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Minuta de 
edital

10.13. Caso o valor da 
GARANTIA DA PROPOSTA 
seja insuficiente para fazer 
frente às penalidades e /ou 
indenizações impostas, a 
PROPONENTE ficará obrigada 
a pagar pelos valores 
remanescentes no mesmo 
prazo indicado para 
pagamento da penalidade ou 
indenização a ela imposta.

Nova redação sugerida: 10.13 Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente às 
penalidades e /ou indenizações impostas, a PROPONENTE ficará obrigada a pagar pelos valores remanescentes no 
mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenização a ela imposta.

Sugestão: supressão do dispositivo.  

Justificativa: a ideia de se prever a limitação do valor das penalidades e indenizações ao valor da garantia de 
proposta permite a precificação ex ante dos danos passíveis de ressarcimento (diretos ou indiretos) e de multas 
compensatórias (que abranjam perdas e danos). A medida garante a transparência da atuação administrativa, a 
ampliação da segurança jurídica do contratado e a consequente redução dos custos de transação envolvidos na 
contratação, o que pode gerar, inclusive, propostas mais vantajosas para a Administração Pública. Nesse contexto, a 
sugestão é que as indenizações e penalidades previstas por condutas dos licitantes sejam limitadas ao valor da 
Garantia da Proposta.

Agradecemos pelo envio da contribuição, porém ela não será acatada. A apresentação da garantia da 
proposta visa a conferir maior segurança ao Poder Concedente durante o processo licitatório, incluindo a 
proteção em face de eventuais descumprimentos das obrigações estabelecidas no Edital por parte das 
Proponentes. É neste contexto que se justifica a previsão do item 10.11 do Edital, segundo o qual, na 
hipótese de desistência da Proposta Comercial durante a sua vigência, a Proponente sofrerá multa 
equivalente ao valor integral da Garantia da Proposta.
Complementarmente, o item 10.13. ainda estabelece que, caso o valor da Garantia da Proposta seja 
insuficiente para fazer frente às penalidades e/ou indenizações impostas, a Proponente ficará obrigada a 
pagar pelos valores remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou 
indenização a ela imposta. No mais, tem-se que, sem prejuízo da penalidade imposta, o 
dimensionamento de eventuais prejuízos somente poderá ocorrer quando da avaliação do caso concreto, 
respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 
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Minuta de 
edital

11.1.2. A PROPOSTA 
COMERCIAL é incondicional, 
irrevogável e irretratável 
durante seu período de 
vigência e terá como data 
base a DATA DE ENTREGA 
DOS ENVELOPES, devendo 
considerar: 

(i) Todos os investimentos, 
tributos, custos e despesas 
(incluindo, mas não se 
limitando, às financeiras) 
necessários para a operação 
da CONCESSÃO;

Nova redação sugerida: “11.1.2. A PROPOSTA COMERCIAL é incondicional, irrevogável e irretratável durante seu 
período de vigência e terá como data base a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, devendo considerar:
(i) Todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às financeiras) necessários 
para a operação da CONCESSÃO; considerando-se a alíquota de [•]% para o Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza – ISSQN, nos termos da Lei Municipal nº [•];”
Sugestão: para evitar disparidades na formulação das propostas e falhas de interpretação por parte de eventuais 
interessados, mostra-se recomendável indicar a alíquota de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN 
incidente sobre a prestação dos serviços que integram o escopo do Contrato de Concessão.
Justificativa: é prudente para fins de equalização de propostas deixar claro no instrumento convocatório qual será a 
alíquota do ISSQN incidente sobre a prestação dos serviços que integram o escopo do Contrato, tendo em vista que 
sua não divulgação pode resultar em divergências de cálculos nos valores propostos pelos concorrentes, prejudicando 
a competitividade do certame e a equalização das propostas apresentadas. A relevância do tema pode ser 
exemplificada no âmbito do projeto de IP do Município de São Paulo, no qual a questão foi debatida por meio de 
pedidos de esclarecimentos[1], sendo que a SP Negócios esclareceu que a premissa do modelo econômico-
financeiro adotou a isenção. 

Agradecemos pelo envio da contribuição, porém ela não será acatada. Nos termos do item 2.4 do Edital, 
as Proponentes são integralmente responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, 
exigências, leis, decretos, normas e específicações e regulamentações aplicáveis à Licitação e ao 
Contrato. 
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Edital - 
Definições e 
Interpretaçõe
s

ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 
Serviço que tem como objetivo 
iluminar vias públicas e bens 
públicos destinados ao uso 
comum do povo, de forma 
periódica, contínua ou 
eventual, incluindo a 
ILUMINAÇÃO DE 
DESTAQUE, exceto aqueles 
que tenham por objetivo 
qualquer forma de propaganda 
ou publicidade, ou para 
realização de atividades que 
visem a interesses 
econômicos, iluminação das 
vias internas de condomínios e 
o atendimento a semáforos, 
radares e câmeras de 
monitoramento de trânsito.

Nova redação sugerida: “ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Serviço que tem como objetivo iluminar vias públicas e bens 
públicos destinados ao uso comum do povo, de forma periódica, contínua ou eventual, incluindo a ILUMINAÇÃO DE 
DESTAQUE, exceto aqueles que tenham por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para 
realização de atividades que visem a interesses econômicos, iluminação das vias internas de condomínios e de 
loteamentos e o atendimento a semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito.”.
Sugestão: alteração do dispositivo.  
Justificativa: tendo em vista que a iluminação de condomínios e loteamentos não está abrangida no escopo do 
Contrato e na definição dos serviços de iluminação pública, notadamente por não se tratar de serviço dessa categoria, 
propõe-se a alteração da definição em comento, de forma a conferir maior segurança jurídica à prestação dos 
serviços. Destaca-se que esse é o racional adotado em projetos recentes do setor, como é o caso da PPP de 
Curitiba. Considerando que referidos pontos não serão operados e explorados no âmbito da PPP e que a função do 
cadastro é justamente a de refletir a composição da rede de iluminação pública para fins de gestão, esses pontos 
devem ser excluídos dos cadastros vinculados à PPP, evitando-se interpretações equivocadas quanto à titularidade 
sobre esses pontos e garantindo a segurança jurídica do projeto. 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que ela não será acatada, pois as definições 
estão aderentes à Resolução ANEEL 414/2010 e as obrigações contratuais estão claramente descritas 
no contrato e seus anexos. 

CONSULTA PÚBLICA
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORAMENTO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
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Minuta do 
Contrato - 
Definições e 
Interpretaçõe
s

ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 
Serviço que tem como objetivo 
iluminar vias públicas e bens 
públicos destinados ao uso 
comum do povo, de forma 
periódica, contínua ou 
eventual, incluindo a 
ILUMINAÇÃO DE 
DESTAQUE, exceto aqueles 
que tenham por objetivo 
qualquer forma de propaganda 
ou publicidade, ou para 
realização de atividades que 
visem a interesses 
econômicos, iluminação das 
vias internas de condomínios e 
o atendimento a semáforos, 
radares e câmeras de 
monitoramento de trânsito.

Nova redação sugerida: “ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Serviço que tem como objetivo iluminar vias públicas e bens 
públicos destinados ao uso comum do povo, de forma periódica, contínua ou eventual, incluindo a ILUMINAÇÃO DE 
DESTAQUE, exceto aqueles que tenham por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para 
realização de atividades que visem a interesses econômicos, iluminação das vias internas de condomínios e de 
loteamentos  e o atendimento a semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito.” .
Sugestão: alteração do dispositivo.  
Justificativa: tendo em vista que a iluminação de condomínios e loteamentos não está abrangida no escopo do 
Contrato e na definição dos serviços de iluminação pública, notadamente por não se tratar de serviço dessa categoria, 
propõe-se a alteração da definição em comento, de forma a conferir maior segurança jurídica à prestação dos 
serviços. Destaca-se que esse é o racional adotado em projetos recentes do setor, como é o caso da PPP de 
Curitiba. 
Considerando que referidos pontos não serão operados e explorados no âmbito da PPP e que a função do cadastro é 
justamente a de refletir a composição da rede de iluminação pública para fins de gestão, esses pontos devem ser 
excluídos dos cadastros vinculados à PPP, evitando-se interpretações equivocadas quanto à titularidade sobre esses 
pontos e garantindo a segurança jurídica do projeto. 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que ela não será acatada, pois as definições 
estão aderentes à Resolução ANEEL 414/2010 e as obrigações contratuais estão claramente descritas 
no contrato e seus anexos. 
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Minuta do 
Contrato

4.1. O objeto do CONTRATO é 
a outorga, por meio de 
concessão administrativa, da 
prestação dos SERVIÇOS, 
sem prejuízo, na forma do 
CONTRATO, da realização de 
outros investimentos e 
serviços obrigatórios, ou do 
desempenho, pela 
CONCESSIONÁRIA, de 
atividades inerentes, 
acessórias ou 
complementares, na forma das 
diretrizes e especificações 
mínimas constantes deste 
CONTRATO e dos ANEXOS.

Nova redação sugerida: “4.1. O objeto do CONTRATO é a outorga, por meio de concessão administrativa, da 
prestação dos SERVIÇOS, sem prejuízo, na forma do CONTRATO, da realização de outros investimentos e serviços 
obrigatórios, ou do desempenho, pela CONCESSIONÁRIA, de atividades inerentes, acessórias ou complementares, 
na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes deste CONTRATO e dos ANEXOS.
4.1.1. Não está incluída no objeto do CONTRATO a prestação de serviços de fornecimento e instalação de iluminação 
de festas, assim incluindo, mas não se limitando, à iluminação carnavalesca, natalina, bem como qualquer outra 
incluída nessas categorias.”
Sugestão: alteração para inserir previsão no sentido de que a iluminação especial ou festiva não está incluída no 
escopo do contrato.  
Justificativa: interpreta-se que a iluminação festiva e de eventos similares seria responsabilidade do Poder 
Concedente, embora o tema não seja tratado de modo expresso. Por essa razão e para conferir maior segurança 
jurídica à PPP, bem como evitar discussões que possam vir a tumultuar a execução do Contrato, sugere-se previsão 
expressa de que referidos serviços não estão incluídos no escopo do contrato. Ademais, salutar destacar que a 
natureza dos serviços de iluminações festivas não coaduna com a de iluminação pública, de modo que pode haver 
questionamentos quanto a utilização da COSIP para seu custeio. Por esse motivo, entende-se que a iluminação 
festiva não deve ser incluída no escopo da concessão.     

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que ela não será acatada, pois as definições 
estão aderentes à Resolução ANEEL 414/2010 e as obrigações contratuais estão claramente descritas 
no contrato e seus anexos. 
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Minuta do 
Contrato

7.6. O PODER CONCEDENTE 
poderá manter, reparar e 
substituir, ao longo do PRAZO 
DA CONCESSÃO, os 
equipamentos públicos de 
videomonitoramento 
atualmente instalados nos 
postes exclusivos de 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, não 
havendo, especificamente em 
relação a tais equipamentos, 
direito a remuneração entre as 
PARTES, e desde que referido 
uso não comprometa as 
atividades regulares da 
CONCESSIONÁRIA e os ônus 
econômicos decorrentes dessa 
utilização excepcional não 
sejam arcados pelo próprio 
PODER CONCEDENTE.

Nova redação sugerida: “7.6. O PODER CONCEDENTE poderá manter, reparar e substituir, ao longo do PRAZO DA 
CONCESSÃO, os equipamentos públicos de videomonitoramento atualmente instalados nos postes exclusivos de 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, não havendo, especificamente em relação a tais equipamentos, direito a remuneração entre 
as PARTES , e desde que referido uso não comprometa as atividades regulares da CONCESSIONÁRIA e os ônus 
econômicos decorrentes dessa utilização excepcional sejam arcados pelo próprio PODER CONCEDENTE . ”
Sugestão: garantia de que não impactará no cronograma da Concessionária.  
Justificativa: a cláusula em comento estabelece que o poder concedente poderá fazer uso da rede de iluminação 
pública, para finalidades não previstas no Contrato, e desde que referido uso não comprometa as atividades regulares 
da Concessionária. Contudo, foi previsto uma condicionante para tal faculdade, materializada na imposição de que 
tais custos não corram às custas do poder concedente. Nesse sentido, a contribuição é para exclusão da palavra não, 
de modo que os custos envolvidos sejam de responsabilidade do poder concedente, sob pena, não apenas de seu 
enriquecimento ilícito, mas também de impor onerosidade e insegurança jurídica à PPP.   

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que ela não será acatada. A cláusula 7.6 já prevê 
que o Poder Concedente será responsável pela manutenção, reparo e substituição dos equipamentos de 
videomonitoramento, não havendo direito a remuneração entre as partes. Desta forma, está claro que o 
Poder Concedente deverá arcar com os custos dos equipamentos.
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Minuta do 
Contrato

7.9. É permitida a alienação, 
substituição, descarte ou 
transferência de posse dos 
BENS VINCULADOS, desde 
que a CONCESSIONÁRIA 
proceda, no caso dos BENS 
REVERSÍVEIS, à sua imediata 
substituição, devendo, em 
todos os casos, informar 
previamente ao PODER 
CONCEDENTE.

Nova redação sugerida: “7.9.1. A alienação dos bens não classificados como BENS REVERSÍVEIS não observará o 
disposto na cláusula 7.9, e demais porventura correlatas.”
Sugestão: previsão expressa do tratamento a ser conferido aos bens não reversíveis.  
Justificativa: a contribuição se justifica para conferir maior segurança jurídica às operações envolvendo aqueles bens 
que não sejam classificados como reversíveis, evitando questionamentos durante a execução do Contrato.    

Agradecemos pelo envio da contribuição, porém ela não será acatada. O item 7.9 da Minuta do Contrato 
é expresso no tocante à sua abrangência, ao afirmar que a substituição dos bens no caso de alienação, 
substituição, descarte ou transferência de posse ocorre apenas na hipótese de se tratarem de bens 
reversíveis.  
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Minuta do 
Contrato

10.1. A responsabilidade por 
qualquer eventual passivo 
ambiental relacionado à 
CONCESSÃO ou aos 
SERVIÇOS, existente até a 
DATA DE EFICÁCIA, será do 
PODER CONCEDENTE.

Nova redação sugerida: “10.1. A responsabilidade por qualquer eventual passivo ambiental, materializado ou não, 
relacionado à CONCESSÃO ou aos SERVIÇOS, existente até a DATA DE EFICÁCIA, será do PODER 
CONCEDENTE.” .
Sugestão: disciplinar a responsabilidade por passivos materializados ou não.
Justificativa: é comum que passivos ambientais sejam materializados após a ocorrência do fato gerador, sendo 
importante que esteja ressalvado que ainda que o passivo ambiental não tenha se materializado na data de eficácia, 
será de responsabilidade do Poder Concedente caso o fato gerador tenha ocorrido anteriormente à data de eficácia.

Agrarecemos pelo envio da contribuição, porém ela não será acatada. A matéria já se encontra 
disciplinada na subcláusula 10.1.1.
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Minuta do 
Contrato

11.2. Até 30 (trinta) dias após 
a DATA DE EFICÁCIA, e, 
quando aplicável, a 
CONCESSIONÁRIA deverá 
apresentar a programação das 
demandas de 
desapropriações, servidões 
e/ou limitações 
administrativas, com 
estimativas das áreas a serem 
desapropriadas ou objeto de 
servidões ou limitações 
administrativas.

Nova redação sugerida: “11.2.1. A CONCESSIONÁRIA não será responsável pelos efeitos decorrentes do atraso na 
realização das desapropriações, servidões, limitações administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização de 
registro dos imóveis, na forma da Subcláusula acima.
11.2.2. O atraso na realização das desapropriações, servidões, limitações administrativas, ou, ainda, do parcelamento 
e regularização de registro dos imóveis, poderá ensejar a prorrogação dos prazos dos MARCOS DA CONCESSÃO, 
bem como revisão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual, conforme o caso”.
Sugestão: disciplinar o cabimento de reequilíbrio do contrato em caso de atrasos na promoção de desapropriações, 
servidões e demais atos, quando não houver culpa da concessionária.
Justificativa: necessário que a minuta do contrato enderece a impossibilidade de responsabilização da concessionária 
em caso de atraso nos procedimentos associados à promoção de desapropriações, servidões, limitações 
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização de registro dos imóveis. Ainda, para resguardar a 
segurança jurídica das partes, importante disciplinar as repercussões ao equilíbrio contratual geradas por eventual 
atraso em referidos procedimentos. Diante disso, e em prol da segurança jurídica e eficiência da gestão contratual, 
torna-se essencial a previsão expressa quanto a potencial revisão do equilíbrio contratual em razão de repercussões 
no cronograma da concessão originadas pelo atraso nos procedimentos em tela. 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. A alocação de 
riscos constante na minuta contratual foi desenhada de modo a atribuir ao Poder Concedente os riscos 
relativos aos efeitos decorrentes do atraso na realização das desapropriações, servidões, limitações 
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização de registro dos imóveis, desde que o atraso 
não tenha sido causado por ato ou omissão da Concessionária, nos termos da subcláusula 40.1.7. da 
Minuta do Contrato. Adicionalmente, a cláusula 40.2 já disciplina o cabimento de reequilíbrio nas 
hipóteses mecionadas. 
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Minuta do 
Contrato

12.2.1.2. No caso de ausência 
de manifestação do PODER 
CONCEDENTE nos prazos 
previstos para aprovação do 
PLANO DE TRANSIÇÃO 
OPERACIONAL, este será 
considerado aprovado.

Nova redação sugerida: "12.2.1.2.1. Recebida a manifestação do PODER CONCEDENTE, ainda que posteriormente 
aos prazos previstos para a aprovação do PLANO DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL, a CONCESSIONÁRIA deverá 
realizar as eventuais adaptações necessárias, sem prejuízo do direito de cumprir com o conteúdo do plano aprovado 
tacitamente naquilo que não contrariar o objeto das adequações e ao reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese de 
comprovados impactos à CONCESSIONÁRIA em razão do atraso na análise e de eventuais modificações no PLANO 
DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL."
Sugestão: inserção de subcláusula para inserir previsão de que havendo manifestação após a aprovação tácita, a 
Concessionária deverá ser reequilibrada por eventuais custos.
Justificativa: sabe-se que a aprovação tácita não afasta a possibilidade de solicitação de adequações posteriores. No 
entanto, em prol do princípio da segurança jurídica e do direito da concessionária ao equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato de Concessão, torna-se essencial que seja expressamente resguardado o direito da Concessionária ao 
reequilíbrio do contrato em razão de eventuais prejuízos que lhe forem causados por solicitações posteriores de 
adequações. 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. O Poder 
Concedente tem a prerrogativa de solicitar a adequação do Plano de Transição Operacional caso detecte 
falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas aplicáveis, de disposições do Contrato e/ou dos 
Anexos.
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Minuta do 
Contrato

12.3. Em até 90 (noventa) dias 
contados da publicação do 
extrato do CONTRATO no 
DOM, a CONCESSIONÁRIA 
deverá comprovar: i) A 
contratação das apólices de 
seguro previstas neste 
CONTRATO;

Sugestão: a contratação do seguro de risco nomeado deve ser posterior ao termo de transferência dos bens 
vinculados do Poder Concedente à Concessionária. 
Justificativa: para que seja possível quantificar o objeto segurado, necessária a prévia transferência dos bens 
vinculados; ou, ao menos, a apresentação exata do rol de bens que serão transferidos, com a quantificação do ativo 
para fins de contratação do seguro.

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será avaliada para fins de publicação do Edital 
definitivo.
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Minuta do 
Contrato

14.3.1.2. No caso de ausência 
de manifestação do PODER 
CONCEDENTE nos prazos 
previstos para aprovação do 
PLANO DE MODERNIZAÇÃO 
E OPERAÇÃO e do 
CADASTRO BASE DA REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, estes serão 
considerados aprovados.

Nova redação sugerida: "14.3.1.2.1. Recebida a manifestação do PODER CONCEDENTE, ainda que 
posteriormente aos prazos previstos para a aprovação do PLANO DE MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO e do 
CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar as 
eventuais adaptações necessárias, sem prejuízo do direito de cumprir com o conteúdo do plano aprovado tacitamente 
naquilo que não contrariar o objeto das adequações e ao reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese de 
comprovados impactos à CONCESSIONÁRIA em razão do atraso na análise e de eventuais modificações no PLANO 
DE MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO e do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA."
Sugestão: inserção de subcláusula para inserir previsão de que havendo manifestação após a aprovação tácita, a 
Concessionária deverá ser reequilibrada por eventuais custos.
Justificativa: sabe-se que a aprovação tácita não afasta a possibilidade de solicitação de adequações posteriores. 
No entanto, em prol do princípio da segurança jurídica e do direito da concessionária ao equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato de Concessão, torna-se essencial que seja expressamente resguardado o direito da 
Concessionária ao reequilíbrio do contrato em razão de eventuais prejuízos que lhe forem causados por solicitações 
posteriores de adequações. 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. O Poder 
Concedente tem a prerrogativa de solicitar a adequação do Plano de Modenização e Operação e do 
Cadastro Base da Rede Municipal de Iluminação Pública caso detecte falhas e/ou o não atendimento da 
legislação, das normas aplicáveis, de disposições do Contrato e/ou dos Anexos, conforme a subcláusula 
14.3, hipótese em que a Concessionária deverá implementar a adequação, até que haja a definitiva 
aprovação do documento, nos termos das subcláusulas 14.3.1 e 14.3.1.1.
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15.5.5. Caso quaisquer dos 
prazos acima sejam 
descumpridos pelo PODER 
CONCEDENTE ou pelo 
VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, as 
informações e documentos 
apesentados pela 
CONCESSIONÁRIA serão 
considerados como aceitos e 
adequados.

Nova redação sugerida: "15.5.5.1. Recebida a manifestação do PODER CONCEDENTE, ainda que posteriormente 
aos prazos previstos para a aprovação do PLANO DE MODERNIZAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar as 
eventuais adaptações necessárias, sem prejuízo do direito de cumprir com o conteúdo do plano aprovado tacitamente 
naquilo que não contrariar o objeto das adequações e ao reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese de 
comprovados impactos à CONCESSIONÁRIA em razão do atraso na análise e de eventuais modificações no PLANO 
DE MODERNIZAÇÃO ."
Sugestão: inserção de subcláusula para inserir previsão de que havendo manifestação após a aprovação tácita, a 
Concessionária deverá ser reequilibrada por eventuais custos.
Justificativa: sabe-se que a aprovação tácita não afasta a possibilidade de solicitação de adequações posteriores. 
No entanto, em prol do princípio da segurança jurídica e do direito da concessionária ao equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato de Concessão, torna-se essencial que seja expressamente resguardado o direito da 
Concessionária ao reequilíbrio do contrato em razão de eventuais prejuízos que lhe forem causados por solicitações 
posteriores de adequações. 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. O Poder 
Concedente tem a prerrogativa de solicitar a adequação do Plano de Modenização e Operação caso 
detecte falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas aplicáveis, de disposições do Contrato 
e/ou dos Anexos, hipótese em que a Concessionária deverá implementar a adequação ou solicitar a 
retificação das alterações propostas, até que haja a definitiva aprovação do documento, conforme a 
subcláusula 14.3 do Contrato de Concessão.
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35.3.2. A CONCESSIONÁRIA 
poderá antecipar a entrega de 
MARCO DA CONCESSÃO, 
fazendo jus ao recebimento da 
CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA 
equivalente, após observados 
os procedimentos de 
aprovação e emissão dos 
respectivos TERMOS DE 
ACEITE.

Nova redação sugerida: "35.3.2. A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar a entrega de MARCO DA CONCESSÃO, 
fazendo jus ao recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA equivalente, após observados os 
procedimentos de aprovação e emissão dos respectivos TERMOS DE ACEITE.
35.3.2.1. Considerando a hipótese mencionada na Subcláusula 35.3.2. acima, caso o fluxo de valores provenientes da 
arrecadação da CIP não seja suficiente para a composição do SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA, em 
decorrência da antecipação da entrega dos MARCOS DA CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE ficará obrigado a 
recompor o SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA, no montante equivalente ao dispêndio realizado para 
compensação da antecipação da entrega dos marcos."
Sugestão: inclusão de subcláusula para contemplar a obrigatoriedade de o Poder Concedente recompor o saldo 
mínimo da conta reserva em caso de antecipação dos  marcos da concessão.
Justificativa: (i) a constituição de conta reserva composta de saldo mínimo para garantir fluxos de pagamentos à 
concessionária é medida que privilegia o sucesso da parceria, porquanto mitiga riscos de inadimplemento do poder 
público; (ii) de outro lado, a previsão da possibilidade de antecipação de entregas dos marcos também é positiva, 
considerando que é uma medida benéfica à estruturação de plano de negócios e definição de estratégias comerciais 
pelos licitantes, sem falar, é claro, que privilegia o interesse público norteador do projeto, considerado que a eficiência 
da concessionária permitirá a antecipação de entrega da rede de iluminação pública modernizada. Contudo, a 
previsão de não obrigatoriedade de recomposição da conta reserva, em decorrência da antecipação, acaba por 
acarretar insegurança jurídica à materialização da hipótese e, eventualmente, desincentivar a eficiência da 
concessionária para a antecipação dos marcos, razão pela qual se justifica a presente contribuição para que seja 
prevista a obrigatoriedade de referida recomposição, de modo a garantir os benefícios decorrentes da constituição de 
contas reservas. 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. O Anexo 12 da 
minuta contratual já regula, de forma adequada, a sistemática das contas vinculada e reserva.
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19.2.23. Promover, no 
processo de operação e 
manutenção, a substituição ou 
reparo de materiais e 
equipamentos para elidir todas 
as degradações e 
deteriorações parciais e/ou 
completas dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
inclusive nos casos de atos 
praticados por terceiros, 
identificados ou não, atos de 
vandalismo e outros desta 
espécie;

Nova redação sugerida: "19.2.23. Promover, no processo de operação e manutenção, a substituição ou reparo de 
materiais e equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou completas dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, inclusive nos casos de atos praticados por terceiros, identificados ou não, atos de 
vandalismo e outros desta espécie;, observado o disposto na Cláusula 40.1.X; "
Sugestão: inserção de referência à cláusula referente à alocação de riscos do contrato.
Justificativa: Por se tratar de um risco não gerenciável pela Concessionária, propõe-se que a referida cláusula faça 
referência à compartilhamento de riscos com o Poder Concedente, que detém Poder de Polícia, o que não se aplica à 
Concessionária.

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. A 
Concessionária é responsável pela operação, manutenção, substituição ou reparo de materiais e 
equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou completas dos Pontos de 
Iluminação Pública.
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27.1.1. O PODER 
CONCEDENTE terá o prazo 
de até 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por igual período, 
para se pronunciar a respeito 
da solicitação de exploração 
feita pela CONCESSIONÁRIA.

Nova redação sugerida: "O PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 30 (trinta) 15 (quinze) dias, prorrogáveis por 
igual período, para se pronunciar a respeito da solicitação de exploração feita pela CONCESSIONÁRIA"
Sugestão: redução do prazo para manifestação do Poder Concedente.
Justificativa: o prazo de um mês para manifestação acerca da exploração de atividades relacionadas é 
demasiadamente longo e incompatível com o nível de análise a ser realizado. Diante disso, propõe-se a redução do 
prazo para 15 dias corridos. Alternativamente, caso se entenda necessário manter o prazo original, sugere-se a 
exclusão da possiblidade de prorrogação de referido prazo, ainda mais por igual período. 

Agradecemos a contribuição e informamos que não será acatada. O prazo estiputado é adequado à 
complexidade da matéria. 
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29.3. O COMITÊ DE 
GOVERNANÇA possuirá 4 
(quatro) integrantes, composto 
por representantes das 
PARTES em números iguais.

Nova redação sugerida: "(...)
29.3.X. Eventualmente, por representantes do VERIFICADOR INDEPENDENTE, para emitir opiniões referentes a 
temas compatível com as atividades atribuídas, na qualidade de parecerista sobre referidos temas sem direito a voto.”
Sugestão: inclusão do verificador independente no Comitê de Governança.
Justificativa: considerando que o contrato contempla o papel do verificador independente e que o Comitê de 
Governança versará sobre temas compatíveis com a sua atribuição, julga-se pertinente que a entidade integre referido 
comitê, no intuito de aperfeiçoar suas deliberações.  

Agradecemos a contribuição e informamos que não será acatada. Conforme a Cláusula 29.3.1, o Comitê 
de Governança poderá convocar especialistas caso exista necessidade.
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41.1.5. Estimativa incorreta ou 
elevação dos custos de 
instalação, operação e/ou 
manutenção de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA para 
cumprimento das obrigações 
contratuais, inclusive no que 
tange à necessidade de 
instalação, operação e 
manutenção de SISTEMA DE 
TELEGESTÃO, e eventuais 
adequações em função da 
alteração de CLASSE das vias 
ao longo do PRAZO DA 
CONCESSÃO em decorrência 
de aumento de tráfego 
(respeitados os critérios de 
classificação  previstos nos 
ANEXOS);

Nova redação sugerida: "41.1.5. Estimativa incorreta ou elevação dos custos de instalação, operação e/ou 
manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para cumprimento das obrigações contratuais, inclusive no que 
tange à necessidade de instalação, operação e manutenção de SISTEMA DE TELEGESTÃO , e eventuais 
adequações em função da alteração de CLASSE das vias ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO em decorrência de 
aumento de tráfego (respeitados os critérios de classificação previstos nos ANEXOS) ;”
Sugestão:  supressão da cláusula para clarificar que o risco do Poder Concedente abrange a mudança de tráfego da 
via. Bem como a classificação viária.
Justificativa:  considerando que a alteração da classe de iluminação pública pode vir a decorrer da mudança do perfil 
do tráfego da via e da classificação viária, que é um risco não gerenciável pela Concessionária, sugere-se inclusão 
em comento para viabilizar uma matriz de riscos mais equilibrada e coerente com a natureza dos riscos da 
concessão. 

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que ela não será acatada. A alteração de CLASSE 
das vias ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO em decorrência de aumento de tráfego deve ser 
considerado risco da concessionária, conforme cláusula 41.1.5 do Contrato de Concessão.

19
Minuta do 
Contrato

40.1.5. Encargos, danos e 
prejuízos, incluindo o 
pagamento de eventuais 
indenizações, relativos ao 
passivo ambiental existente 
até a DATA DE EFICÁCIA;

Nova redação sugerida: "40.1.5. Encargos, danos e prejuízos, incluindo o pagamento de eventuais indenizações, 
relativos ao passivo ambiental, materializados ou não , existente até a DATA DE EFICÁCIA; "
Sugestão: complementação da cláusula para clarificar que o risco do Poder Concedente abrange passivos 
materializados ou não.
Justificativa: é comum que passivos ambientais sejam materializados após a ocorrência do fato gerador, sendo 
importante que esteja ressalvado que ainda que o passivo ambiental não tenha se materializado na data de eficácia, 
será de responsabilidade do Poder Concedente caso o fato gerador tenha ocorrido anteriormente à data de eficácia.

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será avaliada para fins de publicação do Edital 
definitivo. 
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40.1. Constituem riscos 
suportados exclusivamente 
pelo PODER CONCEDENTE, 
nos termos deste CONTRATO:

Nova redação sugerida: "40.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos 
termos deste 
CONTRATO:
(...)
40.1.X. Variação do número total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do CADASTRO BASE que exceda as 
FAIXAS INFERIORES ou SUPERIORES, incluindo a variação dos pontos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL;”
Sugestão: inclusão do risco relacionado à variação do quantitativo de iluminação.
Justificativa: a inclusão da contribuição em comento se justifica no racional contratual de alocação do risco da 
variação do quantitativo de pontos de iluminação pública, haja vista que (i) os serviços de iluminação pública são 
atualmente prestados pelo Poder Concedente e (ii) o Poder Concedente dispõe de mecanismos para realizar o 
adequado mapeamento da situação atual. Por essa razão e para conferir segurança jurídica à PPP, sugere-se a 
inclusão em comento.  

Obrigado pelo envio da sugestão. A sugestão não será acatada.

Observe-se que o cadastro de pontos de iluminação pública do Município, de caráter meramente 
informativo e não vinculante, e tendo como finalidade assegurar isonomia e transparência a todos os 
licitantes em relação às informações públicas disponíveis sobre o parque municipal de iluminação 
pública, será oportunamente disponibilizado e não terá caráter vinculante.

Cumpre esclarecer que, por força do Subitem 2.3, do EDITAL, as PROPONENTES são integralmente 
responsáveis pela análise de todos os dados e informações sobre a CONCESSÃO, bem como pelo 
exame da condição atual dos bens vinculados à CONCESSÃO e demais estruturas físicas relativas aos 
SERVIÇOS, cabendo -lhes, ainda, arcar com todos os custos e despesas referentes às providências 
necessárias à elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL, bem como à participação na LICITAÇÃO.

Complementarmente, consoante disposto no Subitem 2.3.1, do Edital, as informações, estudos, 
pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados, 
relacionados à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e aos SERVIÇOS foram realizados e 
obtidos para fins exclusivos de precificação da CONCESSÃO, não apresentando, perante as potenciais 
PROPONENTES, qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade 
do PODER CONCEDENTE em face das PROPONENTES ou da futura CONCESSIONÁRIA.

Complementarmente, consiste em obrigação da CONCESSIONÁRIA a elaboração do CADASTRO 
BASE, conforme Subcláusula 14.2.'b', da minuta do Contrato, bem como a atualização do CADASTRO, 
nos termos da Subcláusula 19.2.28, da minuta do Contrato.

Outrossim, conforme cláusula 40.1.2, do Contrato, são riscos da CONCESSIONÁRIA erros e omissões 
no CADASTRO BASE, no CADASTRO ou na classificação de iluminação de vias."
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40.3. As alterações legislativas 
aplicáveis à CONCESSÃO, 
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.

Nova redação sugerida: “40.3. As alterações legislativas, de natureza legal ou infralegal, aplicáveis à CONCESSÃO, 
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.
Sugestão: complementação da cláusula, para deixar claro que a alteração legislativa abrange também normas 
infralegais.
Justificativa: a prestação do serviço de iluminação é regida precipuamente por normas técnicas alheias à atuação do 
próprio Poder Concedente, tal como a NBR 5101, que periodicamente é atualizada para compreender as evoluções 
tecnológicas incorridas pelo setor de iluminação pública. Ademais, deve-se também considerar alterações infralegais 
sob a temática ambiental, com elevado impacto nos serviços. Nesse sentido, a alteração de normas aplicáveis à 
Concessão é fato bastante sensível e pode impactar severamente o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão. 
Assim, recomenda-se que a matriz de riscos verse expressamente sobre a alteração de normas infralegais, a fim de 
garantir maior previsibilidade e segurança jurídica à Concessão.

Agradecemos a contribuição e informamos que será avaliada para fins de publicação do edital definitivo.
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40.1. Constituem riscos 
suportados exclusivamente 
pelo PODER CONCEDENTE, 
nos termos deste CONTRATO:

Nova redação sugerida: "40.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos 
termos deste CONTRATO:
(...)
40.1.X. Falhas e/ou atrasos no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO e/ou na prestação dos SERVIÇOS em 
decorrência de impossibilidade de acesso, temporário ou permanente, de localidades com elevado grau de 
periculosidade, devendo o PODER CONCEDENTE envidar todos os esforços necessárias para garantir à 
CONCESSIONÁRIA acesso integral e seguro a todas as vias e logradouros públicos do Município de Caruaru;. 
Sugestão: esclarecimento quanto ao risco de descumprimento contratual em decorrência de impossibilidade de 
acesso áreas municipais consideradas perigosas. 
Justificativa: considerando a atual realidade das municipalidades brasileiras e a existência de localidades de difícil 
acesso para a prestação dos Serviços, sugere-se a inclusão do dispositivo em questão para mitigar o risco referente 
ao acesso a tais localidades, bem como esclarecer a obrigação do Poder Concedente em auxiliar e assegurar à 
Concessionária ao acesso a todas os logradouros públicos municipais, em especial aqueles considerados de alta 
periculosidade.

Agradecemos pela contribuição. Porém, informamos que a sugestão não será acatada, posto que, em 
conformidade com a Cláusula 40.1.8 da minuta contratual, constitui risco do Poder Concedente o atraso 
ou a omissão deste, nas providências que lhe couberem, dos quais resulte alteração no resultado 
econômico da Concessão. Ressalta-se que a alocação de riscos constante da minuta contratual foi 
desenhada de modo a atribuir cada risco à Parte que melhor for capaz de com ele lidar/suportar.
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41.1.21. Eventual perecimento, 
destruição, roubo, furto, perda 
ou quaisquer outros tipos de 
danos causados aos BENS 
VINCULADOS, inclusive os 
decorrentes de atos de 
vandalismo e atos decorrentes 
de manifestações sociais e/ou 
públicas; 

Sugestão: alocação de risco mais bem gerenciado pelo Poder Público.

Justificativa: Por se tratar de um risco não gerenciável pela Concessionária, propõe-se que o risco seja do Poder 
Concedente. Contudo, para conferir maior razoabilidade do risco em comento, entende-se que, no máximo, deve 
haver um compartilhamento de riscos, haja vista que o Poder Concedente detém Poder de Polícia, o que não se 
aplica à Concessionária.

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. A 
Concessionária é responsável pela operação, manutenção, substituição ou reparo de materiais e 
equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou completas dos Pontos de 
Iluminação Pública.
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41.1.6. Custos decorrentes de 
danos ou desempenho dos 
equipamentos provenientes de 
mudanças tecnológicas 
implantadas pela 
CONCESSIONÁRIA para 
atendimento da sua obrigação 
de atualidade, conforme a 
Cláusula 18;

Sugestão: alocação de risco para o Poder Concedente, pois assumido na Cláusula 18.
Justificativa: nos termos da Cláusula 18, o risco de alterações tecnológicas solicitadas pelo poder concedente, é 
risco do poder público. Por essa razão, entende-se que deve ser excluída a cláusula, como forma de conferir maior 
harmonia nas disposições contratuais, reduzindo eventuais conflitos na execução do contrato.

Agradecemos pela contribuição e informamos que a sugestão não será acatada.

A alocação de riscos no contrato é clara na responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela atualidade 
tecnológica:

"41.1.14. Adequação e atualidade da tecnologia empregada para execução dos SERVIÇOS;" 

É importante destacar que o conceito de atualidade tecnológica é estabelecido no contrato de concessão, 
e não é uma escolha arbitrária do PODER CONCEDENTE ao longo da concessão:

"18.1.1. Entende-se como Atualidade Tecnológica o padrão de desenvolvimento tecnológico dos 
SERVIÇOS adotado, à época do início do processo de REVISÃO ORDINÁRIA, pela maioria das capitais 
do país, em mais da metade de seus respectivos parques de ILUMINAÇÃO PÚBLICA."
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41.1.7. Atraso no cumprimento 
dos MARCOS DA 
CONCESSÃO e demais 
prazos estabelecidos neste 
CONTRATO, ressalvadas 
eventuais prorrogações 
acordadas com o PODER 
CONCEDENTE;

Nova redação sugerida: "41.1.7. Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO e demais prazos 
estabelecidos neste CONTRATO, ressalvadas eventuais prorrogações acordadas com o PODER CONCEDENTE; 
salvo se a Concessionária não tiver dado causa ao atraso e à correspondente prorrogação; "
Sugestão: complementação da cláusula para adequar o risco assumido pela concessionária. 
Justificativa: sugere-se a presente complementação, tendo em vista que a concessionária apenas deve assumir o 
risco de atraso por ela provocado, sendo que, nos casos em que ela não tiver dado causa, o impacto não deve ser por 
ela absorvido.

Agradecemos pela contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. A cláusula 40.1 já 
contempla os eventos de atraso cujo risco é alocado ao Poder Concedente.
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41.1.22. Gastos resultantes de 
defeitos ocultos em BENS 
VINCULADOS transferidos à 
CONCESSIONÁRIA;

Nova redação sugerida: "3941.1.22. Gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS transferidos à 
CONCESSIONÁRIA; naqueles bens por si adquiridos ou defeitos ocultos que sejam resultantes de sua atuação; "
Sugestão: complementação da cláusula para adequar o risco assumido pela concessionária. 
Justificativa: sugere-se a presente complementação, tendo em vista que a concessionária apenas deve assumir os 
custos decorrentes de defeitos ocultos nos bens por ela adquiridos ou decorrentes de sua atuação. 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada, posto que a 
alocação de riscos constante da minuta contratual foi desenhada de modo a atribuir cada risco à Parte 
que melhor for capaz de com ele lidar/suportar.
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42.2. Na hipótese de novos 
investimentos ou serviços 
solicitados pelo PODER 
CONCEDENTE, não previstos 
no CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE poderá 
requerer à 
CONCESSIONÁRIA, 
previamente ao processo de 
recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro 
contratual, a elaboração do 
projeto básico das obras e 
serviços, incluindo o 
orçamento dos investimentos 
ou gastos adicionais previstos, 
nos termos deste CONTRATO.

Nova redação sugerida: “42.2. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER 
CONCEDENTE, não previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, 
previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual, a elaboração do projeto 
básico das obras e serviços, incluindo o orçamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos, cujos custos de 
elaboração deverão ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos deste Contrato.”
Sugestão: complementação da cláusula para clarificar que caso o Poder Concedente demande referidos estudos, 
deverá reequilibrar o Contrato.
Justificativa: necessidade de inclusão de trecho para deixar claro que na hipótese de o Poder Concedente solicitar 
referidos estudos deverá promover a recomposição do equilíbrio do contrato, em razão de custos arcados pela 
Concessionária para a elaboração de estudos solicitados unilateralmente pelo Poder Concedente, evitando a 
possibilidade de interpretações equivocadas quanto a isso.

Agradecemos pelo envio da contribuição, porém não será acatada, posto que referida cláusula se 
encontra de acordo com os princípios norteadores da administração pública e as boas práticas em 
modelagem de projetos de Parcerias Público-Privadas.
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44.7. O processo de 
recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do 
CONTRATO será realizado de 
forma que seja nulo o valor 
presente líquido do FLUXO DE 
CAIXA MARGINAL projetado 
em razão do evento que 
ensejou o desequilíbrio, 
considerando (i) os fluxos 
marginais resultantes do 
evento que deu origem à 
recomposição e (ii) os fluxos 
marginais necessários para a 
recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro, 
mediante aplicação da 
seguinte fórmula para a taxa 
de desconto:
TD =TR x 168%

Nova redação sugerida: “44.7. O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será 
realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razão do 
evento que ensejou o desequilíbrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu origem à 
recomposição e (ii) os fluxos marginais necessários para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 
mediante aplicação da seguinte fórmula para a taxa de desconto:
TD = TR X 250,00% 
Sendo:
TD: Taxa de desconto real anual;
TR: Média dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de rendimentos da venda das Notas do Tesouro IPCA + com 
juros semestrais (NTN-B ou, na ausência deste, outro que o substitua, ex-ante a dedução do imposto sobre a renda, 
com vencimento mais compatível com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Sugestão: alteração da taxa de desconto.
Justificativa: A taxa de desconto prevista no Contrato de Concessão encontra-se abaixo da média do mercado, 
considerando outras concessões de iluminação pública de outros municípios, razão pela qual propõe-se que seja 
recuperado referido modelo para fins da versão final do projeto. 

Agradecemos pela contribuição e informamos que a sugestão não será acatada.

A taxa de desconto indicada é resultante de estudo econômico-financeiro, baseado na metodologia 
publicada pelo Ministério da Fazenda, Metodologia de Cálculo do WACC, Brasília, 2018.
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45.3.3. A infração será 
considerada grave quando o 
PODER CONCEDENTE 
constatar presente um dos 
seguintes fatores: 
(...)
45.3.3.3. Prejuízo econômico 
significativo para o PODER 
CONCEDENTE.

Nova redação sugerida: “45.3.3. A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar 
presente um dos seguintes fatores: (...) 45.3.3.3. Prejuízo econômico comprovadamente significativo para o PODER 
CONCEDENTE”

Sugestão: complementação da cláusula para inserir previsão de que o Poder Concedente deverá comprovar o 
eventual prejuízo econômico.
 
Justificativa: a atual redação da cláusula abre margem para tamanha subjetividade para a classificação da natureza 
grave da penalidade, o que contraria o princípio do devido processo legal. Por essa razão, entende-se pertinente a 
presente inclusão para estabelecer a obrigatoriedade de fundamentação e demonstração de que a conduta cometida 
pela concessionária importa em prejuízo econômico significativo para o Poder Concedente.

Agradecemos pela contribuição, porém informamos que a sugestão não será acatada. A subcláusula 
45.9 da minuta do Contrato já estabelece que, na aplicação das penalidades pelo Poder Concodente, 
será garantido o devido processo administrativo, especialmente o direito à ampla defesa e ao 
contraditório.
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45.3.4. A infração será 
considerada gravíssima 
quando: 
45.3.4.1. O PODER 
CONCEDENTE constatar, 
diante das circunstâncias e do 
ato praticado pela 
CONCESSIONÁRIA, que seu 
comportamento se reveste 
de grande lesividade ao 
interesse público, por 
prejudicar, efetiva ou 
potencialmente, a vida ou a 
incolumidade física dos 
USUÁRIOS, a saúde pública, 
o meio ambiente, o erário ou a 
continuidade dos SERVIÇOS; 
ou

Nova redação sugerida: “45.3.4. A infração será considerada gravíssima quando: 
45.3.4.1. O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstâncias e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, 
que seu comportamento comprovadamente se reveste de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, 
efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos USUÁRIOS, a saúde pública, o meio ambiente, o erário 
ou a continuidade dos SERVIÇOS; ou”

Sugestão: complementação da cláusula para inserir previsão de que o Poder Concedente deverá comprovar a 
lesividade ao interesse público.
 
Justificativa a atual redação da cláusula abre margem para tamanha subjetividade para a classificação da natureza 
gravíssima da penalidade, o que contraria o princípio do devido processo legal. Por essa razão, entende-se pertinente 
a presente inclusão para estabelecer a obrigatoriedade de fundamentação e demonstração de que a conduta 
cometida pela concessionária importa em grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva ou 
potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos USUÁRIOS, a saúde pública, o meio ambiente, o erário ou a 
continuidade dos SERVIÇOS.

Agradecemos pela contribuição, porém informamos que a sugestão não será acatada. A subcláusula 
45.9 da minuta do Contrato já estabelece que, na aplicação das penalidades pelo Poder Concodente, 
será garantido o devido processo administrativo, especialmente o direito à ampla defesa e ao 
contraditório.
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47.5. Os pleitos de reequilíbrio 
econômico-financeiro 
contratual devem ser definidos 
e decididos antes da extinção 
do presente CONTRATO.

Nova redação sugerida: “47.5. Os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro contratual devem ser definidos e 
decididos antes da apuração da indenização devida, sendo certo que o montante devido à CONCESSIONÁRIA será 
incluído no montante da indenização em qualquer caso de extinção do presente CONTRATO da extinção do presente 
CONTRATO .”
Sugestão:  alteração da cláusula para deixar claro o dever de indenização por eventuais desequilíbrios da 
CONCESSÃO.
Justificativa:  a atual redação do contrato dá indícios de que o racional adotado é o de que a indenização devida à 
Concessionária deverá abranger eventuais desequilíbrios a ela devidos. Nesse sentido, a contribuição se justifica 
para clarificar referido racional, conferindo maior segurança jurídica e evitando enriquecimento ilegal do Poder 
Concedente.

Agradecemos pela contribuição, porém informamos que a sugestão não será acatada. Os pleitos de 
reequilíbrio econômico-financeiro contratual poderão ser definidos e decididos no curso do processo de 
extinção contratual.
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53.1.2. Não recebimento pela 
CONCESSIONÁRIA do valor 
integral da 
CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA por mais 
de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, salvo em caso 
de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna 
ou guerra; 
 
53.1.3. Descumprimento 
contratual pelo PODER 
CONCEDENTE com relação 
ao pagamento de qualquer 
outra obrigação superior ao 
equivalente a 2% (dois 
porcento) do VALOR DO 
CONTRATO, que seja devida 
nos termos do CONTRATO e 
que não seja efetuado em até 
60 (sessenta) dias da 
respectiva data de vencimento.
(...)
53.1.5. Não instituição, não 
manutenção ou substituição da 
CONTA VINCULADA pelo 
PODER CONCEDENTE, bem 
como na hipótese de não 
cumprimento das obrigações 
por ele assumidas no âmbito 
do CONTRATO COM A 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA.

Sugestão: exclusão das cláusulas.

Justificativa: Na hipótese em comento, a rescisão antecipada pela Concessionária deve se dar de modo automático, 
sem a necessidade de decisão arbitral ou judicial nesse sentido. Do contrário, o propósito desta cláusula restará 
prejudicado, o que pode vir a comprometer a entrada de potenciais interessados na parceria em razão de 
descumprimento de cláusula essencial sob responsabilidade do poder concedente para viabilizar e garantir a 
remuneração da concessionária. 

Agradecemos a contribuição, porém não será acatada, posto que a não instituição, não manutenção ou 
substituição da Conta Vinculada pelo Poder Concedente, bem como a hipótese de não cumprimento das 
obrigações assumidas pelo Poder Concedente, no âmbito do Contrato com a Instituição Financeira 
Depositária, são motivos de rescisão por iniciativa da Concessionária, sendo considerada, como via 
adequada a dar prosseguimento à referida rescisão, a propositura de respectiva ação perante o tribunal 
arbitral.
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48.1.9. Todas as despesas 
necessárias ao funcionamento 
da COMISSÃO TÉCNICA 
serão arcadas pela 
CONCESSIONÁRIA, com 
exceção da remuneração 
eventualmente devida aos 
membros indicados 
exclusivamente pelo PODER 
CONCEDENTE.

Nova redação sugerida: “48.1.9. Todas as despesas necessárias ao funcionamento da COMISSÃO TÉCNICA serão 
arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção da remuneração eventualmente devida aos membros indicados 
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.
48.1.9.1. Quando a decisão da COMISSÃO TÉCNICA for favorável à CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE 
deverá ressarcir os custos por ela arcados com o funcionamento da COMISSÃO TÉCNICA, por meio de 
correspondente acréscimo do valor na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA do mês subsequente ao da decisão 
da COMISSÃO.
48.1.9.2. No caso de procedência parcial do pleito levado à Comissão Técnica, as despesas serão divididas entre as 
PARTES na proporção da sucumbência de cada uma, sendo que o PODER CONCEDENTE deverá ressarcir os 
custos arcados pela CONCESSIONÁRIA com o funcionamento da COMISSÃO TÉCNICA, por meio de 
correspondente acréscimo do valor na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA do mês subsequente ao da decisão 
da COMISSÃO”
Sugestão: alteração de cláusula para contemplar a necessidade de compensação dos valores em caso de decisão 
favorável à concessionária.
Justificativa: sugere-se que seja previsto que o Poder Concedente promova o correspondente ressarcimento de 
custos quando for parte vencida da decisão, o que é comum em procedimentos dessa natureza, bem como medida 
razoável, sendo indevido a concessionária ter que arcar com todo e qualquer custo que seja necessário para 
reconhecer algum direto a ela previsto. Inclusive, este é o racional empregado na cláusula arbitral do Contrato.

Agradecemos pelo envio da contribuição. Porém, a sugestão não será acatada, posto que referida 
cláusula se encontra de acordo com os princípios norteadores da administração pública e as boas 
práticas em modelagem de projetos de Parcerias Público-Privadas. 
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48.2.1. As PARTES 
concordam em, na forma 
disciplinada pela Lei nº 9.307, 
de 23 de setembro de 1996, 
resolver por meio de 
arbitragem todas as disputas 
acerca de direitos disponíveis, 
emergentes ou em conexão 
com o presente CONTRATO 
ou de quaisquer contratos, 
documentos, anexos ou 
acordos a ele relacionados.

Nova redação: “48.2.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 
1996, resolver por meio de arbitragem todas as disputas acerca de direitos disponíveis, emergentes ou em conexão 
com o presente CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, 
incluindo, mas não se limitando a, as seguintes matérias:
48.2.1.1. questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
49.2.1.2. questões relacionadas aos aspectos técnicos da prestação dos SERVIÇOS, incluindo o atendimento aos 
Parâmetros de Desempenho; 
49.2.1.3. o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do CONTRATO;
44.2.1.4. o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das PARTES.”
Sugestão: inclusão de rol exemplificativo das matérias que poderão ser submetidas a procedimento arbitral.
Justificativa: a doutrina, a jurisprudência e a legislação mais recentes, destacando-se, em especial, a Lei Federal nº 
13.448/2017, têm reconhecido a possibilidade de ampla utilização do procedimento arbitral para a solução de 
controvérsias originadas no âmbito de contratos públicos, incluindo questões atinentes ao equilíbrio econômico-
financeiro dos ajustes, indenizações diversas (inclusive derivadas da extinção dos contratos) e o inadimplemento de 
obrigações contratuais das partes. Nesse ponto, recomenda-se que, para evitar quaisquer dúvidas sobre o tema e 
majorar a segurança jurídica das Partes e a atratividade da Concessão, o Contrato apresente, exemplificativamente, 
rol de matérias que poderão ser dirimidas pelas Partes por meio da instauração de procedimento arbitral.

Agradecemos pelo envio da contribuição, porém a sugestão não será acatada. A legislação pertinente já 
determina o âmbito de aplicação do procedimento arbitral. Além disso, a referida cláusula se encontra de 
acordo com os princípios norteadores da administração pública e as boas práticas em modelagem de 
projetos de Parcerias Público-Privadas. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá 
observar as melhores práticas 
de mercado e as normas a 
seguir indicadas (e outras que 
vierem substituí-las e/ou 
atualizá-las)

Nova redação sugerida: “A CONCESSIONÁRIA deverá observar as melhores práticas de mercado e as normas a 
seguir indicadas (e outras que vierem substituí-las e/ou atualizá-las) sendo essas aquelas cuja observância pela 
CONCESSIONÁRIA é obrigatória, podendo a CONCESSIONÁRIA adicionalmente e por mera liberalidade adotar o 
disposto em normas técnicas visando ao atendimento dos índices de desempenho :”
Sugestão: inclusão de texto.
Justificativa: o contrato prevê a obrigação da concessionária em desenvolver práticas e modelos de gestão conforme 
as normas e padrões técnicos previstos no Contrato de Concessão e nos Apêndices. Nesse contexto, a proposta visa 
a tornar claro que o rol de normas técnicas de observância obrigatória é o previsto no caderno de encargos, podendo 
a concessionária adotar o disposto em outras normas, em caráter adicional, por mera liberalidade. Isto é, não poderá 
ser exigido o cumprimento de outras normas além das relacionadas.

Agradecemos pelo envio da contribuição. Porém, a sugestão não será acatada, posto que referida 
cláusula se encontra de acordo com os princípios norteadores da administração pública e as boas 
práticas em modelagem de projetos de Parcerias Público-Privadas. 



36
Caderno de 
Encargos

Os planos vincularão a 
CONCESSIONÁRIA para 
todos os fins de direito, 
cabendo a ela seu estrito 
cumprimento e 
implementação, sob pena de 
aplicação das sanções e 
penalidades cabíveis.

Nova redação sugerida: Os planos vincularão a CONCESSIONÁRIA para todos os fins de direito, cabendo a ela seu 
estrito cumprimento e implementação, sob pena de aplicação das sanções e penalidades cabíveis.
Os planos poderão ser alterados ou atualizados por iniciativa da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, 
observada a seguinte sistemática: 
a)     As solicitações de alteração e/ou atualização devem ser apresentadas à outra PARTE e ao VERIFICADOR 
INDEPENDENTE simultaneamente, de forma detalhada e fundamentada, indicando o fundamento técnico da 
alteração;
b)     No prazo de até 5 (cinco) dias contados do recebimento da solicitação, a PARTE que a recebeu deverá 
apresentar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE os seus comentários sobre o conteúdo e os reflexos no referido 
plano;
c)     Apresentadas as solicitações, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deve se manifestar a respeito no prazo de até 
15 (quinze) dias contados do recebimento, determinando ou não o acolhimento parcial ou integral, considerando a 
manifestação da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE;
d)     A nova versão do plano deverá ser apresentada pela CONCESSIONÁRIA em prazo compatível com a 
complexidade, nunca inferior a 20 (vinte) dias contados da determinação do VERIFICADOR INDEPENDENTE;
e)     A aprovação da nova versão do plano observará a sistemática de aprovação inicial prevista no CONTRATO DE 
CONCESSÃO;
Sugestão: inclusão de procedimento.
Justificativa: o caderno de encargos prevê a possibilidade de alterações e/ou atualizações nos planos aprovados, 
durante a concessão. Todavia, não é previsto o procedimento a ser adotado. Assim, visando a segurança jurídica e 
previsibilidade no projeto, propõe-se sistemática procedimental, envolvendo a atuação do verificador independente, da 
mesma forma aplicável para a própria aprovação inicial dos planos.

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será avaliada para fins de publicação do Edital 
definitivo.
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Caderno de 
Encargos

O Relatório de Execução dos 
Serviços deverá ser 
apresentado mensalmente ao 
PODER CONCEDENTE, em 
conjunto com o relatório 
parcial dos índices de 
desempenho gerado pelo 
SISTEMA CENTRAL DE 
GESTÃO OPERACIONAL - 
SCGO. No Relatório de 
Execução de Serviços 
elaborado, para cada tipo de 
SERVIÇO, deve constar 
campos para preenchimento, 
ao menos, das seguintes 
informações:

Nova redação sugerida: O Relatório de Execução dos Serviços deverá ser apresentado mensalmente ao PODER 
CONCEDENTE até o 10º dia do mês subsequente à execução, em conjunto com o relatório parcial dos índices de 
desempenho gerado pelo SISTEMA CENTRAL DE GESTÃO OPERACIONAL - SCGO. No Relatório de Execução de 
Serviços elaborado, para cada tipo de SERVIÇO, deve constar campos para preenchimento, ao menos, das seguintes 
informações:
Sugestão: inclusão de prazo específico para a apresentação do relatório de execução dos serviços.

Justificativa: o contrato deve prever prazo expresso para o cumprimento da obrigação contratual, sob pena de 
ensejar discussões sobre a tempestividade e aproveitamento do relatório.

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

Para a aplicação da função de 
dimerização em PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a 
CONCESSIONÁRIA deverá 
comprovar que, no período de 
execução do serviço de 
dimerização, seja evidenciada 
a redução do volume de 
tráfego de veículos e de 
pedestres permitindo a 
redução do fluxo luminoso 
para os requisitos 
luminotécnicos mínimos 
estabelecidos neste ANEXO e 
conforme requisitos de projeto 
apresentados no item 5.6 
deste ANEXO.

Nova redação sugerida: Para a aplicação da função de dimerização em PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a 
CONCESSIONÁRIA deverá comprovar que, no período de execução do serviço de dimerização, seja evidenciada a 
redução do volume de tráfego de veículos e/ou de pedestres permitindo a redução do fluxo luminoso para os 
requisitos luminotécnicos mínimos estabelecidos neste ANEXO e conforme requisitos de projeto apresentados no 
item 5.6 deste ANEXO.
Sugestão: adequação das condicionantes.
Justificativa: primeiramente é preciso definir a fonte de informações que viabilizará a comprovação da redução do 
tráfego de veículos e de circulação de pedestres, o que é possível por meio das funções existentes nos equipamentos 
de telegestão, tais como [•]. Adicionalmente, é possível que a redução isolada de tráfego de veículos ou de pedestres 
permita a dimerização, não sendo necessária a redução concomitante de ambos. Com relação a dimerização, vale 
destacar que a constatação da redução do tráfego de veículos ou de pedestres ocorre em horários específicos, via de 
regra, no período noturno até o início da manhã quando é retomado o fluxo regular de veículos e pedestres que acaba 
por manter a classificação da via. Assim, a proposta visa a permitir que seja permitida a dimerização sem que seja 
necessária a alteração da classificação da via, ou seja, o fluxo luminoso exigido para a classificação viária será 
aplicado no período em que se faz necessário, sem prejuízo da dimerização nos horários em que se constata a 
redução do tráfego de veículos e de circulação de pedestres. A solução a um só tempo permite a aplicação da 
dimerização sem que seja necessária a alteração da classificação da via pelo Poder Concedente e, ainda, 
considerando que, na prática, a via não teria propriamente a alteração de sua classificação, mas sim enseja a função 
da dimerização em horários específicos.

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será acatada para fins de publicação do Edital 
definitivo.
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Encargos

(d) A regra prevista no item (c) 
será aplicada até que a 
CONCESSIONÁRIA comprove 
a implantação da 
ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE 
referente ao MARCO DA 
CONCESSÃO 
respectivo.

Nova redação sugerida: (d) A regra prevista no item (c) será aplicada (i) somente se a perda de prazo decorrer de 
conduta sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e (ii) até que a CONCESSIONÁRIA comprove a implantação da 
ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE referente ao MARCO DA CONCESSÃO respectivo.
Sugestão: previsão para ressalvar a responsabilidade da concessionária. 
Justificativa: a premissa de que terá prazo adicional em caso de atraso na obtenção de licenças e autorizações por 
culpa do poder concedente é de que a concessionária não pode ser responsabilizada caso não tenha incorrido com 
ação ou omissão para tanto. Dessa forma, propomos que seja expresso que, mesmo no prazo adicional, caso 
determinado prazo não seja cumprido por razões atribuíveis à concessionária, não sejam aplicadas as consequências 
referentes ao fator de dimerização e penalidade de multa.

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será avaliada para fins de publicação do Edital 
definitivo.
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Caderno de 
Encargos

v. Identificação de cargas 
elétricas clandestinas em 
redes exclusivas da 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
notificação ao PODER 
CONCEDENTE e, mediante 
autorização deste, sua 
eliminação quando aplicável;

Nova redação sugerida: v. Identificação de cargas elétricas clandestinas em redes exclusivas da ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, notificação ao PODER CONCEDENTE e, mediante autorização deste, sua eliminação quando aplicável, 
cabendo ao PODER CONCEDENTE assegurar a segurança dos profissionais da CONCESSIONÁRIA durante a 
eliminação das cargas clandestinas;
Sugestão: previsão de apoio do poder concedente para atuação em cargas clandestinas.
Justificativa: eventualmente a remoção de cargas clandestinas pode envolver a exposição dos profissionais a 
situações de risco, em razão do contexto social ou do comportamento dos munícipes. Assim, é necessário que o 
poder concedente, com competência para exercer o poder de polícia, garanta a segurança dos profissionais da 
concessionária, em linha com a sistemática prevista no Anexo Diretrizes Mínimas Ambientais. 

Agradecemos pela contribuição. Porém, informamos que a sugestão não será acatada. 
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Caderno de 
Encargos

O PODER CONCEDENTE 
deverá ter livre acesso, em 
qualquer momento, a toda 
documentação solicitada nas 
etapas de aquisição dos 
materiais, desde a emissão do 
pedido até seu recebimento. A 
CONCESSIONÁRIA deverá 
manter todos os 
procedimentos necessários 
para garantir plena 
rastreabilidade e controle da 
qualidade dos materiais.

Nova redação sugerida: O PODER CONCEDENTE deverá ter livre acesso, em qualquer momento, a toda 
documentação solicitada nas etapas de aquisição dos materiais, desde a emissão do pedido até seu recebimento, 
observadas as disposições legais referentes à confidencialidade. A CONCESSIONÁRIA deverá manter todos os 
procedimentos necessários para garantir plena rastreabilidade e controle da qualidade dos materiais.
Sugestão: previsão envolvendo a confidencialidade.
Justificativa: a sugestão visa a compatibilizar o acesso do poder concedente a documentação com as regras legais 
envolvendo confidencialidade de informações e dados.

Agradecemos pelo envio da contribuição, porém a sugestão não será acatada. A disposição questionada 
pressupõe observância às leis aplicáveis.
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Caderno de 
Encargos

O PODER CONCEDENTE se 
reserva o direito de fazer 
outras exigências à 
CONCESSIONÁRIA, mediante 
decisões fundamentadas, com 
respeito à segurança do 
trabalho, inclusive 
considerando eventuais 
alterações contratuais, sempre 
que julgue necessário para 
proteção de pessoas, 
propriedades e bens.

Nova redação sugerida: O PODER CONCEDENTE se reserva o direito de fazer outras exigências à 
CONCESSIONÁRIA, mediante decisões fundamentadas em disposição legal que imponha a obrigação, com respeito 
à segurança do trabalho, inclusive considerando eventuais alterações contratuais, sempre que julgue necessário para 
proteção de pessoas, propriedades e bens, observada a matriz de riscos da concessão.
Sugestão: fundamento da obrigação.

Justificativa: é necessário que a obrigação decorra de determinação legal, sob pena de violar o princípio da 
legalidade, impactar a segurança jurídica. Ainda, as exigências realizadas pelo poder concedente devem ter os seus 
impactos avaliados de acordo com a matriz de riscos da concessão.

Agradecemos pelo envio da contribuição, porém a sugestão não será acatada. Ressaltamos que a matriz 
de riscos da concessão deverá ser respeitada ao longo de todo o prazo de Concessão.
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Lista de Bens 
Reversíveis

N/A

Nova redação sugerida: A obrigação de repasse ao PODER CONCEDENTE de softwares e sistemáticas com 
licença válida, assim como a obrigação de garantir ao PODER CONCEDENTE a utilização da infraestrutura de 
backup, ambas pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses após o fim da CONCESSÃO, será exigível caso a 
solução adotada pela CONCESSIONÁRIA viabilize a reversão, isto é, seja possível a transferência da licença, bem 
como de qualquer autorização necessária para usufruir dos serviços.
Caso não seja possível operacional e/ou juridicamente a transferência, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar 
solução diversa e compatível ao PODER CONCEDENTE, assegurando a fruição pelo prazo mínimo de 24 (vinte e 
quatro) meses após o fim da CONCESSÃO.
Sugestão: detalhamento da reversão de tecnologia.
Justificativa: existem soluções tecnológicas, softwares e sistemas cuja titularidade da licença não é transmissível ou 
mesmo envolve a necessidade de assunção das obrigações financeiras e técnicas pelo licenciado e, no caso, devem 
ser assumidas diretamente pelo poder concedente. Assim, não seria possível o repasse imediato ou incondicional 
pela concessionária. Dessa forma, propõe-se que seja exigível a reversão quando for operacional e juridicamente 
viável.

Agradecemos pela contribuição. Porém, informamos que a sugestão não será acatada. 
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Sistema de 
Mensuração 
de 
Desempenho

Exigência de certificação ISO 
20000

Sugestão: excluir exigência.
Justificativa: tendo em vista a abrangência e exaustividade das Normas ISO 9001, 14001 e 27001, que são 
totalmente aplicáveis ao escopo em questão, sugere-se seja excluída a necessidade de certificação na norma ISO 
20000-1, porque o atendimento aos requisitos desta norma, considerando-se o escopo de serviço prestado na PPP, 
será realizado em consequência do atendimento aos requisitos das demais normas que serão implementadas para 
fins de certificação (não há pertinência técnica, tampouco relação causal entre a ISO 20000-1 e o Contrato).

Agradecemos a contribuição e informamos que será acatada.

45

Sistema de 
Mensuração 
de 
Desempenho

5.1.4. Índice de Cumprimento 
dos Prazos de Operação e 
Manutenção – ICP

Nova redação sugerida: N/A
Sugestão: sugere-se que seja incluída previsão de que em áreas de alta periculosidade, os chamados para tais 
localidades não poderão ser contemplado no numerador da fórmula de cálculo, caso tenha sido constatada a 
inviabilidade de atendimento, devidamente informada pela Concessionária. 
Justificativa: considerando a atual realidade das municipalidades brasileiras e a existência de localidades de difícil 
acesso para a prestação dos Serviços, sugere-se a inclusão de disposição para mitigar o risco referente ao acesso a 
tais localidades, tendo em vista, nesse caso, estar presente excludente de responsabilização. 

Agradecemos a contribuição, porém não será acatada posto que, em conformidade com a Cláusula 
40.1.8, da minuta contratual, constitui risco do Poder Concedente o atraso ou a omissão deste, nas 
providências que lhe couberem, dos quais resulte alteração no resultado econômico da Concessão. 
Ressalta-se que a alocação de riscos constante da minuta contratual foi desenhada de modo a atribuir 
cada risco à Parte que melhor for capaz de com ele lidar/suportar.
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Sistema de 
Mensuração 
de 
Desempenho

Avaliação da apresentação do 
certificado pela 
CONCESSIONÁRIA, emitido 
por empresa credenciada e 
autorizada, de 
descontaminação e destinação 
final de 100% (cem por cento) 
dos resíduos contaminantes 
por ela retirados da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA no período de 
apuração

Nova redação sugerida: Avaliação da apresentação do certificado pela CONCESSIONÁRIA, emitido por empresa 
credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final de 100% 
(cem por cento) 75% (setenta e cinco por cento) dos resíduos contaminantes por ela retirados da REDE MUNICIPAL 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no período de apuração
Sugestão: gradação do índice.
Justificativa: assim como outros índices previstos no sistema de mensuração de desempenho (i.e. indicador de 
iluminância e uniformidade), propõe-se um intervalo mínimo para que haja pontuação diferente de 0. A imposição de 
que somente a descontaminação e destinação final de 100% dos resultados permitiria a pontuação, sem qualquer 
intervalo ou critério mínimo, sujeitaria a concessionária a impactos nos índices de desempenho mesmo que uma 
parcela pouco representativa dos resíduos não tenha sido descontaminada ou objeto de destinação final adequada, 
cuja responsabilidade da concessionária seria apurada em processo fiscalizatório ou punitivo. 

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. Conforme item 4.1.3.4.1 do Anexo 8 
do Contrato de Concessão, a exigência é de descarte correto de 100% dos resíduos.
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Mecanismo 
para Cálculo 
do 
Pagamento 
da 
Concessionár
ia 

3. BÔNUS SOBRE A CONTA 
DE ENERGIA (BCE)

Nova redação sugerida: inserir a seguinte redação no item em questão: “O BCE deverá ser concedido à 
CONCESSIONÁRIA de maneira retroativa na hipótese em que o eventual descumprimento de MARCO DA 
CONCESSÃO decorrer da materialização de risco alocado ao PODER CONCEDENTE, na forma prevista no 
CONTRATO, e desde que a CONCESSIONÁRIA atenda, em cronograma pactuado com o PODER CONCEDENTE, a 
eficientização mínima prevista neste ANEXO.”
Sugestão: explicitar, de maneira objetiva, a possibilidade de concessão do BCE à Concessionária na hipótese em 
que modernização da infraestrutura de iluminação pública restar comprometida em razão da materialização de risco 
alocado ao Poder Concedente.
Justificativa: considerando a inequívoca relevância do BCE para a modelagem econômico-financeira dos Licitantes, 
de modo a impactar diretamente a vantajosidade da Contraprestação Mensal Máxima proposta no âmbito da 
Concorrência, entende-se que referido apêndice deve indicar, de maneira expressa, a possibilidade de concessão, 
ainda que retroativamente, do BCE à Concessionária na hipótese de materialização de risco alocado ao Poder 
Concedente.

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. As condições necessárias para que a 
Concessionária faça jus ao Bônus sobre a Conta de Energia (BCE) estão detalhadas na seção 3 do 
Anexo 9 (Mecanismo de Pagamento).

48 N/A
Não aplicável (documento 
novo)

Nova redação sugerida: não aplicável.
Sugestão: recomenda-se que seja disponibilizado o percentual histórico mensal de pontos de IP vandalizados nos 
últimos cinco anos do município de Campinas. Sugere-se também disponibilizar o histórico total de materiais 
vandalizados nos últimos cinco anos.
Justificativa: a disponibilização do histórico mensal dos pontos de iluminação pública vandalizados tem relevância 
para facilitar o planejamento dos potenciais licitantes e a melhor estimativa dos custos para o cumprimento do 
Contrato de Concessão. Assim, a medida é benéfica para a melhor precificação das propostas e garante a obtenção 
de proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Agradecemos a contribuição e informamos que será avaliada.
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ANEXO 14  
(CLASSIFICA
ÇÃO DAS 
VIAS DO 
MUNICÍPIO 
DE 
CARUARU)

Incluir o _"link"_ dos mapas na 
página 9 do documento.  Sem 
acesso ao mapa com nitidez, 
não é possível identificar as 
vias contempladas.

No *Item 2, Tabela 2.1*, 
inclusão das seguintes vias: 
Avenida Dom Hélder Câmara 
(binário com Aspicueta 
Navarro);  Avenida 
Guadalajara; Avenida José 
Bezerra Sobrinho; Avenida 
Paulo Santos; Avenida 
Cruzeiro do Sul; Avenida 
Abolição da América; Avenida 
Transcontinental; Avenida 
Lourinaldo Vitorino de Moura; 
e ruas Lucila Maria da Silva, 
Itamaraty e Pedro Guarda 
(conexão com Av. 
Panamericana).

No *Item 2, Tabela 2.2*, 
inclusão das vias de entorno 
das áreas verdes Praça Dom 
da Paz; Praça dos Poetas; 
Praça 4 de Outubro - Dia dos 
Animais; Praça 21 de 
Setembro - Dia da Árvore; 
Bosque desde o Colégio 
Motivo, passando pelo Colégio 
GGE, até o ICIA, e limitado ao 
Oeste pela Avenida Planeta 
Terra e prolongamento da rua 
Júlio Pires Ferreira; Parque 
Drayton Nejaim; e Parque das 
Pedras.

As vias são de grande 
importância para a 
mobilidade e segurança 
dos moradores e 
transeuntes dos bairros 
Maurício de Nassau, 
Universitário e Nova 
Caruaru, todos no TGS 
Norte.

Deve-se considerar a 
atual infraestrutura de 
pavimentação, que há 
de ser concluída e/ou 
realizada nos próximos 
meses e anos.

No entorno das áreas 
verdes, também, faz-se 
necessário a iluminação 
pública de forma até 
mais eficiente (na 
qualidade/potência/cone 
e no monitoramento), 
pois são espaços 
públicos de convivência 
e preservação 
ambiental.

Sugestão: Aumentar a divulgação desta consulta e ampliar o prazo de participação para o final do mês de julho de 
2021.  Sem uma ampla divulgação, especialmente em rádio e televisão, a participação será reduzida.

Crítica: Ausência de nitidez nos mapas constantes do Anexo 14 (e falta do link mencionado para acessar o mapa 
digital), destacando-se as áreas verdes e áreas destinadas a equipamentos públicos no georreferenciamento.

Obrigado pelo envio da contribuição.

Informamos que os mapas  serão disponibilizados no site da Prefeitura de Caruaru.

Ressaltamos que rol constante do item 2  não é exaustivo em relação às vias V1 e V2, ou seja, poderão 
existir outras vias classificáveis como V1 e V2 além das listadas no anexo 14.
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A proposta 
de alteração 
é na minuta 
de contrato e 
em seus 
anexos.

Na perspectiva de melhorar o 
controle social, nas Cláusulas 8 e 
45, fazer a inclusão das instâncias 
de controle social, em especial os 
conselhos CONDEMA, COMUT e 
ConCidade, para que sejam 
previamente cientificados,  em 
tempo hábil para a devolutiva de 
uma deliberação, acerca de 
intervenções pela 
CONCESSIONÁRIA em áreas e 
vias públicas de interesse 
específico conforme respectivas 
atribuições, bem como da 
expedição de licenças pelo PODER 
CONCEDENTE. 
E, nos anexos, as seguintes 
alterações:
No Anexo 2, item 2.5, para fazer a 
rodovia PE-95 constar do escopo da 
PPP;   
No Anexo 7, o item 5.9, para incluir 
prévia ciência ao CONDEMA de 
supressões vegetais em vias e 
áreas públicas, bem como relatar 
destinação de resíduos sólidos 
orgânicos resultantes de podas (e 
para o caso de retirada de lâmpada 
ou LED inservíveis, informar a lista 
com os barramentos dos postes e a 
data da retirada); e
No Anexo 13, inclusão de item 4.16 
para destaque na iluminação dos 
Marcos do Rotary, Lions e 
Maçonaria (existentes e futuros) 
edificados por essas entidades nas 
entradas da cidade.

Participação da 
sociedade civil, 
colaboração com a 
gestão municipal 
(PODER 
CONCEDENTE) para, 
em instâncias de 
controle social, serem 
tratadas demandas 
específicas das 
localidades abrangidas 
pelos serviços (em cada 
TGS) a serem 
prestados pela 
CONCESSIONÁRIA.

Sugestão: Aumentar o prazo para a participação, bem como ampliar a divulgação dessa consulta por rádio e 
televisão.

Crítica: Ausência de um mapa georreferenciado para consulta prévia, onde constem as áreas verdes e a hierarquia 
das vias públicas.

A citada Cláusula 8 estabelece que a Concessionária deverá elaborar a documentação necessária e 
submeter às autoridades competentes todos os pedidos de obtenção de licenças e autorizações e 
alvarás necessários à plena execução do objeto da Concessão. A mencionada cláusula 45 trata das 
Disposições Gerais sobre as Sanções Contratuais, decorrentes do acompanhamento das cláusulas 
contratuais. Por fim, nos termos do item 5.9 do Anexo 7 compete à Concessionária e/ou possíveis 
terceiros interessados apenas identificar as interferências nos Pontos de Iluminação Pública em razão da 
presença de arborização, encaminhando a solicitação às autoridades competentes relativas as podas ou 
transplantes estritamente necessários à adequada prestação dos serviços, ao atendimento dos 
parâmetros de desempenho e às demais obrigações contratuais.

Como se observa, a minuta de contrato de concessão em comento visa regular a relação entre o Poder 
Concedente e a Concessionária, razão pela qual não adentra em aspectos procedimentais que poderão 
ser adotados pelo Poder Concedente para análise e decisão das demandas eventualmente decorrentes 
da relação contratual, como a participação das aludidas instâncias de controle social, justamente por ser 
matéria estranha ao objeto do Contrato.

Por fim, convém mencionar que as citadas instâncias de controle social, assim como a sociedade como 
um todo, podem auxiliar o Poder Concedente na fiscalização das cláusulas contratuais, independente de 
previsão expressa, seja por meio do encaminhamento de sugestões, denúncias ou críticas, ou mediante 
a solicitação de serviços de reparos ou ajustes pela Concessionária, por exemplo.

Informamos ainda que, segundo consta no Anexo 14, a Rodovia PE 095 deverá ter classe de iluminação 
mínima V2. Finalmente, informamos que o escopo de iluminação de destaque foi definido com base em 
aspectos históricos e turísticos de cada local.
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EDITAL E 
CONTRATO 
MINUTA

ITEM E CLÁUSULA
INSPEÇÃO 
ACREDITADA DE 
PROJETOS E OBRAS

DA INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E DAS OBRAS
Considerando a implementação de novos mecanismos contratuais e inovações na prestação de serviços e visando 
maior segurança jurídica e mitigação de riscos, é requerida a inspeção de projetos e a inspeção de obras, por meio de 
Organismo de Inspeção (OIA-EI) acreditado pelo INMETRO, em conformidade com a Portaria INMETRO nº 367 
“Regulamento para inspeção acreditada de empreendimentos de infraestrutura” de 20/12/2017, baseada na norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17020 “Avaliação da conformidade — Requisitos para o funcionamento de diferentes tipos de 
organismos que executam inspeção”, Portaria nº 39/2020.
A CONTRATADA deverá obter para todas as obras de implantação, de ampliação, demais melhoramentos e 
conservação previstas na CONCESSÃO, às suas expensas, CERTIFICADO DE INSPEÇÃO do projeto básico, 
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO do projeto executivo e CERTIFICADO DE INSPEÇÃO da execução da obra.
Os custos e eventuais responsabilidades relacionados à contratação do Organismo de Inspeção (OIA-EI) serão 
atribuídos à CONTRATADA, não cabendo qualquer espécie de ônus ao CONCEDENTE.
DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DOS PROJETOS PELA CONCEDENTE
A aprovação ou recebimento, pela CONCEDENTE, dos projetos certificados apresentados pela CONTRATADA, não 
implica qualquer responsabilidade para a CONCEDENTE, nem exime a CONTRATADA, total ou parcialmente, das 
suas obrigações decorrentes do CONTRATO ou das disposições legais ou regulamentares pertinentes, 
permanecendo responsável pelas eventuais imperfeições do projeto e consequente qualidade dos serviços realizados 
decorrentes do projeto.
Os projetos somente deverão ser entregues pela CONTRATADA à CONCEDENTE devidamente certificados, exceto 
quando expressamente solicitados pela concedente.
DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DAS OBRAS PELA CONCEDENTE
A CONTRATADA deverá apresentar o respectivo CERTIFICADO DE INSPEÇÃO das obras à CONCEDENTE, 
juntamente com a entrega de documentação completa, de cada etapa concluída da obra.
A apresentação do CERTIFICADO DE INSPEÇÃO do projeto não exclui a responsabilidade Técnica da 
CONTRATADA, nem isenta a CONTRATADA de reparar toda e qualquer não conformidade ocorrida nas obras, sendo 
certo que todo o ônus do refazimento da obra será responsabilidade da CONTRATADA.

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



52
EDITAL E 
CONTRATO 
MINUTA

ITEM E CLÁUSULA
INSPEÇÃO 
ACREDITADA DE 
PROJETOS E OBRAS

REF: Sugestão de cláusula para demanda de inspeção acreditada de projetos de engenharia e de obras de infraestrutura (Portaria Inmetro 367/2017).

Nota: trata-se de mera sugestão para fins orientativos pelas autoridades do poder público, devendo ser adaptada aos critérios aplicáveis a cada situação, e tipologia de empreendimento (obra pública, concessão, PPP etc.).

Prezados,

Primeiramente queremos apresentar-nos, a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade – ABRAC é a entidade que congrega os organismos acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO para Certificação de Pessoas, Produtos, Serviços, 

Sistemas de Gestão, Laboratórios de Ensaios e Calibração e Inspeções Diversas.

SUGESTÃO:

DA INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E DAS OBRAS

 Considerando a implementação de novos mecanismos contratuais e inovações na prestação de serviços e visando maior segurança jurídica e mitigação de riscos, é requerida a inspeção de projetos e a inspeção de obras, por meio de Organismo de Inspeção (OIA-EI) 

acreditado pelo INMETRO, em conformidade com a Portaria INMETRO nº 367 “Regulamento para inspeção acreditada de empreendimentos de infraestrutura” de 20/12/2017, baseada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17020 “Avaliação da conformidade — Requisitos para o 

funcionamento de diferentes tipos de organismos que executam inspeção”.

A CONTRATADA deverá obter para todas as obras de implantação, de ampliação, demais melhoramentos e conservação previstas na CONCESSÃO, às suas expensas, CERTIFICADO DE INSPEÇÃO do projeto básico, CERTIFICADO DE INSPEÇÃO do projeto executivo e 

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO da execução da obra.

Os custos e eventuais responsabilidades relacionados à contratação do Organismo de Inspeção (OIA-EI) serão atribuídos à CONTRATADA, não cabendo qualquer espécie de ônus ao CONCEDENTE. 

DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DOS PROJETOS PELA CONCEDENTE

A aprovação ou recebimento, pela CONCEDENTE, dos projetos certificados apresentados pela CONTRATADA, não implica qualquer responsabilidade para a CONCEDENTE, nem exime a CONTRATADA, total ou parcialmente, das suas obrigações decorrentes do 

CONTRATO ou das disposições legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo responsável pelas eventuais imperfeições do projeto e consequente qualidade dos serviços realizados decorrentes do projeto.  

Os projetos somente deverão ser entregues pela CONTRATADA à CONCEDENTE devidamente certificados, exceto quando expressamente solicitados pela concedente.

DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DAS OBRAS PELA CONCEDENTE 

A CONTRATADA deverá apresentar o respectivo CERTIFICADO DE INSPEÇÃO das obras à CONCEDENTE, juntamente com a entrega de documentação completa, de cada etapa concluída da obra.

 A apresentação do CERTIFICADO DE INSPEÇÃO do projeto não exclui a responsabilidade Técnica da CONTRATADA, nem isenta a CONTRATADA de reparar toda e qualquer não conformidade ocorrida nas obras, sendo certo que todo o ônus do refazimento da obra será 

responsabilidade da CONTRATADA.

JUSTIFICATIVA

A avaliação da conformidade acreditada, como a inspeção, constitui mecanismo consolidado no Brasil e no mundo para demonstrar a conformidade em relação à requisitos pré-estabelecidos, seja de execução, seja de desempenho, assegurando um controle sistemático 

por meio de avaliações executadas por organismos de avaliação da conformidade acreditados (OAC), sendo que para o propósito desta presente sugestão, são denominados Organismos de Inspeção Acreditados (OIA).

A acreditação é o mecanismo que permite avaliar a confiança nos processos do organismo de inspeção, verificando sua competência técnica, bem como, seus procedimentos para assegurar sua independência, imparcialidade, objetividade e ausência de conflitos de 

interesses, em especial, no que concerne às decisões tomadas. 

No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO é organismo acreditador reconhecido legalmente por meio do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, que está inserido em uma política pública de alto nível denominada 

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – SINMETRO, e que avalia periodicamente os OAC, incluindo os OIA.

Neste contexto, por meio de uma inspeção acreditada, os entes da administração pública podem se desonerar da verificação da conformidade técnica em relação aos requisitos de projeto de engenharia e de execução de obras, o que constitui maior segurança técnica e 

jurídica, além de alinhamento com as práticas mais modernas de gestão de riscos e governança.

Conforme definido pelo INMETRO, a “acreditação é o reconhecimento formal da competência técnica das organizações que realizam avaliação da conformidade, e é uma maneira segura de identificar aqueles que oferecem a máxima confiança em seus serviços e agrega 

valor” Fonte:

http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/vantagens.asp

Na Comunidade Europeia, a acreditação figura no EU Regulation No. 765/2008 como o instrumento para reconhecer e harmonizar as avaliações da conformidade, podendo ser utilizado pelos entes da administração pública de cada país como instrumento para maior 

credibilidade e mitigação de riscos.

Tendo em vista a relevância do tema e expectativa de mitigação dos riscos associados, foi celebrado Acordo de Cooperação Técnica nº 8 entre a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos – SPPI e o INMETRO, visando à implantação da política de 

inspeção de projetos de engenharia e de execução de obras, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 02 de junho de 2017.

Como resultado do acordo de cooperação técnica do parágrafo supra, após extenso debate com atores do poder público (INMETRO, ANAC, ANTT, DNIT, CGU, TCU, Ministério dos Transportes, Ministério do Planejamento e outros) e audiência pública que recebeu mais de 

200 contribuições de diversos setores da sociedade civil organizada, mercado e poder público, o INMETRO publicou em 20 de dezembro de 2017 a Portaria No. 367 que aprova o Regulamento para Inspeção Acreditada de Empreendimentos de Infraestrutura, abrangendo 

em seu escopo, a inspeção de projetos de engenharia e a inspeção de execução de obras.

É importante salientar que o procedimento para acreditação de um OIA pelo INMETRO traz em si o princípio de publicidade, já que qualquer empresa que atenda aos requisitos da acreditação, pode requerer sua acreditação, o que elimina qualquer hipótese de reserva de 

mercado, garantindo a livre concorrência.

Cabe destacar que a elaboração de um projeto de engenharia tem como objetivo fundamental a realização de intervenções de qualidade e tecnicamente válidas, respeitando a melhor relação entre os benefícios, os prazos e os custos globais de construção, manutenção e 

gestão, bem como que, um empreendimento de infraestrutura passa por etapas sucessivas de desenvolvimento, abrangendo temas multidisciplinares como aqueles relacionados à engenharia, meio ambiente, gestão de riscos, industriais, contratuais, legais e econômico-

financeiros. Além disto, as obras e serviços de um empreendimento de infraestrutura devem ser executados conforme o projeto aprovado, e as relativas prescrições técnicas, assim como as eventuais avaliações de variações técnicas, em conformidade com o contrato e os 

eventuais atos de obrigação ou adicionais devidamente aprovados. Cumpre destacar que as considerações do presente parágrafo figuram na própria Portaria INMETRO 367/2017.

Neste contexto, justifica-se a adoção de ferramentas estruturadas baseadas em preceitos e normas técnicas nacionais e internacionais. Em particular, a inspeção é conduzida conforme norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 17020 – Avaliação da conformidade - Requisitos 

para o funcionamento de diferentes tipos de organismos que executam inspeção, amparada por mecanismo de acreditação reconhecido legalmente (INMETRO).

Diversas iniciativas para maior contextualização e para estímulo à adoção da inspeção acreditada têm ocorrido, citando por exemplo: 

• a publicação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência “Relatório de Conjuntura No. 05 Desafios ao aumento do investimento privado em infraestrutura no Brasil". Fonte:

http://www.secretariageral.gov.br/estrutura/secretaria_de_assuntos_estrategicos/publicacoes-e-analise/relatorio-de-conjuntura/desafios_ao_aumento_do_investimento_privado_em_infraestrutura_no_brasil.pdf

• o relatório da CNI - Confederação Nacional da Indústria "Propostas da Indústria Para as Eleições 2018" no capítulo "Proposta 02: Segurança Jurídica e Governança na Infraestrutura. Fonte:

 http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-2018/seguranca-juridica/ 

• a “Instrução Orientativa No. 01/2017" emitida pela SPPI recomenda o uso da inspeção acreditada. Fonte:

https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/Registro1286956/orientacao%20normativa%20n%2001%20de%2020122017.pdf

• a Resolução No. 04/2018, que recomenda tal rotina no Anexo - Artigo 8o - parágrafo 2º emitida pelo Comitê Gestor do PAC. 

• eventos específicos sobre o tema foram realizados, como por exemplo, na ABDIB – Associação Brasileira da Infraestrutura de Base e na CGU – Controladoria Geral da União. Fonte: 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2019/01/seminario-da-cgu-debate-reducao-de-riscos-em-projetos-e-obras-de-infraestrutura

• a publicação da Portaria Nº 01, de 04 de janeiro de 2021, da Agência de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP que dispõe sobre a Certificação de Projetos Executivos e obras no âmbito do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo e dá outras 

providências.  Fonte:

http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/Portarias/Portaria%20n%C2%BA%20001%20-%20ATESPPOR202100001A%20-%20Certifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Projetos%20Executivos.pdf

• a publicação da Portaria nº 13, de 20 de janeiro de 2021, da ANTT que disciplina a solicitação, a apresentação e a apreciação de certificado de inspeção acreditada de projetos de engenharia no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres.  Fonte:

 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-13-de-20-de-janeiro-de-2021-299984988

As iniciativas supra demonstram o interesse do mercado e do poder público no uso da inspeção acreditada, no entanto, observa-se, especialmente por parte do poder público nas diversas esferas federal, estadual e municipal, temor na adoção da referida inspeção 

acreditada, dado não haver marco legal que proteja esta iniciativa ou ainda que a torne compulsória.

A SPPI, na “Instrução Orientativa No. 01/2017” mencionada acima, traz, de forma clara, os objetivos na adoção da inspeção acreditada: 

I. Melhorar a qualidade técnica dos projetos de engenharia e dos estudos elaborados para a implantação das infraestruturas; 

II. Mitigar o risco de descumprimento dos prazos e de elevação dos custos de implantação das infraestruturas; 

III. mitigar os riscos associados à conclusão dos projetos, com a consequente melhoria da sua financiabilidade; 

IV. Aumentar a agilidade dos processos de análise pelos reguladores, órgãos de controle e agentes financiadores; 

V. Disponibilizar aos órgãos e às entidades da administração pública federal e a outros atores envolvidos no contexto dos empreendimentos públicos de infraestrutura de que trata esta Orientação Normativa um sistema de credibilidade, rastreabilidade e confiabilidade dos 

serviços prestados pelos Organismos de Avaliação de Conformidade; 

VI. Tornar mais eficientes os processos de avaliação e aprovação de projetos pelo Parceiro Público e os procedimentos necessários à obtenção de licenças ambientais.

Por fim, cumpre salientar que a presente sugestão não traz em si aspectos significativamente inovadores, senão a adoção de mecanismos mais confiáveis e transparentes (inspeção acreditada), já abrangidos pelo conjunto de políticas públicas e procedimentos técnicos 

disponíveis no país, com o propósito de assegurar maior previsibilidade, confiança e mitigação de riscos.

A ABRAC coloca-se à disposição para realizar reunião ou apresentação para esclarecimentos sobre os critérios relacionados à esta política pública de inspeção acreditada de projetos e de obras de infraestrutura.

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



53 Edital Itens 12.3.4.1 e 12.3.4.1.3 Qualificação Técnica

Considerando:
(a) que o item 12.3.4.1 exige como requisito de qualificação técnica a “comprovação de realização de investimentos 
de, no mínimo, R$ 52.568.843 (cinquenta e dois milhões quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e três 
reais), em empreendimento de qualquer setor de infraestrutura[...]”; 
 
(b) que o item 12.3.4.1.3 estabelece que será computado 100% do valor do investimento caso a LICITANTE tenha 
atuado como acionista com participação igual ou superior a 50% do empreendimento, porém, se a participação 
acionária da LICITANTE for menor que 50% o cômputo será na proporção da respectiva participação, aplicando-se a 
proporção de participação ao valor do investimento constante na documentação; 
 
(c) uma situação hipotética em que, por exemplo, as Empresas “A” e “B” possuam comprovação de investimento em 
empreendimento na qual as duas juntas possuam mais de 50% de participação acionária e que estas empresas se 
consorciem novamente para disputar a presente licitação; 
 
(d) na hipótese do item anterior a regra do Edital não é suficientemente clara se o valor do investimento seria 
aproveitado: (i) na integralidade pelo fato das duas empresas juntas deterem mais de 50% da participação acionária; 
ou (ii) se o cômputo do investimento irá observar a regra da proporcionalidade pelo fato de nenhuma das duas 
empresas possuírem isoladamente participação superior a 50%. 
   
(e) que na situação hipotética acima, adotar no cômputo do valor de investimento a regra de proporcionalidade é 
medida restritiva à competitividade do certame; 
 
(f) que a ausência de regulamentação de forma clara e objetiva de exigências que devem ser cumpridas pelos 
licitantes impede o julgamento objetivo das propostas (contrariando o disposto nos termos dos artigos 3º e 44 da Lei 
Federal n. 8.666/1993), criando um cenário de insegurança jurídica e que pode prejudicar a seleção da proposta mais 
vantajosa. 
 
Sugere-se que o Edital seja modificado para inclusão de subitem ao item 12.3.4.1.3 de modo a deixar claro que será 
considerado o valor total do investimento na hipótese de duas empresas, consorciadas no âmbito do presente 
certame, possuírem juntas participação acionária superior a 50% no empreendimento ao qual se refere a 
comprovação do investimento. 
 
Segue sugestão de redação: 
 
“12.3.4.1.3 [...] 
(iii) na hipótese de empresas consorciadas no âmbito do presente certame possuírem juntas participação acionária 
superior a 50% no empreendimento objeto do investimento realizado, será computado o valor total do(s) 
investimento(s) constante do(s) documento(s) de comprovação.

Agradecemos o envio da contribuição, mas informamos que não será acatada.

Inicialmente, importante ressaltar que a redação constante na contribuição não coincide com a adotada 
nos documentos disponibilizados. Por exemplo, o item 12.3.4.1.3 não “estabelece que será computado 
100% do valor do investimento caso a LICITANTE tenha atuado como acionista com participação igual 
ou superior a 50% do empreendimento, porém, se a participação acionária da LICITANTE for menor que 
50% o cômputo será na proporção da respectiva participação, aplicando-se a proporção de participação 
ao valor do investimento constante na documentação;”. Confira-se:

12.3.4.1.3 Serão consideradas as seguintes regras para comprovação da experiência prevista no subitem 
12.3.4.1: 
 (i) Na hipótese em que o detentor da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.1 seja individualmente 
responsável pelo empreendimento, será considerado o valor total do(s) investimento(s) constante do(s) 
documento(s) de comprovação. 
(ii) Na hipótese em que o(s) detentor(es) da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.1 tenha(m) 
atuado no empreendimento como acionista(s) com participação igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento), será computado o valor total do(s) investimento(s) constante do(s) documento(s) de 
comprovação;  
 (iii) Na hipótese em que o(s) detentor(es) da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.1 tenha(m) 
atuado no empreendimento como acionista(s) com participação inferior a 50% (cinquenta por cento), será 
observada a proporção de sua participação na respectiva sociedade, aplicando-se essa proporção ao 
valor total do(s) investimento(s) constante do(s) documento(s) de comprovação; 
 (iv) Na hipótese em que o(s) detentor(es) da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.1 tenha(m) 
atuado no empreendimento como consorciado(s), será observada a proporção de sua participação no 
respectivo consórcio, aplicando-se essa proporção ao valor total do(s) investimento(s) constante do(s) 
documento(s) de comprovação.

Assim, considerando a redação efetivamente adotada no dispositivo em questão, a sugestão visando 
“deixar claro que será considerado o número total de pontos de iluminação pública na hipótese de duas 
empresas, consorciadas no âmbito do presente certame, possuírem juntas participação acionária 
superior a 50% no empreendimento a que se refere o atestado” não nos parece necessária.

O subitem 12.3.4.1.3 expressamente contempla a possibilidade de haver um detentor ou mais de um 
detentor da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.1. Ademais, o item 6.1 estabelece que poderão 
participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em CONSÓRCIO, pessoas jurídicas nacionais (inclusive 
entidades de previdência complementar e INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS), fundos de investimento, ou 
empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, que atendam os termos deste EDITAL



54 Edital Itens 12.3.4.2 e 12.3.4.2.4 Qualificação Técnica

Considerando: 
 
(a) que o item 12.3.4.2 exige como requisito de qualificação técnica a “Comprovação da execução, pelo período 
mínimo de 1 (um) ano, de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva de, no mínimo, 17.217 
(dezessete mil duzentos e dezessete) pontos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA(...)”
 
(b) que o item 12.3.4.2.4 estabelece que será computado o valor total do número de pontos constante do(s) 
documento(s) de comprovação caso a LICITANTE tenha atuado como acionista com participação igual ou superior a 
50% do empreendimento, porém, se a participação acionária da LICITANTE for menor que 50% o cômputo será na 
proporção da respectiva participação, aplicando-se a proporção de participação ao valor total do número de pontos 
constante na documentação; 
 
(c) uma situação hipotética em que, por exemplo, as Empresas “A” e “B” possuam atestado(s) de serviços de 
operação e manutenção preventiva do serviços de iluminação pública, no(s) qual(is) as duas juntas possuam mais de 
50% de participação acionária e que estas empresas se consorciem novamente para disputar a presente licitação; 
 
(d) na hipótese do item anterior a regra do Edital não é suficientemente clara se o atestado seria aproveitado: (i) na 
integralidade pelo fato das duas empresas juntas deterem mais de 50% da participação acionária; ou (ii) se o cômputo 
do número de pontos irá observar a regra da proporcionalidade pelo fato de nenhuma das duas empresas possuírem 
isoladamente participação superior a 50%. 
   
(e) que na situação hipotética acima, adotar no cômputo do valor de investimento a regra de proporcionalidade é 
medida restritiva à competitividade do certame; 
 
(f) que a ausência de regulamentação de forma clara e objetiva de exigências que devem ser cumpridas pelos 
licitantes impede o julgamento objetivo das propostas (contrariando o disposto nos termos dos artigos 3º e 44 da Lei 
Federal n. 8.666/1993), criando um cenário de insegurança jurídica e que pode prejudicar a seleção da proposta mais 
vantajosa. 
 
Sugere-se que o Edital seja modificado para inclusão de subitem ao item 12.3.4.2.4 de modo a deixar claro que será 
considerado o número total de pontos de iluminação pública na hipótese de duas empresas, consorciadas no âmbito 
do presente certame, possuírem juntas participação acionária superior a 50% no empreendimento a que se refere o 
atestado. 
 
Segue sugestão de redação: 
 
“12.3.4.2.4 [...] 
(iii) na hipótese de empresas consorciadas no âmbito do presente certame possuírem juntas participação acionária 
superior a 50% no empreendimento objeto do atestado, será computado o valor total do número de pontos constante 
do(s) documento(s) de comprovação.

Agradecemos o envio da contribuição, mas informamos que não será acatada.
Inicialmente, importante ressaltar que a redação constante na contribuição não coincide com a adotada nos documentos 
disponibilizados. Por exemplo, o item 12.3.4.2.4 não “estabelece que será computado o valor total do número de pontos 
constante do(s) documento(s) de comprovação caso a LICITANTE tenha atuado como acionista com participação igual ou 
superior a 50% do empreendimento, porém, se a participação acionária da LICITANTE for menor que 50% o cômputo será 
na proporção da respectiva participação, aplicando-se a proporção de participação ao valor total do número de pontos 
constante na documentação;”. Confira-se:
12.3.4.2.4. Serão consideradas as seguintes regras para comprovação da experiência prevista no subitem 12.3.4.2: 
 (i) Na hipótese em que o detentor da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.2 seja individualmente responsável pelo 
empreendimento, será considerado o valor total de pontos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA constante do(s) documento(s) de 
comprovação. 
(ii) Na hipótese em que o(s) detentor(es) da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.2 tenha(m) atuado no 
empreendimento como acionista(s) com participação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), será computado o 
valor total de pontos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA constante do(s) documento(s) de comprovação; 
 (iii) Na hipótese em que o(s) detentor(es) da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.2 tenha(m) atuado no 
empreendimento como acionista(s) com participação inferior a 50% (cinquenta por cento), será observada a proporção de 
sua participação na respectiva sociedade, aplicando-se essa proporção ao valor total de pontos de ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA constante do(s) documento(s) de comprovação; 
 (iv) Na hipótese em que o(s) detentor(es) da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.2 tenha(m) atuado no 
empreendimento como consorciado(s), serão consideradas as quantidades efetivamente executadas por ele(s) no âmbito 
daquele consórcio.
Assim, considerando a redação efetivamente adotada no dispositivo em questão, a sugestão visando “deixar claro que 
será considerado o número total de pontos de iluminação pública na hipótese de duas empresas, consorciadas no âmbito 
do presente certame, possuírem juntas participação acionária superior a 50% no empreendimento a que se refere o 
atestado” não nos parece necessária.
O subitem 12.3.4.2.4.expressamente contempla a possibilidade de haver um detentor ou mais de um detentor da 
experiência a que se refere o subitem 12.3.4.2. Ademais, o item 6.1 estabelece que poderão participar da LICITAÇÃO, 
isoladamente ou em CONSÓRCIO, pessoas jurídicas nacionais (inclusive entidades de previdência complementar e 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS), fundos de investimento, ou empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, que 
atendam os termos deste EDITAL
Na hipótese em que 2 (duas) empresas participantes como consorciadas de apresentarem comprovação da experiência 
constante do subitem 12.3.4.2 relativo a um único empreendimento no qual ambas tenham atuado como acionistas, e 
desde que a soma da participação acionária de ambas naquele empreendimento tenha sido igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento), será computado o valor total do investimento constante daquele documento de comprovação 
referente ao empreendimento em questão, respeitadas as demais regras e condições constantes do Edital. Esse 
entendimento encontra-se refletido na redação constante no subitem 12.3.4.1.3, (iii):”Na hipótese em que o(s) detentor(es) 
da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.2 tenha(m) atuado no empreendimento como acionista(s) com 
participação inferior a 50% (cinquenta por cento), será observada a proporção de sua participação na respectiva 
sociedade, aplicando-se essa proporção ao valor total de pontos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA constante do(s) documento(s) 
de comprovação;”.
No mais, cabe ressaltar que, nos termos dos Subitens 13.2 (i) e (ii), do Edital, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá solicitar às Proponentes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos por aquelas apresentados, 
bem como promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da Licitação.

55
Relatório de 
Engenharia

Item 6.3 e 8.6
Pontos Escuros e 
Demanda Reprimida

Considerando: 
 
a. que o Relatório de Engenharia (documento não vinculativo) estabelece que a correção dos “Pontos Escuros” e 
atendimento à “Demanda Reprimida” devem ser realizados em até 12 meses contados da data de eficácia, ou seja, 
até o final do período de modernização; 
 
b. porém, que os documentos vinculativos (Contrato + Anexos) não fazem qualquer menção a respeito do prazo para 
correção dos “Pontos Escuros” e atendimento à “Demanda Reprimida”; 
 
c. que os marcos de modernização irão levar em consideração o cadastro base da rede municipal de iluminação 
pública, no qual não irá constar os pontos atinentes aos “Pontos Escuros” e à “Demanda Reprimida”; e 
 
d. sobretudo, que os prazos estabelecidos para correção dos “Pontos Escuros” e atendimento à “Demanda 
Reprimida” geram impactos relevantes na formulação das propostas econômicas.   
 
Sugere-se que os documentos vinculativos (Contrato + Anexos) sejam alterados para determinarem de forma clara, 
objetiva e vinculativa os prazos para correção dos “Pontos Escuros” e atendimento à “Demanda Reprimida”.

Obrigado pelo envio da sugestão. A sugestão não será acatada, pois o caso já está previsto nos documentos vinculativos, conforme 
demonstrado a seguir.
Observe-se que o cadastro de pontos de iluminação pública do Município, de caráter meramente informativo e não vinculante, e tendo como 
finalidade assegurar isonomia e transparência a todos os licitantes em relação às informações públicas disponíveis sobre o parque municipal 
de iluminação pública, será disponibilizado oportunamente.
Cumpre esclarecer que, por força do Subitem 2.3, do EDITAL, as PROPONENTES são integralmente responsáveis pela análise de todos os 
dados e informações sobre a CONCESSÃO, bem como pelo exame da condição atual dos bens vinculados à CONCESSÃO e demais 
estruturas físicas relativas aos SERVIÇOS, cabendo -lhes, ainda, arcar com todos os custos e despesas referentes às providências 
necessárias à elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL, bem como à participação na LICITAÇÃO.
Complementarmente, consoante disposto no Subitem 2.3.1, do Edital, as informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, 
projetos, planilhas e demais documentos ou dados, relacionados à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e aos SERVIÇOS foram 
realizados e obtidos para fins exclusivos de precificação da CONCESSÃO, não apresentando, perante as potenciais PROPONENTES, 
qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade do PODER CONCEDENTE em face das 
PROPONENTES ou da futura CONCESSIONÁRIA.
Por fim, cumpre ressaltar que, na forma da Subcláusula 15.2.1 da Minuta Contratual, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo 
atendimento dos requisitos de iluminância e uniformidade, conforme previsto no ANEXO 5, em todos os ESPAÇAMENTOS inferiores a 140 
(cento e quarenta) metros entre PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA na mesma via, inclusive mediante a realocação ou instalação de 
novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, sem que o cumprimento desta obrigação gere, em qualquer hipótese, direito à REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA ou utilização de BANCO DE CRÉDITOS.
Assim, conforme a Subcláusula 17.3 da minuta contratual, não consumirá créditos do BANCO DE CRÉDITOS e não são consideradas como 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES a instalação, por parte da CONCESSIONÁRIA, de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para (i) 
cumprimento da obrigação prevista na Subcláusula 15.2.1 e respectivos subitens ou (ii) para atendimento aos requisitos luminotécnicos e de 
eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 5, em virtude de alterações na CLASSE DE ILUMINAÇÃO das vias ao longo do PRAZO DA 
CONCESSÃO, exceto na hipótese prevista na Subcláusula 18.3.2 da minuta do Contrato.
Informa-se que a remuneração do futuro Concessionário estará atrelada ao cumprimento dos marcos da concessão e ao atendimento dos 
indicadores do Sistema de Mensuração de Desempenho.



56 Contrato Item 41.1
Números de Pontos de 
Iluminação Pública

Considerando: 
 
a. que os documentos vinculativos da licitação (Edital, Contrato e Anexos) não estabelecem de forma expressa o 
número de pontos de iluminação pública do Parque de Iluminação Pública atual, estimado em 34.435 pelos estudos;  

b. que a Concessionária deverá elaborar cadastro da rede de iluminação pública. Neste contexto, é provável que se 
detecte variação relevante do número de pontos de iluminação pública em relação ao cadastro base, que foi utilizado 
como referência para as estimativas do Capex e Opex da PPP; 
 
c.     portanto, que o Contrato não deixa claro o endereçamento do risco decorrente da variação do número de pontos 
detectado pelo novo cadastro que será elaborado pela Concessionária e aprovado pelo Poder Concedente; 
 
d. que a atribuição de riscos previamente imensuráveis aos particulares em contratos de PPP não se mostra 
recomendável sob a ótica da economicidade e eficiência, pois induz os potenciais licitantes a majorarem suas 
propostas comerciais com o objetivo de se proteger do referido risco, havendo nesse cenário a perspectiva de o 
Poder Concedente acabar desembolsando valores para cobrir determinados riscos que podem ou não se concretizar, 
ou podem simplesmente se concretizar em patamares financeiros inferiores ao estimado pela iniciativa privada; e 
 
e. que quando os particulares se veem obrigados a contemplar em suas propostas riscos e imprecisões imensuráveis 
há a possibilidade clara de prejuízo ao princípio da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública 
(art. 37, XXI da Constituição Federal), além da perspectiva de a própria comparação entre as propostas se mostrar 
prejudicada em razão da consideração, pelos licitantes, de premissas fáticas e técnicas distintas. 
Assim, sugerimos que haja previsão expressa no Contrato no sentido de a Concessionária ser responsável pela 
variação do número de pontos de iluminação pública até do limite máximo de 10% (para mais ou para menos), 
considerando para cômputo deste percentual o quantitativo de 34.435 pontos do Cadastro Base  do Parque de 
Iluminação Pública.  
 
Nessa linha, qualquer variação acima do limite estabelecido será evento de recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato em favor do Poder Concedente ou da Concessionária, conforme o caso.

Obrigado pelo envio da sugestão. A sugestão não será acatada.

Observe-se que o cadastro de pontos de iluminação pública do Município, de caráter meramente 
informativo e não vinculante, e tendo como finalidade assegurar isonomia e transparência a todos os 
licitantes em relação às informações públicas disponíveis sobre o parque municipal de iluminação 
pública, será disponibilizado oportunamente.

Cabe destacar que, por força do Subitem 2.3, do EDITAL, as PROPONENTES são integralmente 
responsáveis pela análise de todos os dados e informações sobre a CONCESSÃO, bem como pelo 
exame da condição atual dos bens vinculados à CONCESSÃO e demais estruturas físicas relativas aos 
SERVIÇOS, cabendo -lhes, ainda, arcar com todos os custos e despesas referentes às providências 
necessárias à elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL, bem como à participação na LICITAÇÃO.

Complementarmente, consoante disposto no Subitem 2.3.1, do Edital, as informações, estudos, 
pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados, 
relacionados à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e aos SERVIÇOS foram realizados e 
obtidos para fins exclusivos de precificação da CONCESSÃO, não apresentando, perante as potenciais 
PROPONENTES, qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade 
do PODER CONCEDENTE em face das PROPONENTES ou da futura CONCESSIONÁRIA.

Complementarmente, consiste em obrigação da CONCESSIONÁRIA a elaboração do CADASTRO 
BASE, conforme Subcláusula 14.2.'b', da minuta do Contrato, bem como a atualização do CADASTRO, 
nos termos da Subcláusula 19.2.29, da minuta do Contrato.

Outrossim, conforme cláusula 41.1.2, do Contrato, são riscos da CONCESSIONÁRIA erros e omissões 
no CADASTRO BASE, no CADASTRO ou na classificação de iluminação de vias.



57 Edital Item 12.3.2
Qualificação Econômico-
Financeira

Considerando: 
 (a) que a "GARANTIA DE PROPOSTA" será objeto de análise e julgamento em etapa distinta da fase de habilitação, sendo exigida a sua 
apresentação em envelope apartado das demais exigências de habilitação técnica, jurídica, fiscal e econômico-financeira; 
(b) que o item 12.3.2 do Edital se limita a exigir, a título de requisito de qualificação econômico-financeira, a apresentação de certidão 
negativa de falência e recuperação judicial e a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, sem, contudo, especificar qual a finalidade da apresentação do balanço e demonstrações contábeis, já que não há 
qualquer exigência ou parâmetro econômico-financeiro a ser objeto de análise a partir dos balanços e demonstrações dos licitantes; 
(c) que a exigência de apresentação de balanço e demonstrações contábeis possui o condão de permitir a demonstração do atendimento 
a determinado patrimônio líquido mínimo ou índices contábeis mínimos/máximos, tornando-se absolutamente inócua se puder ser 
atendida com a simples apresentação da documentação, sem que haja qualquer exame acerca da boa saúde financeira do licitante a 
partir de tal documentação, como ocorre no caso concreto; 
(d) que, no cenário atual, o conteúdo do balanço patrimonial e respectivas demonstrações será irrelevante, bastando a sua exibição pelos 
licitantes para que estes sejam habilitados no tocante à qualificação econômico-financeira;  
(e) que, na prática, o Edital permite a habilitação econômico-financeira de toda e qualquer empresa que não estiver em recuperação 
judicial ou cuja falência não tenha sido declarada judicialmente, bastando, para tanto, que as empresas apresentem seus balanços e 
demonstrações, que poderão conter resultados financeiramente ruins, sem qualquer consequência prática para o certame; 
(f) que o sucesso de empreendimentos desta natureza depende da efetiva capacidade de investimento dos proponentes/licitantes, 
capacidade esta que consiste justamente na razão primeira da realização de qualquer licitação de parceria público-privada; 
(g) que é de conhecimento notório o fato de que as instituições financeiras que atuam no país não concedem financiamentos tendo como 
garantia apenas e tão somente a perspectiva do "step in", ou os recebíveis do projeto em si, sendo absolutamente indispensável que as 
licitantes (futuras acionistas da SPE) tenham efetiva capacidade econômica para conceder garantias corporativas; e 
(h) por fim, que o Tribunal de Contas da União admite a exigência cumulativa de garantia de proposta e patrimônio líquido em licitações 
de desestatização, desde que a garantia de proposta seja exigida e analisada em etapa distinta da fase de habilitação, como tem 
ocorrido na maioria dos leilões na área de infraestrutura (na mesma linha, vide igualmente o Acórdão 2629/2007 - Plenário):   
 "Nos termos do art. 31, inciso III, da Lei 8.666/1993, a garantia da proposta apresentada pelos licitantes deve estar limitada a 1% do 
valor estimado do     objeto da contratação. Conforme estabelecido no item 7.1 do Edital, a garantia da proposta foi fixada no patamar de 
0,86% do valor estimado para o contrato (R$ 6.928.359.033,92, segundo item 1.3 do Edital), encontrando-se, portanto, de acordo com a 
disposição legal. Registre-se que a garantia da proposta fez parte de fase anterior ao leilão (Volume 1 de apresentação da 
documentação), conforme itens 6 e 7 do Edital 001/2011 BR 101/ES/BA (peça 52), sendo, em outras palavras, condicionante para que a 
proponente participasse do leilão e não caracterizou restrição ao caráter competitivo à licitação. (...) 
Frise-se que a garantia de proposta foi exigida da proponente para participação do leilão (...). Não consta do Edital 001/2011 BR 
101/ES/BA a exigência de qualquer espécie de garantia como requisito para habilitação econômico-financeira, esta comprovada 
mediante patrimônio líquido mínimo no valor de R$ 100 milhões. Conclui-se, portanto, que a exigência de patrimônio líquido mínimo para 
habilitação econômico-financeira da proponente não caracteriza cumulatividade e está em consonância com o disposto no art. 31, § 2º, 
da Lei 8.666/1993" (Acórdão 2573/2012 - Plenário) 
Sugerimos que seja incluída exigência de patrimônio líquido mínimo, como requisito de habilitação econômico-financeira, em patamar 
compatível com o limite legal (10% do valor estimado do objeto) e o vulto do empreendimento, sem prejuízo da manutenção da exigência 
de apresentação de garantia de proposta, a ser apresentada em envelope distinto e julgada em fase apartada. 
Segue sugestão de redação: 
"12.3.2. Para qualificação econômico-financeira: 
(...) 
(iv) Comprovação de patrimônio líquido mínimo em valor correspondente a 10% do valor estimado do objeto licitado, acrescido de 30% 
no caso de participação em consórcio."

Agradecemos pela contribuição. Porém, a sugestão não será acatada, posto que as exigências contantes 
no Edital são adequadas para fins de qualificação do licitante e estão de acordo com a legislação 
aplicável. 

58 Edital Item 12.3.4.2 Qualificação Técnica

Considerando: 
(a) que o item 3.3 do Anexo 5 determina a implantação do sistema de telegestão nas vias V1 e V2 conforme condições previstas no Anexo 14, e nos bens 
culturais do município previstos no Anexo 6.
(b) que de acordo com o item 5.2 do Relatório de Engenharia a implantação de telegestão nos pontos indicados acimas corresponderá aproximadamente 
14,8% do parque de iluminação pública do município, ou seja, 5.097 pontos; 
(c) que o Diagnóstico Técnico da Rede de IP revela que o parque de iluminação pública do Município de Caruaru possui 34.435 (trinta e quatro mil 
quatrocentos e trinta e cinco) pontos de iluminação pública; 
(d)  que o serviço de telegestão é tão significativo no âmbito da PPP de forma que o Sistema de Mensuração de Desempenho (Anexo 8) define indicador 
específico para avaliar a disponibilidade do sistema de telegestão a ser implantado; 
(e) que a implantação do sistema de telegestão é requisito para cumprimento do 3º marco da concessão, que deverá ser cumprido até o final do 12º (décimo 
segundo) mês contabilizado a partir do início da Fase II; 
(f) que os sistemas de telegestão em serviços de iluminação pública tem se difundido nos últimos anos tanto no Brasil como no exterior. No território nacional 
citam-se como experiências relevantes os cases da PPP de IP de Belo Horizonte e dos Município de Aracruz/ES e Mauá/SP. Além disto, cita-se os túneis dos 
Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, os Campus da Universidade de São Paulo (USP) nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos e, ainda, 
de vias dos Municípios de Santo André/SP e São Bernardo do Campo/SP;   
(g) que o edital permite a participação de empresas em consórcio, sendo que os requisitos de qualificação técnica (como expertise em telegestão) poderão 
ser comprovados por qualquer uma das empresas consorciadas; 
(h) que o setor de iluminação pública, a exemplo de outros setores de serviços concedidos a particulares, possui como prática a constituição de Sociedades 
de Propósito Específico (SPEs) para a operação da concessão e estruturação do financiamento do projeto, tal como previsto no art. 20 da Lei Federal n. 
8.987/95. 
Sugere-se que seja incluído como requisito de qualificação técnica a comprovação de experiência na instalação e operação de sistema de telegestão de 
iluminação pública de no mínimo 2.500 (dois mil e quinhentos) pontos. 
Neste particular, segue sugestão de cláusula a este respeito: 
“12.3.4.2. [...] 
(iii) execução de serviços de implantação e operação de sistema telegestão de iluminação pública com no mínimo 2.500 (dois mil e quinhentos) pontos 
instalados em vias e/ou logradouros públicos.” 

Obrigado pelo envio da sugestão. A sugestão não será acatada. A exigência de experiências em 
realização de investimentos e em operação e manutenção de pontos de iluminação pública mostra-se 
adequada e suficiente para os fins do escopo contratual da PPP.



59 Anexo 4

DIRETRIZES PARA 
REALIZAÇÃO DO 
CADASTRO DA REDE 
MUNICPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

DIRETRIZES PARA 
REALIZAÇÃO DO 
CADASTRO DA REDE 
MUNICPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Considerando: 
 
a. que a Concessionária irá assumir a responsabilidade integral pela elaboração, a conservação e atualização do CADASTRO durante toda a vigência do 
CONTRATO; 
b. que são muitas às informações solicitadas de cada ponto de luz que devem, minimamente, constar no CADASTRO da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 
c. que algumas destas informações são redundantes. Por exemplo, no item localização é totalmente desnecessário exigir bairro, região, logradouro e código 
do logradouro, já que está se exigindo a posição georreferenciada do ponto, que supre todas as demais informações.  
d. que várias das informações do CADASTRO solicitadas não são relevantes para adequação do parque de iluminação pública às normas técnicas e nem 
para averiguação de sua efetiva modernização pelo Poder Concedente. 
e. por exemplo, que o subitem “Comando e Energia” exige informações de ativos que sequer são do município e pertencem à distribuidora de energia 
elétrica, citando-se como exemplo a rede elétrica de alimentação.  
f. que algumas informações solicitadas requerem que o agente de campo suba no poste para colher a informação, podendo serem citados os seguintes 
exemplos: tipo e modelo do reator, ajuste angular da inclinação da luminária, fabricante e modelo do relé fotoeletrônico, tipo de proteção, tipo de circuito e 
potência do transformador; 
g. que a exigência de dados para o CADASTRO que dependem da “subida” do agente de campo nos postes torna impossível a entrega do cadastro de 
iluminação pública no prazo estipulado, onerando de forma excessiva (e desnecessária) às propostas de preços formuladas pelas Proponentes; e  
h. que a qualidade dos serviços prestados pela Concessionária no tocante ao CADASTRO serão avaliados por indicador de desempenho específico, o IQD 
(Indicador de Qualidade de Dados dos ativos de iluminação Pública), interferindo diretamente na remuneração da Concessionária. 
Sugere-se alteração do Anexo 4 para que os itens do CADASTRO se limitem aos itens realmente relevantes (sem redundâncias), sem que sejam aplicados 
esforços excessivos, onerosos e desnecessários pela Concessionária na elaboração, conservação e atualização do CADASTRO.  
Para tanto, segue sugestão de redação para os itens do CADASTRO: 
 
“O CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA deverá conter, para cada UNIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, pelo menos as seguintes 
informações: 
 
1. Localização 
i. Posição georreferenciada (latitude, longitude) 
2. Luminária 
i. Tipo de luminária 
ii. Quantidade de luminárias 
iii. Tipo de Fonte Luminosa 
iv. Potência da Fonte Luminosa 
v. Quantidade de Fontes Luminosas 
vi. Potência Total das Fontes Luminosas 
3. Informações gerais 
i. Número da Unidade 
ii. Classe de Iluminação (V1, V2, V3, V4 e V5 ou P1, P2, P3 e P4) 
4. Poste e Braço 
i. Tipo de poste 
ii. Altura do poste 
iii. Tipo de braço 
iv. Projeção do braço 
v. Altura de instalação da luminária 
5. Energia 
i. Tipo de Alimentação (aéreo ou subterrâneo)” 

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será avaliada para fins de publicação do Edital 
definitivo.



60
Minuta do 
Contrato

Item 41.1.21 Bens Reversíveis

Considerando: 
 
a. que o item 41.1.21 do Contrato endereça à Concessionária o risco de “eventual perecimento, destruição, roubo, 
furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS inclusive os decorrentes de atos 
de vandalismo e atos decorrentes de manifestações sociais e/ou públicas”; 
(b) que a atribuição de riscos previamente imensuráveis aos particulares em contratos de PPP não se mostra 
recomendável sob a ótica da economicidade e eficiência, pois induz os potenciais licitantes a majorarem suas 
propostas comerciais com o objetivo de se proteger do referido risco, havendo nesse cenário a perspectiva de o 
Poder Concedente acabar desembolsando valores para cobrir determinados riscos que podem ou não se concretizar, 
ou podem simplesmente se concretizar em patamares financeiros inferiores ao estimado pela iniciativa privada; 
 
(c) que quando os particulares se veem obrigados a contemplar em suas propostas riscos e imprecisões imensuráveis 
há a possibilidade clara de prejuízo ao princípio da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública 
(art. 37, XXI da Constituição Federal), além da perspectiva de a própria comparação entre as propostas se mostrar 
prejudicada em razão da consideração, pelos licitantes, de premissas fáticas e técnicas distintas; 
 
(d) que é impossível para os potenciais licitantes contratar apólices de seguro que possam cobrir, de forma ilimitada e 
indefinida, os prejuízos decorrentes de furtos e atos de vandalismo; e 
 
(e) que o Município possui dados estatísticos acerca de vandalismo que foram, inclusive, utilizados pelo Plano de 
Investimentos e Operações (documento não vinculativo) que considerou uma taxa de falha/mês de 0,1% para 
vandalismo. 
 
Sugerimos que seja estipulado limite anual de responsabilidade da concessionária por prejuízos decorrentes de 
eventuais furtos, atos de vandalismo e abalroamentos, consubstanciado em no máximo 0,1%  da quantidade de 
pontos de iluminação pública existente no parque municipal. 
 
Segue sugestão de redação para o item 41.1.21 da Minuta de Contrato: 
 
“41.1.21. Eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos 
BENS VINCULADOS não cobertos pelas apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA ou pela garantia 
do fabricante, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos decorrentes de manifestações sociais e/ou 
públicas, observado o limite anual máximo de 0,1%  do número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Os 
prejuízos ou danos que tenham impactado um número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que exceda o limite 
anual de 0,1%  acima estipulado serão arcados pelo PODER CONCEDENTE.” 

Agradecemos pelo envio da contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. A 
Concessionária é responsável pela operação, manutenção, substituição ou reparo de materiais e 
equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou completas dos Pontos de 
Iluminação Pública.

61
Documentos 
não 
vinculativos

--
Cadastro da rede de 
iluminação pública

Considerando: 
 
a) que a ausência de divulgação do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA pode prejudicar 
a elaboração das propostas pelos licitantes; 
 
b) que a ampla divulgação do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA é fundamental para 
assegurar a isonomia entre os licitantes, o cumprimento da legislação e o fornecimento de informações necessárias 
para a adequada formulação de propostas pelos licitantes; e 
 
c) que é perfeitamente possível que o Poder Concedente divulgue o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA atualmente existente com caráter meramente referencial, sem se vincular às informações 
nele contidas, a exemplo do que ocorre com o “Plano de Negócios Referencial”. 
 
Pelo exposto, solicita-se a divulgação do cadastro de iluminação pública existente. 

Obrigado pela contribuição.

Observe-se que o cadastro de pontos de iluminação pública do Município, de caráter meramente 
informativo e não vinculante, e tendo como finalidade assegurar isonomia e transparência a todos os 
licitantes em relação às informações públicas disponíveis sobre o parque municipal de iluminação 
pública, será disponibilizado oportunamente.



62 Edital 12.3.4.1

Á
Prefeitura Municipal de Caruaru/PE
Assunto: Consulta Pública para a outorga, da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, INCLUINDO A 
IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORAMENTO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
Prezados senhores,

 1.Visando colaborar e contribuir para o sucesso do processo da Concessão supra referida, a STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A., pessoa jurídica de 
direto privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 88.849.773/0001-98, com sede na Rua Saldanha de Gama, 225, na cidade de Canoas/RS, e-mail 
claudio.abreu@stesa.com.br, na condição de empresa interessada em participar da futura licitação, vem pela presente expor, e após sugerir, o quanto segue:

 2.Consta no item 12.3.4.1 da minuta do edital da licitação o seguinte requisito de qualificação técnica:
12.3.4.1 - Comprovação de realização de investimentos de, no mínimo, R$ 52.568.843,00 ou mais, em empreendimento de infraestrutura em qualquer setor, 
com recursos próprios ou de terceiros, e com previsão de retorno de longo prazo sobre o capital investido, observadas as seguintes condições:

 (i)Para efeito do alcance do valor previsto acima, não será admitido o somatório de documentos de comprovação;

 (ii)Será considerado como valor de investimento o montante de recursos aplicado pelo detentor da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.1 na 
construção e/ou recuperação e/ou conservação e/ou manutenção relacionada ao empreendimento referido no item 12.3.4.1

 (iii)Para comprovação de que o retorno sobre o capital investido é de longo prazo, deve restar demonstrado, por meio de apresentação de instrumento 
contratual pertinente, que o resultado financeiro do detentor da experiência a que se refere o item 12.3.4.1 pode ser afetado pelo desempenho operacional do 
empreendimento durante período igual ou superior a 60 (sessenta) meses.
3. Verifica-se que o item acima transcrito, quando estabelece que “comprovação de realização de  investimentos”, está afastando do certame todos aqueles 
possíveis licitantes que já captaram o valor do investimento mas ainda o estão aplicando em seus contratos. É sabido que os períodos de investimentos em 
projetos de concessões e PPPs são de longa duração, o que combinado com a ainda reduzida quantidade destes projetos no país – embora seja um mercado 
crescente – isto significaria o afastamento de muitos licitantes potenciais que já demonstraram capacidade para a obtenção de recursos para os 
investimentos. Nesse sentido, a Caixa Econômica Federal, que também possui um relevante acervo de modelagens de PPPs e concessões contratado com 
sucesso, em suas modelagens por exemplo, adota a exigência de ter captado investimento, ao invés de ter realizado investimento, aumentando assim o 
número de stakeholders interessados na licitação.
4. Isto posto, sugerimos que a exigência de ter realizado investimentos seja substituída por ter captado investimentos. 
5. A sugestão acima, que entendemos que amplia a competitividade sem diminuição da qualidade e segurança na contratação, redundariam, então na 
seguinte redação do item 12.3.4.1:
12.3.4.1 - Comprovação de ter captado investimentos de, no mínimo, R$ 52.568.843,00 ou mais, em empreendimento de infraestrutura em qualquer setor, 
com recursos próprios ou de terceiros, e com previsão de retorno de longo prazo sobre o capital investido, observadas as seguintes condições:

 (i)Para efeito do alcance do valor previsto acima, não será admitido o somatório de documentos de comprovação;

 (ii)Será considerado como valor de investimento o montante de recursos captados pelo detentor da experiência a que se refere o subitem 12.3.4.1 na 
construção e/ou recuperação e/ou conservação e/ou manutenção relacionada ao empreendimento referido no item 12.3.4.1
(iii) Para comprovação de que o retorno sobre o capital investido é de longo prazo, deve restar demonstrado, por meio de apresentação de instrumento 
contratual pertinente, que o resultado financeiro do detentor da experiência a que se refere o item 12.3.4.1 pode ser afetado pelo desempenho operacional do 
empreendimento durante período igual ou superior a 60 (sessenta) meses.
6. Sendo o que tínhamos a contribuir, subscrevemo-nos
Atenciosamente
Canoas/RS, 16 de agosto de 2021.
Claudio L. S. Abreu
Coordenador de Novos Negócios

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que será avaliada para fins de publicação do Edital 
definitivo.
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4.3. A CONCESSIONÁRIA 
poderá realizar ATIVIDADES 
RELACIONADAS visando à 
obtenção de RECEITAS 
ACESSÓRIAS, nos termos 
previstos neste CONTRATO. e 
12.3.4.2.3. Não será admitido, 
para os fins das comprovações 
e dos 
quantitativos referidos no item 
12.3.4.2, o somatório de 
atestados.

4.3. A 
CONCESSIONÁRIA 
poderá realizar 
ATIVIDADES 
RELACIONADAS 
visando à obtenção de 
RECEITAS 
ACESSÓRIAS, nos 
termos previstos neste 
CONTRATO. e 
12.3.4.2.3. Não será 
admitido, para os fins 
das comprovações e 
dos 
quantitativos referidos 
no item 12.3.4.2, o 
somatório de 
atestados.

1) Ao se permitir e até mesmo incentivar a prática de receitas acessórias, o edital pode trazer prejuizos ao erário, por 
não definir exatamente quais serviços podem ser aplicados na região, o mesmo poderá induzir empresas a contar 
com receitas advindas dessas chamadas receitas acessórias, que muitas vezes devido ao alto nivel de desconto, se 
tornam a principal fonte de receita da concessionária, podendo causar prejuizos enormes ao privado, caso não haja 
possibilidade de implantação e exploração desse seviço adicional, impactando diretamente o objeto principal do 
referido edital, que é a concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de 
Patos de Minas/MG, incluídas a instalação, modernização, eficientização, expansão, gestão, operação e  manutenção 
do Sistema de Iluminação Pública Municipal, ou seja qualquer serviço fora desse objeto se caracteriza como desvio 
da atividade principal e não deveria ser incentivada, sem diretrizes claras e serviços definidos, nesse sentido, o 
municipio aceita remover a clausula de receitas acessórias do edital?      2) E Ao não se permitir o somatório de 
atestados, o municipio reduz a competitividade e com isso pode não receber a melhor proposta possível para o 
certame em questão, sendo que as empresas que ainda não tem o quantitativo solicitado em apenas um atestado e 
os tem em uma quantidade maiores de atestados, não é menos capaz de executar o serviço do referido edital menos 
do que as empresas que o tem, mesmo porque, empresas que concomitantemente trabalham com várias obras em 
vários estados e municipios do país, tem maiores problemas logisticos e de acompanhamento e execução, do que 
empresas os quais fazem isso em apenas um grande municipio, nesse sentido o municipio aceitária alterar o edital e 
aceitar a somatória de atestados para a soma desejada?

1) Agradecemos o envio da contribuição, mas informamos que não será acatada, posto que a 
possibilidade de exploração de receitas acessórias se encontra de acordo com os princípios norteadores 
da administração pública e as boas práticas em modelagem de projetos de Parcerias Público-Privadas. 
Ainda, as PROPONENTES são responsáveis pela análise de todos os dados e informações sobre a 
CONCESSÃO para elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL, por sua conta e risco. 

2) Agradecemos o envio da contribuição, mas informamos que não será acatada, posto que a referida 
cláusula se encontra de acordo com os princípios norteadores da administração pública e as boas 
práticas em modelagem de projetos de Parcerias Público-Privadas.
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Recebido no âmbito da 
Audiência Pública, realizada 
em 12/08/2021

Como posso assistir a audiência? Não encontrei link de acesso no site.
O link foi tempestivamente disponibilizado no site da Prefeitura de Caruaru. A íntegra da audiência 
encontra-se disponível no canal da Prefeitura de Caruaru no Youtube, podendo ser acessado pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NkmV1fmt-s8
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Recebido no âmbito da 
Audiência Pública, realizada 
em 12/08/2021

Conforme item 11.2 da minuta do Edital disponibilizada, será exigida a apresentação de Carta de Instituição 
Financeira atestando a viabilidade do plano de negócios da licitante. 

Tendo em vista a experiência da *** neste mercado, percebe-se que criou-se verdadeira comercialização destas 
cartas pelas instituições financeiras, que em nada analisam os planos de negócios. 

Nesse sentido, entendemos que essa exigência apenas encarece o processo licitatório, podendo ocasionar, inclusive, 
o comprometimento do caráter competitivo do certame. Qual a visão da Comissão sobre o tema?

Ainda sobre a temática, a Comissão não entende ser mais vantajoso exigir que os licitantes apresentem um “firme” de 
Instituição Financeira, demonstrando assim verdadeiramente a (i) “bancabilidade” do projeto e (ii) saúde financeira da 
licitante (podendo também ser interpretado como um indício da seriedade da empresa em termos de Compliance)?

Agradecemos pela contribuição e informamos que a sugestão não será acatada. Para fins do presente 
Edital, é de suma importância que a análise do plano de negócios das PROPONENTES seja realizada 
por instituição financeira devidamente qualificada. Vale observar que tal exigência já é largamente usada 
em outros editais de licitação de PPP de Iluminação Pública, a exemplo daqueles publicados pelos 
municípios de Porto Alegre, Teresina, Macapá e Petrolina. Importante ressaltar que o uso desse 
expediente, inclusive, já se encontra sedimentado na modelagem utilizada  em concessões federais, 
como as aeroportuárias, a exemplo do Edital ANAC n.º 001/2018, e as de rodovias, restando referendado 
pelo TCU nos termos do Acórdão n.º 2462/2018 - Plenário. 
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Recebido no âmbito da 
Audiência Pública, realizada 
em 12/08/2021

É juridicamente segura a vinculação da receita da CIP ou COSIP para o pagamento do parceiro privado, ante o art. 
167, IV da CF/88? Há pareceres de TCE's neste sentido?

A COSIP não se enquadra nas proibições previstas do art. 167 da Constituição Federal, eis que se trata de espécie 
tributária distinta do imposto. Nesse sentido, a própria Constituição Federal, em seu art. 149-A, estabelece que tal 
contribuição possui como finalidade exclusiva o custeio do serviço de iluminação pública. Entendemos, por fim, que esse 
mecanismo constitui relevante instrumento para mitigação de riscos e aumento da atratividade para projetos do setor. 
Ademais, a Lei Municipal n. 6.494 e a Lei Complementar Municipal n. 70 / 2019 autorizam a vinculação de receitas da 
COSIP para o presente Projeto de PPP e a Lei Federal de PPPs, em seu artigo 8º, inciso I permite expressamente a 
vinculação de receitas para garantir as obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contratos de 
parceria público-privada. Destaca-se, finalmente, que a vinculação de recursos da CIP para pagamento da 
contraprestação e constituição de garantia não apenas é permitida, como é prática recorrente em projetos de PPPs de 
Iluminação Pública, tendo sido implementada com sucesso em Petrolina, com aval do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, além de outros municípios, como Porto Alegre, Teresina, Vila Velha e Macapá.

67
Recebido no âmbito da 
Audiência Pública, realizada 
em 12/08/2021

Quero solicitar a troca de lâmpada queimada em poste de frente a meu estabelecimento! Na ***  prox ***

Até a data de assunção do parque de iluminação pela empresa vencedora do certame, as demandas 
deverão ser direcionadas para a Prefeitura por meio da Ouvidoria do Município, do Telefone 156, das 
mídias sociais da Prefeitura ou pelo Caruaru Digital. Os contratos vigentes de manutenção de iluminação 
pública continuaram ativos até a assunção do parque pela futuro vencedor da licitação da concessão dos 
serviços de iluminação pública de Caruaru.
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Recebido no âmbito da 
Audiência Pública, realizada 
em 12/08/2021

1. As propostas enviadas por participantes (pessoas físicas ou jurídicas) ficarão à disposição para consulta?  Como 
saber se alguma ideia já foi contemplada no texto final da parceria (metas específicas) com a empresa que vencerá o 
certame licitatório?  
2. As cláusulas referentes a itens que gerem impactos ambientais serão tratadas com as entidades no âmbito do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), por exemplo? 
3. A empresa que vencerá a licitação fica submetida a algum tipo de controle social?  
4. Os valores estimados que compõem as planilhas que serviram para chegar ao estudo de viabilidade econômica 
considerou os custos para compensações ambientais?  
5. Como acessar eventuais estudos que fundamentaram a escolha metodológica por um modelo ou ou por outro dos 
possíveis para essa parceria público-privada?  

1 e 5. As respostas aos questionamentos recebidos no âmbito da Consulta Pública, e os estudos referenciais, serão disponiblizadas no site 
https://caruaru.pe.gov.br/parceria-publico-privada-da-iluminacao/
2 e 4. Todas as cláusulas do contrato de concessão foram formuladas de acordo com a legislação aplicável. Ainda, a concessionária é 
obrigada a observar as normativas federais, estaduais e municipais relativas ao tema na prestação de seu serviço.  Os custos de descarte e 
tratamento correto de luminárias substituídas, além dos relativos à conformidade ambiental (ISO 14001), foram incluídos na avaliação 
economico financeira referencial.
3. A lei e a minuta de contrato da PPP preveem diversos mecanismos que possibilitam o efetivo controle e fiscalização das ações da 
concessionária pelos cidadãos, garantindo a aplicação correta dos recursos públicos e a correção de eventuais falhas na prestação dos 
serviços de iluminação pública.
Conforme o art. 6º da Lei Federal nº 13.460/2017, os usuários de serviço público têm direito à participação no acompanhamento da 
prestação e na avaliação dos serviços prestados. Já a Cláusula 28 da minuta de contrato versa sobre os direitos dos usuários, garantindo-
lhes, sem prejuízo de outros direitos previstos em lei, as seguintes prerrogativas:

28.1.1. Receber informações do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA referentes à prestação dos SERVIÇOS; 
28.1.2. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, 
referentes aos SERVIÇOS prestados; 
28.1.3. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE ao longo 
da prestação dos SERVIÇOS; 
28.1.4. Contar com canais de comunicação efetivos com a CONCESSIONÁRIA; 
28.1.5. Contar com a prestação de SERVIÇOS adequados;
28.1.6. Contar com a atuação tempestiva e expedita do PODER CONCEDENTE para o cumprimento de todas as suas obrigações que digam 
respeito ou que possam se relacionar ao CONTRATO DE CONCESSÃO e à prestação de SERVIÇOS concedidos, em benefícios dos 
cidadãos de Caruaru e da própria municipalidade.

Dentre os encargos da concessionária previstos no Anexo 5 da minuta de Contrato, cabe ressaltar as previsões que estabelecem que (i) 
todas as ligações recebidas devem ser gravadas e ao final do procedimento deverá ser realizada uma solicitação de avaliação do 
atendimento ao usuário; (ii) as plataformas de atendimento digital - via web e via aplicativo para smartphones (pelo menos Android e IOS) – 
e telefônica deverão ser disponibilizadas ao usuário e ao poder concedente; e (iii) por meio dos canais de atendimento da concessionária, 
os usuários e o poder concedente poderão realizar os diversos procedimentos, como solicitações de serviços, acompanhamento do status 
de solução de chamados, reclamações e solicitação de informações.

Ademais, o Sistema de Mensuração de Desempenho, previsto no Anexo 8 da minuta de Contrato, conta com indicadores de desempenho da 
concessionária relacionados à disponibilidade da central de atendimento e à satisfação do usuário, que poderão balizar a remuneração a ser 
recebida pela concessionária. Além de avaliar a satisfação dos usuários por meio de pesquisas com os próprios usuários, tais indicadores 
servirão para avaliar se a central de atendimento sob responsabilidade da concessionária está disponível para a abertura e 
acompanhamento de chamados, bem como a qualidade de atendimento aos chamados abertos. 

Não é demais lembrar, ainda, que o contrato de PPP possui uma estrutura interna de fiscalização por parte do poder concedente que conta 
com o auxílio de um verificador independente, que terá livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos à administração, à 
contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da Concessionária.

Por fim, cabe lembrar que os cidadãos poderão apresentar reclamações e sugestões sobre o serviço prestado pela futura concessionária por 
meio da Ouvidoria da Prefeitura.


