação viárias para a correspondente ao fluxo 

veicular daqueles horários, seguindo as normas técnicas vigentes (NBR 5101). Nosso entendimento está correto?

Assim sugerimos a inclusão do seguinte parágrafo:

“c) Estratégia de redução da intensidade luminosa (dimerização) em horários especiais, quando cabível, seguindo as 

normas técnicas vigentes, podendo-se alterar a classificação viária determinada nos anexos deste edital mediante 

estudo de fluxo veicular.”

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que não será acatada, haja vista que 

o item citado não trata de dimerização de luminárias e sim da classificação viária e da 

instalação do sistema de telegestão. Observar que existe a obrigatoriedade de instalação 

do sistema de telegestão em vias com classificação V1, V2 e V3, conforme "ANEXO 13 - 

CLASSIFICAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA".

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
EDITAL

Item 12.3.4 Para comprovação da HABILITAÇÃO TÉCNICA, subitem 12.3.4.1

Alínea: (iv)

Execução prévia de implantação e operação de sistema de telegestão de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ou em 

empreendimentos privados, em tempo real, através de comunicação via rádio, cabo, telefonia celular, internet ou misto 

destes sistemas, em sistema com um mínimo de 2.500 (dois mil e quinhentos) pontos de iluminação.

c/c

Anexo 5 - Caderno de Encargos, Item 4.4 CRONOGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO - Terceiro Marco da 

Concessão, alínea D Implementação da Telegestão nos pontos Modernizados localizados nas vias V2 e V3;

De acordo com o caderno de engargos,  a quanttdade de pontos em V2 e V3  a serem instalados pontos de 

telegestão é de em torno de 1.517, assim, o quantitatido solicitado para comprovação de habilitação técnica, 2.500 

pontos, está muito acima do total que será instalado. 

É certo que a Constituição Federal e Lei 8.666/93 permitem que o instrumento convocatório detenha exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Entretanto, exigir 

comprovação desarrazoada é restringir o presente certame.

Neste sentido, o Tribunal de Contas da União apresenta entendimento

consolidado (súmula nº 263/2011) no sentido de que Para a comprovação da capacidade técnico-operacional, as 

exigências devem guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Sugere-se que seja corrigida a habilitação técnica, com exigência de, no mínimo, 50% do total instalado, com a 

seguinte redação:

(iv) Execução prévia de implantação e operação de sistema de telegestão de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ou em 

empreendimentos privados, em tempo real, através de comunicação via rádio, cabo, telefonia celular, internet ou 

misto destes sistemas, em sistema com um mínimo de 760 (dois mil e quinhentos) pontos de iluminação.

Acatada 

parcialmente

Agradecemos o envio da contribuição, que será parcialmente acatada para fins de melhor 

adequação das exigências editalícias previstas na habilitação técnica, de modo a estarem 

em consonância com o objeto da presente licitação, com a legislação pertinente, bem 

como com a jurisprudência atinente à matéria.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
EDITAL

Item 46 - Multas

46.6.6. Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, no caso de obtenção, na 

forma do ANEXO 8, de ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,5 por três trimestres consecutivos ou por cinco 

trimestres não consecutivos, no período de 5 (cinco) anos;

Entendemos que à luz do quanto disposto em Legislação, ao julgar a penalidade mais adequada, o gestor público 

deve examinar o fato conjugando-o com as regras contratuais, sem se descuidar das garantias constitucionais, por 

meio de procedimento específico, utilizando-se dos princípios como o da proporcionalidade, da razoabilidade, da 

ampla defesa, do contraditório, da impessoalidade e da isonomia. 

Evidenciamos, ainda, que o Decreto 22.626/33 - Revigorado pelo Decreto de 29/1991 - nos informa em seu artigo 9º 

não ser válida a cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida.

Pelo quanto exposto, sugerimos a fixação da sanção de multa pela Administração não pode levar à iniquidade, 

devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitando-se ao percentual máximo 

de 10% sobre o valor contratado. 

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada, posto que o percentual 

arbitrado para a multa em questão é proporcional à gravidade da infração, consistente no 

atingimento insatisfatório do índice de desempenho, que é o principal mecanismo de 

acompanhamento do cumprimento do Contrato pela Concessionária.

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A
EDITAL

Subitem 3.3, alíena l:

l) A CONCESSIONÁRIA deverá manter como obrigações gerais os seguintes requisitos:[...]

b. Desenvolver, com vistas à execução dos SERVIÇOS, práticas e modelos de gestão em conformidade com as seguintes 

normas e padrões: ISO 9.001 - Sistemas de Gestão da Qualidade;  ISO 14.001 - Sistemas de Gestão Ambiental; ISO 20.000 

– Gestão de Qualidade de Serviços de Tecnologia da Informação; ISO 27.001 – Gestão da Segurança de Informação

A exigência de certificação em ISO 14.001; ISO 20.001 e ISO 27.001 não é compatível no sentido de haver 

obrigatoriedade nesta certificação para os serviços objeto desta licitação, prestação de serviços de iluminação 

pública. Estas exigências oneram a concessionária, afinal, as boas práticas recomendadas pelas ISO destacadas 

refletem no resultado dos serviços objeto da licitação, e devem ser levadas em consideração pelo poder concedente. 

Sugere-se, portanto, que seja suprimida esta exigência de apresentação de certificação das ISO destacadas, 

mantendo-se apenas a ISO 9.001 como obrigatoriedade de certificação.

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que a Concessionária deverá 

desenvolver práticas e modelos de gestão baseados nas normas citadas (ISO 9.001, ISO 

14.001, ISO 20.000 e ISO 27.001) com o intuito de prestar o melhor serviço para 

atendimento da PPP, não sendo necessário a certificação dos processos com base nas 

normas.



Solicitante Empresa/entidade Documento Dispositivo, capítulo, cláusula ou item Contribuição Decisão Resposta

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

Citeluz Serviços de 

Iluminação Urbana S/A

ANEXO 8

C/C 

ANEXO 09

No Anexo 8:

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá iniciar a apuração dos critérios, índices e indicadores apresentados neste ANEXO 

a partir do início da FASE I (um), apresentando o primeiro RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, na forma do 

CONTRATO, até o 5º (quinto) dia útil após encerramento do trimestre .

Apenas para o primeiro RELATÓRIO TRIMESTRAL, não haverá impacto na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA da 

CONCESSIONÁRIA, sendo utilizado para alinhamento das diretrizes e procedimentos entre as partes.

No Anexo 9:

Exclusivamente durante os 6 (seis) meses contados do início da FASE I, o resultado obtido no cálculo do IDG não afetará 

o FD. Durante este período, a apuração do IDG deverá ser realizada normalmente, mas o FD será considerado igual a 1 

(um) para fins de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA.

Existe uma divergência clara entre os dois trechos sobre o início da apuração dos indicadores de desempenho em 

que um indica que apenas um trimestre de adaptação e outro indica seis meses, respectivamente, para que o IDG 

não afete o resultado de pagamento na contrarestação mensal. Sugere-se, então que seja corrigida a divergência, e 

que sejam validados os seis meses de adaptação do IDG, conforme é aplicado para a maioria das licitações de PPP 

para Iluminação pública que ocorrem no país. 

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que não será acatada, tendo em vista 

que os prazos estabelecidos nos referidos anexos estão corretos. Esclarecemos que o 

Anexo 8 apresenta o prazo em que se inicia a apuração dos Indicadores de Desempenho 

(início da Fase I) e determina que este não impactará na contraprestação do próximo 

trimestre. Já o Anexo 9 apresenta o prazo em que os resultados apurados nos Indicadores 

de Desempenho serão considerados para o cálculo da contraprestação, ou seja, nos 

primeiros 6 meses, a partir do início da Fase 1, a contraprestação não será impactada 

pelos Indicadores de Desempenho apurados, sendo considerado FD igual a 1 

independente do resultado apresentado no 1º Relatório Trimestral.

Por fim, informamos que houve uma reestruturação no Anexo 8 e que os prazos para 

início da apuração dos indicadores e o impacto do IDG na contraprestação se encontram 

compatíveis entre os Anexos 8 e 9.
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ANEXO 8

Item 4.1.1 Índice de Adequação Luminotécnica- IAL

"[...]Além disso, este índice engloba também a análise da Temperatura de Cor e Índice de Reprodução de Cores (IRC). A 

medição será realizada por meio de verificações in loco, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, durante o trimestre de 

avaliação."

Não é comum no mercado nacional aferir as grandezas de Temperatura de Cor e IRC em campo, inclusive, a norma 

técnica nacional apenas rege sobre os indicadores de Ilumiância Média e uniformidades mínimos que podem ser 

facilmente medida através de luxímetros portáteis que possuem certificado de calibração. Assim, seugere-se que a 

Temperatura de Cor e o IRC sejam suprimidas desta avaliação.

Não acatada

Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada posto que este indicador 

garante que a qualidade e especificação dos equipamentos sejam garantidas ao longo da 

concessão. Existem equipamentos portáteis para realização da medição e verificação 

desses parâmetros em campo sendo que os procedimentos são mais simples do que o 

procedimento para medição e verificação de iluminância.
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ANEXO 5 

Item 3.3 – letra B - Desenvolver, com vistas à execução dos SERVIÇOS, práticas e modelos de gestão em conformidade 

com as seguintes normas e padrões: ISO 9.001 - Sistemas de Gestão da Qualidade ; ISO 14.001 - Sistemas de Gestão 

Ambiental; ISO 20.000 – Gestão de Qualidade de Serviços de Tecnologia da Informação  e ISO 27.001 – Gestão da 

Segurança de Informação .

Questionamos se somente  será necessário apenas desenvolver "boas práticas" ou se é necessário certificar os 

Sistemas de Gestão  por Certificadoras habilitadas?
Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que o particular deverá desenvolver 

práticas e modelos de gestão baseados nas normas citadas (ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 

20.000 e ISO 27.001) com o intuito de prestar o melhor serviço para atendimento da PPP, 

não sendo necessário a certificação dos processos com base nas normas.
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ANEXO 7 

Item 3.9. TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL POR TERCEIROS

Para fins de apuração da quantidade de resíduos poluentes descontaminados e destinados corretamente, competirá à 

CONCESSIONÁRIA registrar no sistema informatizado, logo após a execução de qualquer um dos SERVIÇOS sob sua 

responsabilidade, todos os componentes retirados das UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que apresentam resíduos 

poluentes. Desta forma, quando da  aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a quantidade de serviços de 

descontaminação e destinação dos resíduos poluentes certificados pela CONCESSIONÁRIA será confrontada com o 

número total de componentes que apresentavam resíduos poluentes e que foram retirados do parque de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA no período.

Não será possível aferir o indicador confrontando o quantitativo de material retirado em campo com o especificado 

em certificado, principalmente para o quesito lâmpadas, pois se esta, for retirada do parque já quebrada a 

descontaminação vai ser medida em quilos de casquilho e não unitário.

Nosso entendimento está correto?

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que caberá à Concessionária 

apresentar os registros em sistema informatizado que demonstre o controle de 

reutilização de lâmpadas integras na manutenção do parque de IP durante a fase de 

modernização, bem como a contabilização de lâmpadas quebradas, de forma que essas 

informações estejam de acordo com os certificados.
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ANEXO 7 

Item 3. 9. Tratamento e destinação final por terceiros

Para auxiliar a fiscalização por parte do PODER CONCEDENTE e a apuração dos índices de desempenho relacionados, no 

Plano de Tratamento e Descarte de Materiais (PTDM) deverão ser listados todos os certificados a serem emitidos pelas 

empresas subcontratadas e apresentados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ou ao VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. Para comprovação da conformidade dos procedimentos de descontaminação e destinação final dos 

resíduos poluentes gerados pela CONCESSIONÁRIA, ao longo de toda a vigência da CONCESSÃO, compete à 

CONCESSIONÁRIA garantir que 100% (cem por cento) dos resíduos poluentes gerados a cada trimestre de apuração dos 

indicadores de desempenho possuam certificação emitida por empresas credenciadas e autorizadas para realização 

desses serviços.

A quantidade de resíduo acumulado durante o trimestre pode ser insuficiente para empresa de descontaminação 

coletar. A coleta por trimestre aumenta os custos da concessionária para descartar os resíduos. Portanto, sugere-se 

que seja apresentado  uma certificação ao ano, ao invés de 4 certificações a cada trimestre.

Acatada 

parcialmente

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será acatada parcialmente. 

Durante a "Fase I - Transição" e "Fase II - Modernização" será gerada quantidade 

suficiente de materiais para descarte com destaque para lâmpadas que possuem material 

que pode gerar contaminação, mantendo assim, a emissão de certificação de descarte 

trimestral. A partir da "Fase III - Operação" a emissão de certificados de descarte dos 

materiais poderá ser anual.
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ANEXO 5

Item 7.2

"Sem prejuízo de outras funcionalidades e características necessária à execução do objeto da CONCESSÃO, o CCO deverá 

ter no mínimo as seguintes instalações: 

 

• DataCenter – O Data Center deverá ser um ambiente com capacidade adequada às  necessidades de disponibilidade e 

segurança para hospedagem dos equipamentos (servidores, storages, UPSs/no break) e sistemas utilizados no CCO. Este 

ambiente deve possuir redundância de todos os seus componentes para garantir a operação da REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA em caso de falha na comunicação com o CCO; 

• Sala de Gestão – A CONCESSIONÁRIA deverá instalar nas dependências do CCO uma sala de gestão com toda a 

infraestrutura necessária para o acompanhamento dos serviços de gestão da operação e manutenção, bem como o 

monitoramento dos indicadores de qualidade da REDE MIUNICIPAL DE ILUMINÇÃO PÚBLICA de Franco da Rocha. Essa 

sala deverá possuir acesso a todas as informações da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com espaço para pelo 

menos 2 (dois) postos de monitoramento reservados para o PODER PÚBLICO e VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

• Sala de Call Center e Sala de Operação – O local deverá abrigar a infraestrutura necessária para desempenhar a 

interface entre os usuários e as equipes da CONCESSIONÁRIA, estando em operação, com atendimento pessoal, de 

segunda-feira a sexta-feira das 8h (oito horas) às 18h (dezoito horas) por dia e para os demais períodos, deverá contar 

com equipamentos de telefonia, atendimento eletrônico (URA), gravação e supervisão on-line, com capacidade para no 

mínimo 3 (três) pontos de atendimento simultâneos. Fará uso extensivo do módulo SAU (Serviço de Atendimento ao 

Usuário) do SIGIP. "

Não está claro se podemos disponibilizar um Callcenter e Datacenter que esteja fisicamente instalado em outro 

município ou na nuvem. 

Solicitanos maiores esclarecimentos. 

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que o Contrato de Concessão e seus 

anexos não vedam que o Call Center e Data Center sejam fisicamente instalados em outro 

município ou por meio de solução remota (nuvem).
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 Item 5.1.1

a) Especificações técnicas, ao menos, dos seguintes sistemas e equipamentos do CCO: 

• Servidores Computacionais; 

• Equipamentos de rede (switch, roteadores, painéis de conexão de cabos); 

• Itens de infraestrutura e engenharia (cabeamento, rack, sistema de backup de dados); 

• Notebooks e microcomputadores; 

• Matriz de disco para armazenamento de dados; 

• Sistema de fornecimento ininterrupto de energia (nobreaks, grupo gerador); 

• Planos e políticas de backup e segurança da informação;

Não ficou claro se os sistemas e bancos de dados do CCO podem estar armazenados na nuvem.

Solicitamos maiores esclarecimentos. 

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que o item 6.3.2.e do "Anexo 5 - 

Caderno de Encargos" define que a solução a ser implementada fica a critério do 

concessionário, conforme reprodução a seguir: "Os servidores utilizados no sistema de 

telegestão e/ou no CCO (sejam próprios ou solução em nuvem) devem estar localizados 

preferencialmente em território brasileiro, sendo necessários que pelo menos o backup 

de todos os sistemas esteja localizado em território brasileiro. No caso de contratação de 

operadora de nuvem, empresa deve responder juridicamente em território brasileiro."
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Item 7.1

"Permitir a exportação direta de dados para aplicativos comerciais como CAD, GIS, bancos de dados, além de possibilitar 

a produção de documentos pelos aplicativos do MS-Office, independentemente do Sistema Operacional (versões de 

Windows, Linux, Mac OS, outros). "

Não ficou claro o que exatamente deverá ser independente do sistema operacional.

Solicitamos maiores esclarecimentos. 

Dúvida esclarecida

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que o formato (extensão) dos dados 

deverá permitir a sua utilização por qualquer software  independente do sistema 

operacional.


