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PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, pessoa jurídica de direito público interno inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 75.967.760/0001-71, com fundamento na Lei municipal nº 4.717/2017, 

na Lei Orgânica do Município, na Lei federal nº 11.079/2004, na Lei federal nº 9.074/1995, na 

Lei federal n° 8.987/1995 e na Lei federal nº 8.666/93, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA, tendo com 

critério de julgamento o menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, com 

o intuito de selecionar a PROPOSTA mais vantajosa para a celebração de CONTRATO de 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, na modalidade CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

destinada à concessão dos serviços de modernização, manutenção e operação do Parque de 

Iluminação Pública do Município de União da Vitória/PR. 

O objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA consta do PROGRAMA DE PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, aprovado por 

meio da Ata da Xª Reunião do Conselho Gestor das Parcerias Público Privadas do Município 

de União da Vitória/PR, publicada em XX de XXXX de 2019 no Diário Oficial do Município 

de União da Vitória/PR (nº XXXX). 

Os serviços que são objeto da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA constam da Lei 

Orçamentária Anual de 2019, Lei municipal nº XXXX/2018. 

Os serviços objeto da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA tiveram a outorga da 

concessão autorizada, em observância ao disposto na Lei Orgânica do Município, artigo 91, e 

pela Lei municipal n° XXXX/2019 (autorização para concessão dos serviços modernização, 

manutenção e operação do parque de iluminação municipal). 

A LICITAÇÃO foi precedida da abertura de um chamamento público para apresentação de 

estudos de viabilidade por parte da iniciativa privada, publicado em 09 de agosto de 2018, no 

Diário Oficial do Município de União da Vitória/PR (nº 1566), de audiência pública e de 

CONSULTA PÚBLICA, durante o período de XX a XX, consoante determinação do art. 10, 

inc. VI, da Lei nº 11.079/2004. A CONSULTA PÚBLICA foi devidamente divulgada no Diário 

Oficial do Município nº XXX, bem como no Jornal XX, ambos publicados na data XX de 

XXXX de 2018. 

A LICITAÇÃO será conduzida em 03 (três) fases distintas e sucessivas, sendo a primeira de 

abertura e julgamento dos envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; a segunda de 
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abertura e julgamento da PROPOSTA TÉCNICA e ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, e 

a terceira de abertura e análise da PROPOSTA ECONÔMICA e PLANO DE NEGÓCIOS. 

Para esse fim, a documentação exigida dos licitantes para a participação nesta licitação deverá 

ser apresentada em 03 (três) envelopes distintos, sendo o Envelope 1 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; o Envelope 2 - PROPOSTA TÉCNICA e ATESTADO DE VISITA 

TÉCNICA; o Envelope 3 - PROPOSTA ECONÔMICA, incluindo o PLANO DE 

NEGÓCIOS. 

Os 03 (três) envelopes acima mencionados deverão ser entregues na sede da Prefeitura 

Municipal de União da Vitória/PR, na Rua Dr. Cruz Machado, 205, centro, União da Vitória/PR, 

até as 09 horas do dia XX/XX/XXX. Os licitantes poderão entrar em contato com a 

COMISSÃO pelo telefone XXXXX e XXXX ou por e-mail XXXXXXX, de segunda a sexta 

das Xh às XXh e das XXh às XXh. 

A abertura da LICITAÇÃO ocorrerá às XX horas do dia XX, no local acima citado, conforme 

o procedimento previsto neste EDITAL. 

Integram o presente EDITAL os seguintes ANEXOS: 

ANEXO I – GLOSSÁRIO 

ANEXO II – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA  

ANEXO III – MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES 

ANEXO IV – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 

PROPOSTAS TÉCNICAS 

ANEXO V – COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

(CODIP) 

ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

União da Vitória, XX de XX de 2019. 

Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

1.1. O Edital poderá ser retirado no site http://uniaodavitoria.pr.gov.br/ ou na sede da 

Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, de XXXXXXX a XXXXXXX, mediante 

o pagamento da importância de R$ XXXX (XX reais), correspondente ao custo de reprodução, 

devendo a empresa interessada fornecer a razão social, endereço da sede, CNPJ, telefone, e-

mail e nome do representante para contato. Demais elementos, informações e documentos 

referentes à LICITAÇÃO estarão à disposição para exame e obtenção de cópia reprográfica 

por parte das LICITANTES, mediante o pagamento dos respectivos custos, no mesmo 

endereço e horário. 

1.2. Será fornecida cópia deste EDITAL e seus ANEXOS em meio digital no mesmo 

endereço e horário citado no subitem 1.1 acima, mediante a entrega de mídia digital para 

gravação. 

1.3. O acesso ao EDITAL e todos os seus ANEXOS também poderá ser feito pelo seguinte 

endereço eletrônico: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/, aba “transparência”, item “licitações”, 

subitem “consulta de licitações”. 

1.4. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pelo EDITAL e seus ANEXOS, bem como 

suas planilhas, formulários e demais informações, estudos e projetos disponíveis sobre o 

OBJETO da presente LICITAÇÃO obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do 

especificado neste EDITAL. 

1.5. Os pedidos de informações complementares ou esclarecimentos deverão ser solicitados 

formalmente pelo e-mail: XX@XX, até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a data de abertura 

do certame. As respostas formalizadas serão disponibilizadas via e-mail, em até 02 (dois) dias 

úteis, antes da data de abertura do certame, bem como no endereço eletrônico: 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/. Os esclarecimentos e aditamentos passarão a fazer parte 

integrante deste EDITAL. 

1.6. Todos os avisos pertinentes à presente LICITAÇÃO serão publicados no Diário Oficial 

do Município, órgão da Imprensa Oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, 

em jornais de grande circulação e regionais, bem como no portal de compras do MUNICÍPIO, 

no endereço eletrônico: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/. Ressalva-se que todas as publicações 

posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas pelos mesmos meios.  

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
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2. DA ALTERAÇÃO DO EDITAL 

2.1. O presente EDITAL e seus ANEXOS poderão ser modificados até a data fixada no 

Preâmbulo para o recebimento dos Envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

PROPOSTA TECNICA e ATESTADO DE VISITA TÉCNICA e PROPOSTA 

ECONÔMICA, desde que observados os seguintes procedimentos: 

2.1.1. Divulgação da modificação pela mesma forma que se deu a divulgação deste 

EDITAL e reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a modificação não afetar substancialmente as condições de 

elaboração e recebimento dos Envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

PROPOSTA TECNICA e ATESTADO DE VISITA TÉCNICA e PROPOSTA 

ECONÔMICA. 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este EDITAL por irregularidade na 

aplicação da legislação que o rege, devendo protocolar o pedido na sede do MUNICÍPIO, no 

endereço indicado no Preâmbulo, à atenção do Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos 

Envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TECNICA e 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA e PROPOSTA ECONÔMICA, devendo a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO julgar e responder a impugnação em até 03 (três) 

dias úteis. 

3.2. Se feita por INTERESSADO em participar desta LICITAÇÃO, a impugnação poderá 

ser protocolada até 02 (dois) dias úteis antes da data de recebimento dos Envelopes de 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TECNICA e ATESTADO DE 

VISITA TÉCNICA e PROPOSTA ECONÔMICA devendo a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação até o dia útil anterior ao da abertura da 

LICITAÇÃO prevista no Preâmbulo. 

3.2.1 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá optar pela prorrogação da 

data de recebimento dos Envelopes caso entenda necessária ampliação do prazo para a 

análise e julgamento das impugnações, hipótese em que o julgamento e a resposta às 

impugnações deverão ser produzidos antes do ato de recebimento dos Envelopes. 

3.3. Decairá do direito de impugnar o Edital a LICITANTE que não o fizer até o 2° 
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(segundo) dia útil que anteceder a data de entrega da documentação. 

3.4. A impugnação feita tempestivamente por qualquer das LICITANTES não a impedirá 

de participar desta LICITAÇÃO. 

3.5. Acolhida a impugnação, o MUNICÍPIO deverá divulgar, em aviso a ser publicado no 

Diário Oficial do Município, as alterações promovidas neste EDITAL, devendo o prazo 

inicialmente estabelecido para recebimento dos Envelopes ser reaberto, salvo se tais 

modificações não importarem, inquestionavelmente, na alteração das regras para a apresentação 

dos documentos e informações exigidas nesta LICITAÇÃO, nos termos do artigo 21, § 4º, da 

Lei federal nº 8.666/93. 

4. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

4.1. O MUNICÍPIO, em despacho devidamente fundamentado, poderá revogar esta 

LICITAÇÃO por razões de interesse público e deverá anulá-la, de ofício ou por provocação 

de terceiros, quando verificada a ocorrência de qualquer ilegalidade. 

5. DAS DEFINIÇÕES 

5.1. Neste EDITAL e em seus ANEXOS são adotadas as siglas, termos e expressões cujo 

significado encontra-se no ANEXO I – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos neste 

EDITAL ou em seus ANEXOS ou, ainda, na legislação em vigor. 

5.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa. 

6. DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS 

6.1. A presente LICITAÇÃO é regida em conformidade com a Lei federal nº 11.079, de 30 

de dezembro de 2004, a Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; a Lei federal nº 9.074, 

de 07 de julho de 1995; a Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; a Lei municipal n° 

4.717, de 19 de maio de 2009; a Lei municipal n° XXXX, de XX de XXX de XXXX 

(autorização para concessão dos serviços); a Lei Orgânica do Município, bem como pelas 

demais normas aplicáveis e às determinações deste EDITAL e seus ANEXOS. 

6.2. As referências às normas aplicáveis no Brasil e às aplicáveis especialmente a este 

EDITAL e seus ANEXOS deverão também ser compreendidas como referências à legislação 

que as substituam ou modifiquem. 
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7. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

7.1. A presente LICITAÇÃO tem como objeto a contratação, na modalidade de 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, da concessão dos serviços de modernização, 

manutenção e operação do Parque de Iluminação Pública do Município de União da Vitória. 

7.2. Compõem o OBJETO da presente LICITAÇÃO a modernização, operação e 

manutenção dos itens: 

7.2.1.1. Diagnóstico prévio de parque de iluminação pública, com cadastro 

técnico; 

7.2.1.2. Projeto executivo para modernização, incluindo simulação 

luminotécnica; 

7.2.1.3. Aquisição e instalação de luminárias e acessórios; 

7.2.1.4. Construção de centro de controle operacional – CCP-IP; 

7.2.1.5. Gestão de ativos de iluminação pública do MUNICÍPIO; 

7.2.1.6. Telegestão do parque de iluminação pública; 

7.2.1.7. Manutenção corretiva (emergencial e não emergencial); 

7.2.1.8. Manutenção preventiva; 

7.2.1.9. Manutenção preditiva; 

7.2.1.10. Gestão energética do parque, com o ônus de custear a conta de energia 

elétrica. 

7.3. Não compõe o OBJETO da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA atividades 

de exercício do poder de polícia, nem qualquer outra função de regulação exclusiva do 

MUNICÍPIO. 

8. DO PRAZO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

8.1. O prazo de vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA é de 23 (vinte e três) anos, 

contado a partir da publicação do CONTRATO na Imprensa Oficial, conforme estabelecido no 

art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
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8.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado até o limite de 35 (trinta e cinco) anos, 

nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 11.079/2004, e art. 18, inciso I, da Lei municipal 

nº 4.717/2017. 

9. DA ÁREA DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

9.1. Os serviços que compõem o objeto da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

serão executados com exclusividade pela CONCESSIONÁRIA em toda a área urbana do 

MUNICÍPIO, em conformidade com o disposto no ANEXO VI – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

9.2. À CONCESSIONÁRIA será assegurada, nos termos do ANEXO VII - MINUTA DO 

CONTRATO, autonomia de gestão para terceirizar a prestação de serviços, o fornecimento de 

bens e a execução de obras integradas no objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

cumprindo-lhe responsabilizar-se pela prestação final dos serviços ao PODER 

CONCEDENTE, em conformidade com o regime jurídico instituído pela Lei nº 11.079/2004. 

10. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

10.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ 133.228.674,30 (cento e trinta e 

três milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), 

na data base de XXXX de 2019. 

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11.1. A presente LICITAÇÃO adotará o tipo MENOR VALOR DA 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, antecedido por qualificação de propostas 

técnicas, conforme previsto no art. 12, incs. I e II, alínea “a”, da Lei federal nº 11.079/2004. 

 

CAPÍTULO II – REGRAS APLICÁVEIS À PRESENTE LICITAÇÃO 

 

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

12.1. Poderão participar da LICITAÇÃO, empresas nacionais ou estrangeiras legalmente 

constituídas, individualmente ou reunidas em CONSÓRCIO, cuja natureza e objeto sejam 
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compatíveis com as obrigações e atividades objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e 

que satisfaçam plenamente todas as disposições deste EDITAL e seus ANEXOS, bem como 

da legislação aplicável. 

12.2. Poderão participar, direta ou indiretamente, os autores ou responsáveis pelos estudos 

preliminares que antecederam este EDITAL, nos termos do art. 31 da Lei 9.074/95 e art. 6º, 

parágrafo único, do Decreto municipal nº 99/2018. 

12.3. Para os fins do disposto no subitem 12.1, as Entidades de Previdência Complementar e 

os Fundos de Investimento em Participações – FIP só poderão participar desta LICITAÇÃO 

quando reunidas em CONSÓRCIO com entidades cuja natureza seja diversa da sua própria. 

12.4. As LICITANTES ESTRANGEIRAS deverão: 

12.4.1. Apresentar Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos do subitem 16.3.7.1 deste 

EDITAL. 

12.4.1. Obedecer às disposições das Resoluções nº 444, de 14 de abril de 2000 e nº 

1.025, de 12 de novembro de 2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 

CONFEA. 

12.4.2. Na hipótese de participação em CONSÓRCIO, as exigências contidas no 

subitem 12.4 devem ser atendidas individualmente pelas LICITANTES 

ESTRANGEIRAS. 

12.5. A participação em regime de CONSÓRCIO deverá atender às disposições do artigo 33 

da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 19 da Lei Federal nº 8.987/95, bem como àquelas 

estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS, sem prejuízo da obrigação de constituição da 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE para fins de celebração do 

CONTRATO nos termos do subitem 16.3.9 deste EDITAL, observando-se os pré-requisitos a 

seguir: 

12.5.1. Cada empresa integrante do CONSÓRCIO deverá atender individualmente às 

exigências relativas à HABILITAÇÃO, além das declarações adicionais individuais 

previstas neste EDITAL, ressalvada a possibilidade do somatório de certos 

quantitativos ou do seu atendimento em conjunto, quando o EDITAL assim o permitir. 

12.5.1.1. As exigências relativas ao ATESTADO DE VISITA TÉCNICA e ao 
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compromisso de subscrição e integralização do capital social poderão ser atendidas 

em conjunto pelo CONSÓRCIO, nos termos estabelecidos neste EDITAL. 

12.5.2. As empresas integrantes do CONSÓRCIO poderão somar seus quantitativos de 

Qualificação Técnica para o fim de atendimento às exigências deste EDITAL, 

ressalvados os limites e as condições especificados nos subitens do item 16.5 e nas 

demais disposições deste EDITAL. 

12.5.3. As consorciadas deverão apresentar demonstração de PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO MÍNIMO do CONSÓRCIO, nos termos do subitem 16.6.1.2 deste 

EDITAL. 

12.5.3.1. Considera-se PATRIMÔNIO LÍQUIDO, em relação às Fundações e 

Fundos, para os fins do subitem precedente, como sendo equiparado ao capital. 

12.5.4. Não será permitida a participação em CONSÓRCIO de LICITANTE que 

esteja participando isoladamente desta LICITAÇÃO. Não será admitida, ainda, a 

participação de uma mesma LICITANTE como consorciada em mais de um 

CONSÓRCIO. 

12.6. É vedada a participação de empresas: 

12.6.1. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, nos 

termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que a penalidade esteja 

em vigor e produzindo seus efeitos jurídicos típicos; 

12.6.2. Que estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública 

direta ou indireta, no Município de União da Vitória, nos termos do artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, desde que a penalidade esteja em vigor e produzindo seus 

efeitos jurídicos típicos; 

12.6.3. Que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/93, desde que a penalidade esteja em vigor e produzindo seus efeitos jurídicos 

típicos; 

12.6.4. Cuja falência tenha sido decretada ou homologada por sentença judicial; 
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12.6.5. Que estejam interditadas por crimes ambientais, nos termos do artigo 10 da Lei 

Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

12.6.6. Que estejam interditadas por efeito de condenação administrativa ou judicial nos 

ilícitos tipificados pela Lei federal nº 12.846/2013. 

12.6.7. Isoladamente, quando integrantes de CONSÓRCIO participante da 

LICITAÇÃO. 

12.7. Cada LICITANTE poderá apresentar uma só PROPOSTA TÉCNICA, e uma só 

PROPOSTA ECONÔMICA, instruída com PLANO DE NEGÓCIOS. 

12.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma LICITANTE. 

12.9. As LICITANTES são responsáveis pela análise direta das condições da área de 

modernização, operação e manutenção do PARQUE DE ILUMINAÇÃO, bem como de todos 

os dados e informações respectivas à contratação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

12.9.1. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, 

planilhas e demais documentos ou dados, relacionados à área de modernização, 

operação e manutenção do PARQUE DE ILUMINAÇÃO, disponibilizados pelo 

MUNICÍPIO, serão obtidos pela LICITANTE para fins exclusivos de referência para 

a elaboração da PROPOSTA, não apresentando qualquer caráter vinculativo ou 

qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade do PODER CONCEDENTE 

perante as LICITANTES ou à futura CONCESSIONÁRIA, salvo quando 

expressamente indicar seu caráter vinculante ou quando exigir a obediência ao seu 

conteúdo. 

12.10. As LICITANTES são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, 

exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis à presente 

LICITAÇÃO, bem como pela análise direta das condições da área de modernização, operação 

e manutenção do PARQUE DE ILUMINAÇÃO e de todos os dados e informações sobre a 

contratação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, considerando ainda: 

12.10.1. A prestação dos serviços em conformidade com o disposto no ANEXO VI – 

TERMO DE REFERÊNCIA. 

12.10.2. O atendimento dos indicadores constantes do ANEXO V – COEFICIENTE 

DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP) e do ANEXO VII – 
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MINUTA DO CONTRATO e seus ANEXOS, deste EDITAL.  

12.11. As LICITANTES deverão realizar VISITA TÉCNICA às áreas da modernização, 

operação e manutenção do PARQUE DE ILUMINAÇÃO, para a verificação das condições 

locais, com a finalidade de obter, às suas expensas e sob sua responsabilidade, as informações 

necessárias à preparação de suas PROPOSTAS, incluindo-se a quantidade e natureza dos 

trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, forma e condições de suprimento, meios de acesso ao local e para a 

obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários à preparação da proposta 

comercial, nos termos dos subitens do item 15 deste EDITAL. A VISITA TÉCNICA deverá 

ser realizada no prazo e condições estipulados nos subitens do item 15. 

12.12. As LICITANTES responsabilizam-se pelos custos e despesas que incorrerem para a 

realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos relacionados à 

LICITAÇÃO ou ao processo de contratação. 

13. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

13.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TECNICA e ATESTADO 

DE VISITA TÉCNICA, e PROPOSTA ECONÔMICA deverão ser entregues na forma, data 

e local definidos no Preâmbulo deste EDITAL, por Representante(s) da LICITANTE, 

munido(s) dos documentos que comprovem seus poderes de representação, nos termos do item 

14 deste EDITAL; 

13.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TECNICA e ATESTADO 

DE VISITA TÉCNICA, e PROPOSTA ECONÔMICA deverão ser apresentados em 03 

(três) envelopes lacrados, distintos e identificados em sua capa, da seguinte forma: 

 

ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2019 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a concessão dos serviços de modernização, 

manutenção e operação do Parque de Iluminação Pública do Município de União da Vitória. 

(DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
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ENVELOPE Nº 02: PROPOSTA TÉCNICA E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2019 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a concessão dos serviços de modernização, 

manutenção e operação do Parque de Iluminação Pública do Município de União da Vitória.  

(DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

 

ENVELOPE Nº 03: PROPOSTA ECONÔMICA E PLANO DE NEGÓCIOS 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2019 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a concessão dos serviços de modernização, 

manutenção e operação do Parque de Iluminação Pública do Município de União da Vitória. 

(DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

13.3. O Envelope nº 01 deverá conter os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos 

do item 16 deste EDITAL. 

13.3.1. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados pela 

LICITANTE deverão estar válidos no momento da entrega, sob pena de inabilitação 

da LICITANTE. 

13.3.2. Os documentos relacionados nos itens Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal 

e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira referem-se à 

sede da LICITANTE, exceção feita quando explicitamente houver, neste EDITAL ou 

no CONTRATO, menção em contrário. 

13.4. O Envelope nº 02 deverá conter a PROPOSTA TÉCNICA, nos termos do item 17 

deste EDITAL, e o ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, nos termos do item 15 deste 

EDITAL. 

13.5. O Envelope nº 03 deverá conter a PROPOSTA ECONÔMICA, instruída com PLANO 

DE NEGÓCIOS, nos termos do item 18 deste EDITAL. 

13.6. Todos os documentos constantes nos 03 (três) Envelopes deverão ser apresentados em 

02 (duas) vias idênticas, encadernados separadamente, com todas as folhas numeradas 

sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, 
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independentemente de ser mais de um caderno, da primeira à última folha, de forma que a 

numeração da última folha do último caderno reflita a quantidade total de folhas de cada 

volume, não sendo permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

13.6.1. Cada via conterá uma página com termo de encerramento próprio, que não será 

numerada. 

13.7. As PROPOSTAS TÉCNICAS e as PROPOSTAS ECONÔMICAS deverão ser 

apresentadas em 2 (duas) vias, de igual teor, encadernadas, datilografadas, em papel que 

identifique a LICITANTE, em linguagem clara e objetiva, sem erros nem rasuras, devendo ser 

assinadas por responsável legal da LICITANTE. 

13.8. As PROPOSTAS TÉCNICAS e as PROPOSTAS ECONÔMICAS devem atender 

às condições contidas neste EDITAL e sua elaboração deve obedecer às orientações constantes 

do ANEXO II – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA, 

e do ANEXO IV – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 

PROPOSTAS TÉCNICAS. 

13.9. Todos os documentos constantes do Envelope nº 01 deverão ser apresentados em 01 

(uma) via original e 01 (uma) cópia simples 

13.10. Caso o representante da LICITANTE seja sócio ou diretor da mesma, deverá apresentar 

documento de identidade, ato constitutivo e comprovação da eleição dos diretores ou contrato 

social. 

13.11. Todos os documentos constantes dos Envelopes nº 01 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

e nº 03 – PROPOSTA ECONÔMICA deverão ser apresentados em sua forma original ou 

cópia autenticada por cartório competente ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. A 

segunda via poderá ser cópia simples refletindo exatamente o conteúdo da 1ª via. 

13.11.1. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista poderão ser 

apresentados por meio de documento original ou documentos emitidos pela Internet, de 

acordo com a legislação aplicável, desde que haja meios para a conferência de 

autenticidade por parte da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

13.12. Toda a documentação constante do Envelopes nº 01 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
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e nº 03 – PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser, também, apresentada em meio eletrônico, 

com conteúdo idêntico ao das 02 (duas) vias apresentadas em meio físico, em mídia inserida no 

interior dos respectivos envelopes. 

13.12.1. Caso exista divergência entre as informações apresentadas em meio físico e 

eletrônico, prevalecerão as informações prestadas em meio físico. 

13.13. Todas as folhas de cada uma das vias dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, da 

PROPOSTA TÉCNICA e ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, e da PROPOSTA 

ECONÔMICA e PLANO DE NEGÓCIOS, deverão estar rubricadas por um dos 

Representantes Credenciados da LICITANTE. 

13.14. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, e deverão observar as seguintes regras com relação ao idioma: 

13.14.1. Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, sendo 

que os documentos em língua estrangeira somente serão considerados se devidamente 

traduzidos ao português por tradutor público juramentado e com a confirmação de 

autenticidade emitida pela representação diplomática ou consular do Brasil no país de 

origem do documento. 

13.14.2. Quaisquer valores que se apresentem nos documentos solicitados neste 

EDITAL, em especial, aqueles contidos no balanço patrimonial e demais 

demonstrações contábeis, deverão ser expressos em Reais (R$). 

13.14.3. Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por 

extenso pela LICITANTE, prevalecerão os apresentados por extenso. 

13.15. As certidões exigidas para habilitação das LICITANTES emitidas sem indicação do 

prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data 

de sua expedição. 

13.16. Serão admitidas certidões obtidas pela internet, desde que tenham sido emitidas em sites 

oficiais e que o documento contenha a indicação do endereço eletrônico onde poderá ser 

verificada a autenticidade da informação. 

 

14. DO CREDENCIAMENTO 
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14.1. Para manifestação nas reuniões públicas, assinaturas em atas e demais documentos, o(s) 

Representante(s) da LICITANTE deverá(ão) se apresentar para credenciamento, junto à 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, mediante a apresentação da CARTA DE 

CREDENCIAMENTO, conforme Modelo nº 01 constante do ANEXO III - MODELOS DE 

CARTAS E DECLARAÇÕES deste EDITAL, devidamente assinada, acompanhada dos 

documentos que comprovem os poderes do signatário da CARTA DE 

CREDENCIAMENTO. 

14.2. A CARTA DE CREDENCIAMENTO deverá ser entregue à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, pelo(s) Representante(s), no início da Sessão de Abertura da 

LICITAÇÃO prevista no Preâmbulo, ficando retidas e juntadas aos autos. 

14.3. O credenciamento de sócios administradores far-se-á por meio da apresentação do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social e, no caso das sociedades por ações, acompanhado do 

documento de eleição e posse dos administradores. 

14.4. O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração, 

outorgada por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, com poder específico 

de representação para esta LICITAÇÃO. 

14.4.1. A procuração outorgada por instrumento particular deverá estar acompanhada 

da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes nela contidos. 

14.4.2. A procuração pública ou particular deverá conter disposição expressa no sentido 

de que o procurador poderá receber e dar informações, apresentar questionamentos, 

manifestar-se nas sessões, receber notificações e intimações, apresentar ou desistir da 

interposição de recursos, assinar atas e termos; enfim, praticar todos os atos necessários 

ao bom desempenho de suas funções. A procuração pública ou particular também deve 

estar acompanhada dos documentos que comprovem os poderes do signatário para 

outorgar o mandato. 

14.5. No caso de CONSÓRCIO, a procuração deverá ser outorgada por todas as empresas 

integrantes do CONSÓRCIO ou pela pessoa jurídica líder, desde que comprovada tal condição. 

14.6. Para fins de participação nesta licitação, será permitida a formação de CONSÓRCIO, 

com, no máximo, 3 (três) participantes. 

14.7. A não apresentação ou incorreção de documento do(s) Representante(s) credenciado(s) 
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não inabilitará ou desclassificará a LICITANTE, mas impedirá o(s) potencial(is) 

Representante(s) credenciado(s) de se manifestar(em) ou responder(em) pela mesma nas 

respectivas sessões, cabendo-lhe(s) tão somente o acompanhamento do desenvolvimento dos 

procedimentos, desde que não interfira(m) de modo a perturbar ou impedir a realização dos 

trabalhos, conforme dispõe o artigo 4º da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.8. Para o bom andamento dos trabalhos, cada LICITANTE, inclusive no caso de 

CONSÓRCIO, deverá indicar, no máximo, 02 (dois) Representantes credenciados, que serão 

os únicos com poderes para se manifestar durante o processo de LICITAÇÃO. 

15. DA VISITA TÉCNICA 

15.1. A LICITANTE deverá visitar as áreas onde serão executadas as OBRAS e prestados 

os SERVIÇOS com o intuito de obter, às suas expensas e sob sua responsabilidade, as 

informações necessárias à preparação de sua PROPOSTA, conforme alude o subitem 12.10 

deste EDITAL. 

15.2. A VISITA TÉCNICA deverá ser solicitada pela interessada em até 10 (dez) dias úteis 

antes da Sessão de Abertura do certame, conforme dados de contato indicados no subitem 1.5 

deste EDITAL, e deverá ser realizada até o dia útil anterior à Sessão de Abertura do certame 

prevista no Preâmbulo deste EDITAL. 

15.3. Todas as despesas referentes à VISITA TÉCNICA são de responsabilidade exclusiva 

da LICITANTE. 

15.4. Ao final da VISITA TÉCNICA, o PODER CONCEDENTE fornecerá o 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA que deverá ser incluído no Envelope nº 02 – 

PROPOSTA TÉCNICA E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, nos termos do subitem 

13.4 deste EDITAL 

15.5. A não apresentação do ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, nos termos deste 

EDITAL, implicará a exclusão da LICITANTE desta LICITAÇÃO. 

16. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

16.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, inclusos no Envelope nº 01 e apresentados 

na forma do item 13 deste EDITAL, deverão ser introduzidos por “CARTA DE 

ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, conforme Modelo 

nº 02 do ANEXO III - MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES deste EDITAL. 
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16.1.1. Cada empresa integrante do CONSÓRCIO deverá apresentar os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO nos termos do disposto no item 13.1 deste 

EDITAL, exceto no que se refere ao documentos de qualificação técnica. 

16.1.2. A inabilitação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a 

inabilitação do CONSÓRCIO 

16.2. Será inabilitada a LICITANTE que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos ou não atender a quaisquer das condições relativas à habilitação. 

16.3. Habilitação jurídica – deverão ser apresentados os seguintes documentos, 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme o caso, e 

compatíveis com o objeto contratual: 

16.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

16.3.2. Em se tratando de Sociedades Empresárias, ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; e, no caso de 

Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus 

administradores. 

16.3.3. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão de 

fiscalização competente, quando a atividade assim o exigir. 

16.3.4. No caso de Entidades Privadas de Previdência Complementar, comprovante 

de autorização expressa e específica quanto à constituição e funcionamento da entidade 

de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente, e 

declaração de que os planos de benefícios por elas administrados não estão em 

liquidação ou sob intervenção da Secretaria da Previdência Complementar do 

Ministério da Previdência Social. 

16.3.5. No caso de Fundos de Investimento em Participações – FIP: 

16.3.5.1. Ato constitutivo com última alteração arquivada perante órgão 

competente. 

16.3.5.2. Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do 

administrador em exercício. 
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16.3.5.3. Comprovante de registro do Fundo de Investimento (e suas posteriores 

alterações, se houver). 

16.3.5.4. Regulamento do Fundo de Investimento (e suas posteriores alterações, se 

houver). 

16.3.5.5. Comprovante de registro do regulamento do Fundo de Investimento 

perante o Registro de Títulos e Documentos competente. 

16.3.5.6. Comprovação de que o Fundo de Investimento se encontra devidamente 

autorizado a participar desta LICITAÇÃO e que o seu administrador pode 

representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos deste certame, assumindo, em 

nome do Fundo de Investimento, todas as obrigações e direitos que decorrem desta 

LICITAÇÃO. 

16.3.5.7. Comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do 

Fundo de Investimento, perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

16.3.5.8. Certidão negativa de falência da administradora e gestora do Fundo, 

expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição de sua(s) sede(s) ou domicílio(s), com 

data de até 60 (sessenta) dias corridos anteriores à data para recebimento dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

16.3.6. No caso de Instituição Financeira, comprovação de que está autorizada a 

funcionar como Instituição Financeira pelo Banco Central do Brasil. 

16.3.7. No caso de Empresas Estrangeiras: 

16.3.7.1. Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade 

Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, observado o contido nos subitens 

do item 12.4 deste EDITAL. 

16.3.7.2. A Empresa Estrangeira deverá apresentar declaração expressa de que 

se submete à legislação brasileira e que renuncia a qualquer reclamação por via 

diplomática, conforme Modelo nº 06 do ANEXO III – MODELOS DE CARTAS 

E DECLARAÇÕES deste EDITAL. 

16.3.7.1.  Atender às exigências dos subitens do item 17, relativas aos 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO mediante documentos equivalentes, 

autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.  

16.3.8. As empresas reunidas em CONSÓRCIO deverão apresentar, nos termos do 

artigo 33, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93; do artigo 19, inciso I, da Lei Federal nº 

8.987/95; e do § 1º do artigo 20 da Lei Complementar nº 76/95, compromisso público 

ou particular de constituição do CONSÓRCIO, contendo, no mínimo: 

16.3.8.1. Denominação, organização e objetivo do CONSÓRCIO. 

16.3.8.2. Qualificação das empresas consorciadas. 

16.3.8.3. Composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação 

de cada empresa consorciada e suas atribuições em relação ao objeto desta 

LICITAÇÃO. 

16.3.8.4. Indicação da pessoa jurídica líder, responsável pela realização dos atos 

que sejam de responsabilidade do CONSÓRCIO durante a LICITAÇÃO até a 

assinatura do CONTRATO. 

16.3.8.5. Compromisso de manutenção da composição inicial do CONSÓRCIO 

até a constituição da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE. 

16.3.8.6. Outorga de poderes das demais consorciadas à empresa líder, expressos, 

irretratáveis e irrevogáveis para: indicar Representante(s) credenciado(s), 

concordar com condições, transigir, compromissar-se, assinar quaisquer papéis, 

documentos e instrumentos de contratação relacionados ao objeto desta 

LICITAÇÃO. 

16.3.8.7. Declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO de 

responsabilidade solidária entre eles, nos termos do artigo 33, inciso V, da Lei 

Federal nº 8.666/93, referente aos atos relacionados à presente LICITAÇÃO e às 

obrigações assumidas nas PROPOSTAS, fazendo constar que referida 

responsabilidade solidária cessará: (I) no caso de o CONSÓRCIO ter sido 

vencedor, após a assinatura do CONTRATO; (II) no caso de o CONSÓRCIO não 

ter sido habilitado para qualquer das fases desta LICITAÇÃO, em até 30 (trinta) 

dias úteis após a publicação na imprensa oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 

VITÓRIA/PR do resultado definitivo da fase, tendo sido esgotadas todas as vias 
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recursais aplicáveis; e (III) no caso de o CONSÓRCIO não ter sido vencedor, 

quando da homologação, anulação ou revogação da LICITAÇÃO. 

16.3.9. Além de outros documentos exigidos neste EDITAL, a participação da 

LICITANTE em regime de CONSÓRCIO fica condicionada à apresentação de 

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE, que expresse o compromisso das consorciadas e 

do CONSÓRCIO em constituir a SPE, caso o CONSÓRCIO se sagre vencedor desta 

LICITAÇÃO e seja o adjudicatário do objeto da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, contendo, no mínimo: 

16.3.9.1. Denominação, organização e objetivo da SPE. 

16.3.9.2. Qualificação das empresas. 

16.3.9.3. Composição das respectivas participações das empresas no capital social 

da futura SPE, que deve equivaler à composição do CONSÓRCIO. 

16.3.9.4. Compromisso de que o CONSÓRCIO não poderá ter a sua composição 

ou constituição alterada, ou sob qualquer forma modificada, bem como que a 

CONCESSIONÁRIA não aceitará alterações na titularidade das ações vinculadas 

ao controle acionário sem a anuência prévia do PODER CONCEDENTE, nos 

termos do CONTRATO. 

16.3.10. A LICITANTE individual deverá apresentar TERMO DE 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO – SPE por ela subscrito, nos termos referidos nos itens 16.3.9 e 

respectivos subitens, dispensando-se, para tanto, as exigências deste EDITAL 

aplicáveis à constituição de CONSÓRCIO. 

16.4. Regularidade fiscal e trabalhista – deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

16.4.1. Prova de inscrição ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 

da Fazenda – CNPJ/MF. 

16.4.2.  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou à sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto desta LICITAÇÃO. 
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16.4.3. Prova de Regularidade Fiscal por meio da apresentação das seguintes certidões: 

(I) Certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional - PGFN, relativamente aos tributos administrados pela 

Receita Federal do Brasil – RFB e à dívida ativa da União administrada pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; (II) Certidão de Regularidade de 

débito relativa à Secretaria da Receita Previdenciária emitida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (III) Certidão de Regularidade Fiscal perante as Fazendas 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede da LICITANTE; e (IV) Certidão de 

Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

16.4.4. As LICITANTES deverão comprovar o atendimento ao disposto no artigo 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal, mediante declaração, sob as penas da lei. 

16.4.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme disposto na Lei Federal nº 

12.440, de 07 de julho de 2011. 

16.4.5.1. Na hipótese da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, poderá a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, para além da confirmação de sua 

validade na Internet, emitir nova certidão disponível, prevalecendo, para fins de 

comprovação de regularidade, o conteúdo daquela mais atualizada. 

16.4.6. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista poderão ser 

apresentados por meio de documento original ou emitidos pela Internet, de acordo com 

a legislação aplicável, desde que haja meios para a conferência de autenticidade por 

parte da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

16.4.7. Caso a LICITANTE não seja a matriz, deverão ser apresentados os documentos 

de Regularidade Fiscal e Trabalhista da matriz e também da filial responsável pela 

execução do objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

16.4.8. Serão aceitas, para comprovação dos documentos relativos à Regularidade 

Fiscal, certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativas, em que os 

débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

16.4.9. Na hipótese de não haver a expedição, na localidade da sede da LICITANTE, 

de certidões conjuntas ou consolidadas, deverão ser apresentadas certidões segregadas, 
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na forma da legislação aplicável, que comprovem a inexistência de débitos tributários, 

bem como a inexistência de inscrição de obrigações na dívida ativa da autoridade 

tributária local. 

16.5. Qualificação técnica – os seguintes documentos deverão ser apresentados: 

16.5.1. Certidão de registro ou inscrição da empresa LICITANTE e do(s) seu(s) 

Responsável(is) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do local 

da sede da LICITANTE. 

16.5.1.1. No caso de CONSÓRCIO, a comprovação exigida no item 16.5.1 deste 

EDITAL deverá ser cumprida por todas as empresas integrantes do CONSÓRCIO 

que apresentarem atestados de qualificação técnico-operacional durante a 

LICITAÇÃO, nos termos do item 16.5.2 deste EDITAL. 

16.5.2. Para fins de Qualificação Técnico-Operacional, comprovação de experiência 

anterior da LICITANTE da execução de serviços pertinentes e compatíveis, em 

características e quantidades, com o objeto desta LICITAÇÃO, a ser cumprida da 

seguinte forma: 

16.5.2.1. Comprovação, por meio de Atestado(s) fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente (no caso de ela realizar esse tipo de registro), da prestação de serviços 

de operação e manutenção preventiva e corretiva de 4000 (quatro mil) pontos de 

iluminação, concomitantemente; 

16.5.2.2. Comprovação, por meio Atestado(s) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente (no caso de ela realizar esse tipo de registro), da substituição ou 

instalação de 4000 (quatro mil) luminárias para parque de iluminação pública; 

16.5.2.3. Comprovação, por meio Atestado(s) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional 

competente (no caso de ela realizar esse tipo de registro), da elaboração de projeto 

elétrico e iluminotécnico para implantação ou modernização de parque de 

iluminação pública com no mínimo 4000 (quatro mil) pontos de iluminação; 

16.5.2.4. Serão considerados válidos os atestados expedidos em favor de empresas 
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controladas, controladoras ou empresa sob controle comum, direta ou 

indiretamente, em relação à LICITANTE ou a qualquer membro integrante do 

CONSÓRCIO. 

16.5.2.5. Em caso de apresentação de atestados em nome de uma SOCIEDADE 

DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, somente serão considerados os quantitativos 

referentes ao percentual de participação societária, na SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO, da LICITANTE ou de sua controlada, 

controladora, coligada ou empresa sob controle comum, direta ou indiretamente, 

em relação a CONCORRENTE. 

16.5.2.6. Em caso de apresentação de atestado obtido em nome de um 

CONSÓRCIO, serão considerados os quantitativos referentes à participação 

nominal da LICITANTE no CONSÓRCIO, salvo se, no atestado apresentado 

para comprovação de determinado item, esteja disposto de forma diversa, com 

indicação explícita das parcelas e quantidades que foram executadas 

exclusivamente pela LICITANTE. 

16.5.2.7. Em caso da participação de CONSÓRCIO nesta LICITAÇÃO, para 

fins de comprovação da Qualificação Técnico-Operacional, será admitido o 

somatório dos quantitativos dos consorciados. 

16.5.2.8. No caso da participação de CONSÓRCIO nesta LICITAÇÃO, todas as 

exigências de Qualificação Técnico-Operacional podem ser comprovadas por 

apenas uma das empresas. 

16.5.3. Para fins de Qualificação Técnico-Profissional, comprovação de que a 

LICITANTE, ou qualquer dos membros integrantes do CONSÓRCIO, possui, em seu 

quadro permanente, na data da apresentação dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, profissional(is) de nível superior, que deverá(ão) ser engenheiro 

eletrônico e/ou engenheiro eletricista e/ou engenheiro de computação, detentor(es) de 

atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no 

CREA, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico expedidas pelo 

CREA, comprovando a execução de serviços pertinentes e compatíveis, em 

características e quantidades, com o objeto desta LICITAÇÃO, mediante 

preenchimento dos seguintes requisitos: 
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16.5.3.1. Comprovação, por meio Atestado(s) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente (no caso de ela realizar esse tipo de registro), da prestação de serviços 

de operação e manutenção preventiva e corretiva de 4000 (quatro mil) pontos de 

iluminação, concomitantemente; 

16.5.3.2. Comprovação, por meio Atestado(s) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente (no caso de ela realizar esse tipo de registro), da substituição ou 

instalação de 4000 (quatro mil) luminárias para parque de iluminação pública; 

16.5.3.3. Comprovação, por meio Atestado(s) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional 

competente (no caso de ela realizar esse tipo de registro), da elaboração de projeto 

elétrico e iluminotécnico para implantação ou modernização de parque de 

iluminação pública com no mínimo 4000 (quatro mil) pontos de iluminação; 

16.5.3.4. Quando o atestado tiver sido emitido em nome do CONSÓRCIO, deverá 

constar as datas de início e término da participação da empresa a qual estava(m) 

vinculado(s) o(s) Profissional(is) Qualificado(s) no CONSÓRCIO e descrição 

das atividades exercidas pela empresa no CONSÓRCIO. 

16.5.3.5. A vinculação permanente a que se refere o subitem acima será 

caracterizada por meio da comprovação de vínculo empregatício (se empregado); 

de eleição para cargo de diretor (se diretor eleito); ou de participação societária no 

capital votante ou ainda mediante contrato de prestação de serviço. A comprovação 

do referido vínculo empregatício poderá ser apresentada em fotocópia autenticada 

de um dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Trabalho (contendo as seguintes folhas: número de 

registro, qualificação civil, contrato de trabalho, última alteração de 

salário), ou 

b) Ficha de registro de empregado (contendo o seguinte: frente e verso, 

última alteração de salário, e se encontrar visada pela SRTE); ou 

c) Contrato de trabalho ou de prestação de serviço (se por prazo 

determinado, o mesmo deverá abranger o período de execução dos 
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serviços objeto desta contratação), registrado em Cartório de Títulos e 

Documentos; ou 

d) Quando o profissional detentor da certidão de acervo for sócio da 

empresa, a comprovação do vínculo poderá ser feita pela Certidão da 

Junta Comercial ou pelo Contrato Social. 

e) Ou ainda pela ata de assembleia de eleição de diretoria no caso de 

diretor de empresa S.A.. 

16.5.3.6. Indicação do(s) nome(s) do(s) Profissional(is) para compor a Equipe 

Técnica da LICITANTE, bem como declaração(ões) do Profissional indicado de 

aceitação em participar do empreendimento, conforme Modelo nº 04 do ANEXO 

III - MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES deste EDITAL. 

16.5.4. Toda (s) as certidão(s) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as 

seguintes informações básicas: 

16.5.4.1. Nome do contratado e do contratante. 

16.5.4.2. Número do contrato. 

16.5.4.3. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra).  

16.5.4.4. Serviços executados. 

16.5.4.5. Datas de início e de término da realização das atividades e serviços. 

16.5.4.6. Local da realização das atividades e serviços. 

16.5.4.7. Local e data da expedição do documento. 

16.5.5. Em caso de apresentação de atividades técnicas desenvolvidas no exterior, o 

atestado técnico apresentado deverá seguir as normas definidas nas resoluções n° 

444/2000 e 1.025/2009, ambas do CONFEA, e demais normas supervenientes. 

16.5.6. As eventuais omissões ou obscuridades no conteúdo dos atestados poderão ser 

supridos ou esclarecidos mediante diligência feita pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO para esse fim. 
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16.6. Qualificação econômico-financeira – os seguintes documentos deverão estar 

anexados: 

16.6.1. Prova de ter a empresa patrimônio líquido mínimo registrado na Junta Comercial 

ou no órgão competente, até a data da apresentação do ENVELOPE nº 01 - 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos valores mínimos abaixo estipulados, 

referente ao último exercício fiscal, conforme dispõe o artigo 31, § 3º, da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e suas alterações. 

16.6.1.1. No caso de LICITANTE que participe individualmente do certame, será 

exigida a demonstração de PATRIMÔNIO LÍQUIDO igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado do CONTRATO, nos termos do artigo 31, § 3º, 

da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

16.6.1.2. No caso de CONSÓRCIO, exceto para os consórcios compostos, em sua 

totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei, será exigida a 

demonstração de PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO igual ou superior a 13% 

(treze por cento) do valor estimado do CONTRATO, nos termos do artigo 33 da 

Lei federal nº 8.666/93, permitindo-se, para o atendimento do valor de 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, o somatório do valor do PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO de cada consorciado, considerando-se o seu percentual no âmbito do 

CONSÓRCIO. Para fins do referido somatório, cada consorciado deverá 

comprovar PATRIMÔNIO LÍQUIDO suficiente, podendo para tanto considerar 

todo o seu PATRIMÔNIO LÍQUIDO, para atender à fração do PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO MÍNIMO exigido correspondente ao percentual de sua participação no 

CONSÓRCIO. 

16.6.1.3. No caso da participação de Entidades de Previdência Complementar, será 

considerado, para efeitos de verificação do PATRIMÔNIO LÍQUIDO, o 

somatório dos recursos garantidores das reservas técnicas dos Planos de Benefícios 

das Entidades de Previdência Complementar, constituídas de acordo com os 

critérios fixados pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar. 

16.6.1.4. A LICITANTE deverá apresentar Carta de Declaração de 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO, conforme Modelo nº 03 do ANEXO III – 

MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES deste EDITAL. 
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16.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da Lei, mencionando expressamente, em cada balanço, o número 

do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do 

livro na Junta Comercial ou no órgão competente, de modo a comprovar a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses 

da data da apresentação da proposta; 

16.6.2.1. Entende-se por “apresentados na forma da lei” o Balanço Patrimonial e 

as Demonstrações Contábeis, conforme a seguir: 

16.6.2.1.a. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976 (Sociedades Anônimas): (I) publicados em Diário Oficial; (II) 

publicados em jornal de grande circulação; ou (III) por fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

LICITANTE. 

16.6.2.1.b. Sociedades Limitadas: (I) por fotocópia autenticada do livro Diário, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE 

ou em outro órgão equivalente; (II) por fotocópia autenticada do 

Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE e datados e 

assinados pelo(s) Responsável(is) da empresa, e por profissional de 

contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC; ou (III) por documento emitido via 

internet do Balanço e das Demonstrações Contábeis, desde que 

assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança 

mínimo tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, a fim de garantir a autoria, 

a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital, 

no caso da sociedade limitada ser tributada pelo lucro real, conforme 

legislação vigente. 

16.6.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por 

ações; 
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16.6.2.3. A boa situação financeira da licitante será comprovada mediante a 

obtenção do índice maior ou igual a 1 (um) para o ILG (Índice de Liquidez Geral), 

maior ou igual a 1 (um) para o ILC (Índice de Liquidez Corrente), maior ou igual 

a 1, para o ISG (Índice de Solvência Geral) e menor ou igual a 1 (um) para o GET 

(Grau de Endividamento Total), resultante da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

a) Índice de Liquidez Geral (ILG) 

 

            ATIVO. CIRCULANTE + ATIVO. REAL. LONGO PRAZO 

ILG = --------------------------------------------------------------------------- 

            PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

b) Índice de Liquidez Geral (ILC) 

 

                                    ATIVO. CIRCULANTE 

ILC = --------------------------------------------------------------------------- 

                                   PASSIVO CIRCULANTE 

 

C) Solvência Geral (SG) 

 

                                             ATIVO TOTAL 

ISG = ---------------------------------------------------------------------------- 

            PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

d) Grau de Endividamento Total (GET) 

 

             PASSIVO CIRCULANTE. + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

GET = -------------------------------------------------------------------------- 

                                                ATIVO TOTAL 
 

 

16.6.2.3.a. No caso de CONSÓRCIO, o balanço patrimonial, as demonstrações 

contábeis e os índices deverão ser apresentados individualmente por 

cada uma das empresas que o constituem. 

16.6.3. Para Empresário Individual e qualquer tipo de Sociedade Empresária: Certidão 

negativa de falência, concordata, recuperações Judiciais e Extrajudiciais, expedida pelo 

Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da cidade onde a empresa for sediada, 

com data de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de sua entrega à 

PREFEITURA MUNICIPAL UNIÃO DA VITÓRIA/PR; 

16.6.4. Para Sociedade Simples e outras que não se enquadrem no item acima: Certidão 
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expedida pelo Distribuidor Judicial das Varas Cíveis em geral (Execução Patrimonial) 

da Comarca onde a empresa está sediada, datada de, no máximo, 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores a data de sua entrega à PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA 

VITÓRIA/PR; 

16.6.4.1. No caso de consórcio a documentação exigida no subitem 16.6.4 e 16.3.4, 

acima, deverá ser apresentada por cada uma das empresas consorciadas. 

16.6.4.2. Em havendo qualquer ação judicial distribuída, a licitante deverá 

apresentar a certidão atualizada que aponte a situação do processo. 

17. DA PROPOSTA TÉCNICA 

17.1. A PROPOSTA TÉCNICA, inclusa no Envelope nº 02 e apresentada na forma do 

ANEXO IV deste EDITAL, deverá ser introduzida por “CARTA DE APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTA TÉCNICA”, conforme modelo disponibilizado no ANEXO IV deste EDITAL. 

17.2. A fase de pontuação das PROPOSTAS TÉCNICAS será feita com base nos parâmetros 

e regras definidos no ANEXO IV deste EDITAL, com atribuição de Nota Técnica para cada 

LICITANTE, considerando o cumprimento de cada uma das exigências ali consignadas. 

17.3. A LICITANTE deverá demonstrar a operacionalidade de cada atributo do sistema de 

gestão do parque de Iluminação Pública, em conformidade com o preconiza o ANEXO IV 

deste EDITAL. 

17.4. Será desclassificada a LICITANTE que: 

17.4.1. não atingir a nota mínima estabelecida no ANEXO IV deste EDITAL, 

conforme previsto no art. 12, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/2004 

17.4.2. descumprir alguma das exigências ou requisitos previstos no ANEXO IV deste 

EDITAL.; 

18. DA PROPOSTA ECONÔMICA 

18.1. Somente as LICITANTES classificadas na fase de julgamento da PROPOSTA 

TÉCNICA terão as respectivas PROPOSTAS ECONÔMICAS analisadas. 

18.2. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser introduzida por meio de “Carta de 

Apresentação de Proposta Econômica” conforme o ANEXO II – DIRETRIZES PARA 
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ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA deste EDITAL, contendo as informações 

listadas abaixo. 

18.2.1. Valor, expresso em Reais (R$), da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

MÁXIMA a ser paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA em 

função da execução do contrato, conforme modelo constante do ANEXO II – 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA deste 

EDITAL. 

18.2.2. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá respeitar o valor máximo de R$ 

480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) para o valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL MÁXIMA, bem como observar os parâmetros para definição desse valor, 

nos termos do ANEXO II – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA ECONÔMICA deste EDITAL 

18.2.3. Prazo de validade da PROPOSTA ECONÔMICA, que não será inferior a 90 

(noventa) dias. 

18.2.4. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser instruída com PLANO DE 

NEGÓCIOS, elaborado nos termos do item 19 deste EDITAL. 

18.2.5. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a seu critério, poderá solicitar 

às LICITANTES a prorrogação da validade da PROPOSTA ECONÔMICA. 

18.3. Será desclassificada a PROPOSTA ECONÔMICA que: 

18.3.1. Estiver em desacordo com este EDITAL e seus ANEXOS, em especial com o 

ANEXO II – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

ECONÔMICA. 

18.3.2. Apresentar valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA superior 

ao limite indicado no subitem 18.2.2. 

18.3.3. Apresentar situação de manifesta inexequibilidade, conforme § 1º do artigo 48 

da Lei federal nº 8.666/93. 

18.3.4. Apresentar PLANO DE NEGÓCIOS inaceitável, nos termos do item 20 deste 

EDITAL. 
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18.4. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser incondicional, irretratável e irrevogável. 

18.5. A LICITANTE constituída na forma de CONSÓRCIO deverá apresentar apenas uma 

PROPOSTA ECONÔMICA.  

19. DO PLANO DE NEGÓCIOS 

19.1. O PLANO DE NEGÓCIOS é requisito obrigatório para aceitação da PROPOSTA 

ECONÔMICA. 

19.1.1. Caso o PLANO DE NEGÓCIOS que instrui a PROPOSTA ECONÔMICA 

não esteja de acordo com os termos deste EDITAL, em especial com o seu ANEXO 

VI – TERMO DE REFERÊNCIA, e os demais ANEXOS, a LICITANTE será 

desclassificada. 

19.1.2. O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser entregue no Envelope nº 03, juntamente 

com a PROPOSTA ECONÔMICA.  

19.2. O PLANO DE NEGÓCIOS incluirá, mas não se limitará, as informações descritas 

neste item 19, devendo obedecer, ainda, o especificado no ANEXO II – DIRETRIZES PARA 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA e demais disposições deste EDITAL e 

seus ANEXOS: 

19.2.1. A projeção dos valores provenientes do recebimento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, em base anual, durante todo o prazo 

da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

19.2.2. As projeções das demais receitas operacionais e não operacionais. 

19.2.3. Os desembolsos referentes às despesas operacionais e despesas não-

operacionais, destacando as parcelas de depreciação/amortização e de tributos 

incidentes. 

19.2.4. Os desembolsos com investimentos/imobilizados necessários à aquisição de 

equipamentos, estabelecidos a preços e quantidades globais fixos, referentes à execução 

dos serviços, conforme indicado no ANEXO II – DIRETRIZES PARA 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA deste EDITAL, em conformidade 

com as metas e padrões de desempenho indicados no CONTRATO. 
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19.2.5. A composição do capital social da CONCESSIONÁRIA, sua distribuição, 

parcelas e prazos de subscrição e integralização, de acordo com o constante do Modelo 

nº 05 - Compromisso de subscrição e integralização de capital social do ANEXO III – 

MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES deste EDITAL. 

19.2.6. A descrição de recursos próprios a serem aportados na CONCESSIONÁRIA 

pela LICITANTE, além do capital social, indicando a sua modalidade, características, 

prazos e garantia de sua subscrição e integralização, de acordo com o constante do 

Modelo nº 05 - Compromisso de subscrição e integralização de capital social do 

ANEXO III – MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES deste EDITAL. 

19.2.7. A indicação do(s) financiamento(s) a ser(em) contratado(s) pela 

CONCESSIONÁRIA, indicando as principais características da(s) operação(ões), tais 

como taxas de juros, moeda, prazos de carência e amortização, vencimentos, comissões 

e garantias. 

19.3. Não será aceito pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO o PLANO DE 

NEGÓCIOS que não contenha as informações, demonstrações e documentação relacionada 

nos subitens do item 19.2, ou que revele incongruências, inexatidão, erros e defeitos que 

prejudiquem a sua compreensão, os seus resultados e a sua exequibilidade, ou que não esteja 

plenamente compatível com o ANEXO II – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA ECONÔMICA e com o ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA deste 

EDITAL. 

19.4. O PLANO DE NEGÓCIOS somente será vinculante nos termos do estabelecido no 

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO e seus ANEXOS. 

19.5. O PLANO DE NEGÓCIOS da LICITANTE vencedora desta LICITAÇÃO será, 

para fins de formalização do CONTRATO, incorporado à PROPOSTA ECONÔMICA do 

CONTRATO. 
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CAPÍTULO III – REGRAS DE PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

20. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

20.1. A presente LICITAÇÃO será processada e julgada por uma COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO e obedecerá às regras estabelecidas nos subitens seguintes. 

20.2. A LICITAÇÃO será conduzida em 03 (três) fases sucessivas: (I) análise e julgamento 

dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, com a abertura do Envelope nº 01; (II) 

qualificação da PROPOSTA TÉCNICA e análise do ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, 

com a abertura do Envelope 02, e (III) e análise da PROPOSTA ECONÔMICA e do PLANO 

DE NEGÓCIOS, com a abertura do Envelope nº 03. 

20.3. A abertura dos Envelopes em qualquer das fases será em sessão pública, previamente 

agendadas e informadas a todas as LICITANTES, rubricando-se os documentos neles contidos 

e procedendo-se ao seu exame pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

e pelos representantes das LICITANTES presentes. 

20.4. Poderá a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO atestar a veracidade das 

informações constantes nos documentos apresentados pelas LICITANTES por meio de 

diligências, nos termos do § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93. 

20.4.1. Poderá a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO facultar às 

LICITANTES o saneamento de falhas formais, de complementação de insuficiências 

ou ainda de correções de caráter meramente formal, no prazo máximo de 03 (três) dias, 

sob pena de inabilitação ou desclassificação da LICITANTE. 

20.4.1.1. São consideradas falhas formais e de caráter meramente formal aquelas 

cujo conteúdo espelhe situação fática, jurídica, econômica ou fiscal já existente na 

data da entrega dos envelopes.  

20.5. Será facultada às LICITANTES a possibilidade de examinar a documentação 

apresentada pelas demais LICITANTES após a respectiva abertura dos Envelopes 

correspondentes, mediante solicitação formal à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

e agendamento com os membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

20.6. No dia, hora e local definidos no preâmbulo deste EDITAL para a realização da Sessão 

de Abertura desta LICITAÇÃO, o Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

convocará o(s) Represente(s) da LICITANTE ou do CONSÓRCIO para realizar o 
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credenciamento, conforme o item 14 deste EDITAL, os quais deverão apresentar os 3 (três) 

envelopes, opacos, lacrados e indevassáveis, vedada a remessa por via postal ou outro meio não 

previsto no EDITAL. 

20.7. Ato contínuo ao credenciamento do(s) Representante(s) das LICITANTES, conforme 

subitem acima, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO procederá à abertura dos 

Envelopes nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, franqueando acesso ao seu 

conteúdo a todos os LICITANTES presentes. 

20.7.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO em sessão a ser realizada oportunamente entre os seus membros, 

divulgando o correspondente resultado às LICITANTES em momento posterior, mediante 

publicação na imprensa oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, bem como no 

site http://uniaodavitoria.pr.gov.br/. 

20.7.2.  Serão inabilitadas as LICITANTES que: 

20.7.2.1. Não atenderem ou não comprovarem todas as solicitações e exigências 

das condições de participação e habilitação. 

20.7.2.2. Não apresentarem os documentos exigidos para o Envelope nº 01, na 

forma e condições estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

20.7.2.3. Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada. 

20.7.3. Da decisão de julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO caberá 

recurso administrativo, conforme previsto no item 21 deste EDITAL. 

20.7.4. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, caso todas as LICITANTES 

sejam inabilitadas ou desclassificadas, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação, pelas LICITANTES 

inabilitadas, de novos documentos escoimados das causas que determinaram a 

inabilitação. 

20.7.5. Serão devolvidos às LICITANTES julgadas inabilitadas na fase de 

HABILITAÇÃO os Envelopes de nº 02 e 03, inviolados. Os Envelopes serão 

remetidos, por via postal, às LICITANTES que não retirarem ou se recusarem a firmar 

o recibo de devolução, decorridos 30 (trinta) dias da data de homologação ou anulação 

da LICITAÇÃO. 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
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20.7.6. Após o julgamento dos recursos ou decorrido o prazo recursal sem qualquer 

manifestação das LICITANTES, será designada, pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, a data, a hora e o local da Sessão para a abertura da PROPOSTA 

TÉCNICA e ATESTADO DE VISITA TÉCNICA das LICITANTES, por meio de 

publicação na imprensa oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, bem 

como no site http://uniaodavitoria.pr.gov.br/. 

20.8. Consoante publicação na imprensa oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 

VITÓRIA, no local, data e hora fixados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

em ato público, proceder-se-á à abertura dos Envelopes de nº 02, entregues pelas 

LICITANTES habilitadas contendo a PROPOSTA TÉCNICA e o ATESTADO DE 

VISITA TÉCNICA. 

20.8.1. . A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO examinará as PROPOSTAS 

TÉCNICAS apresentadas pelas LICITANTES e realizará prova de testes, analisando 

suas compatibilidades com os termos e regras estabelecidos neste EDITAL (ANEXO 

IV), o que poderá ser realizado tanto no âmbito da Sessão Pública, como em momento 

posterior, a critério da COMISSÃO, devendo, em qualquer caso, ser formalizada e 

publicada a classificação provisória na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO 

DA VITÓRIA/, bem como no site http://uniaodavitoria.pr.gov.br/. 

20.8.2. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO examinará também o 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA apresentado pelo LICITANTE, de modo a 

avaliar se os requisitos do item 15 deste EDITAL foram cumpridos. 

20.8.3. Será desclassificado o LICITANTE que não atingir a nota mínima estabelecida 

no ANEXO IV, deste EDITAL, que descumprir alguma das exigências ou requisitos 

previstos no ANEXO IV, deste EDITAL, ou ainda que não apresentar ATESTADO 

DE VISITA TÉCNICA válido, assim entendido como aquele que comprova o 

preenchimento dos requisitos previstos no item 15 deste EDITAL. 

20.8.4. Serão devolvidos às LICITANTES não classificadas na fase de qualificação 

das PROPOSTAS TÉCNICAS e avaliação de ATESTADOS DE VISITA 

TÉCNICA o Envelope de nº 03, inviolado. Os Envelopes serão remetidos, por via 

postal, às LICITANTES que não retirarem ou se recusarem a firmar o recibo de 

devolução, decorridos 30 (trinta) dias da data de homologação ou anulação da 

LICITAÇÃO. 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
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20.8.5. Da decisão de qualificação das PROPOSTAS TÉCNICAS e avaliação de 

ATESTADOS DE VISITA TÉCNICA, caberá recurso administrativo, conforme 

previsto no item 21 deste EDITAL. 

20.8.6. Após o julgamento dos recursos ou decorrido o prazo recursal sem qualquer 

manifestação das LICITANTES, será designada, pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, a data, a hora e o local da Sessão para a abertura da PROPOSTA 

ECONÔMICA das LICITANTES, por meio de publicação na Imprensa Oficial do 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, bem como no site 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/. 

20.9. Consoante publicação na imprensa oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 

VITÓRIA, no local, data e hora fixados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

em ato público, proceder-se-á à abertura dos Envelopes de nº 03, entregues pelas 

LICITANTES habilitadas contendo a PROPOSTA ECONÔMICA, instruída com o PLANO 

DE NEGÓCIOS. 

20.9.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO examinará as PROPOSTAS 

ECONÔMICAS, instruídas com o respectivo PLANO DE NEGÓCIOS, apresentadas 

pelas LICITANTES, analisando sua compatibilidade com os termos e regras 

estabelecidos neste EDITAL, o que poderá ser realizado tanto no âmbito da Sessão 

Pública, como em momento posterior, a critério da COMISSÃO, devendo, em qualquer 

caso, ser formalizada e publicada a classificação provisória na Imprensa Oficial do 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/, bem como no site 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/. 

20.9.2. Será desclassificada a PROPOSTA ECONÔMICA da LICITANTE: 

20.9.2.1.  Que não apresentar os documentos exigidos para o Envelope 03, na 

forma e condições estabelecidas neste EDITAL;  

20.9.2.2. Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada; 

20.9.2.3. Cuja PROPOSTA ECONÔMICA não estiver totalmente expressa em 

Reais (R$); 

20.9.2.4. Cuja PROPOSTA ECONÔMICA não estiver redigida em português; 

20.9.2.5. Que apresentar CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
http://uniaodavitoria.pr.gov.br/
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superior ao limite estabelecido no item 19.2.2; 

20.9.2.6. Apresentar PLANO DE NEGÓCIOS inaceitável, nos termos do item 20 

deste EDITAL; e 

20.9.2.7. Nas demais hipóteses previstas no item 19. 

20.9.3. A classificação das PROPOSTAS ECONÔMICAS obedecerá a ordem 

crescente dos valores de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA propostos 

pelas LICITANTES. 

20.9.4. A PROPOSTA ECONÔMICA classificada em primeiro lugar será aquela que, 

após o procedimento previsto neste item 21.9, além de apresentar-se compatível com os 

termos deste EDITAL, veicular o menor valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

MÁXIMA, nos termos deste EDITAL. 

20.10. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO divulgará o resultado da LICITAÇÃO 

na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, declarando vencedor do 

certame o titular da melhor PROPOSTA ECONÔMICA, nos termos do item 18 e 20 deste 

EDITAL. 

20.10.1. Caso a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO verifique que o PLANO 

DE NEGÓCIOS apresentado pela LICITANTE titular da melhor PROPOSTA 

ECONÔMICA não foi elaborado de acordo com o estabelecido neste EDITAL e seus 

ANEXOS, ou que revele a inexequibilidade da PROPOSTA ECONÔMICA 

apresentada, o mesmo será rejeitado, sendo declarado vencedor da licitação o 

LICITANTE classificado em segundo lugar ao final da fase de avaliação da 

PROPOSTA ECONÔMICA, e assim por diante. 

20.10.2. A decisão que declarar o vencedor do certame deverá trazer suficiente 

motivação, inclusive em relação a eventual classificação/desclassificação de 

PROPOSTAS ECONÔMICAS e aceitação/rejeição de PLANO DE NEGÓCIOS. 

20.11. Da decisão que declarar a LICITANTE vencedora da LICITAÇÃO, referida no 

subitem 20.12, caberá recurso nos termos do item 21 deste EDITAL. 

20.12. A LICITANTE detentora da melhor PROPOSTA ECONÔMICA, nos termos deste 

EDITAL e seus ANEXOS, será considerada a vencedora do certame e, portanto, será 

convocada para assinar o CONTRATO, nos termos deste EDITAL. 
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21. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

21.1. O procedimento para o processamento de recursos administrativos referentes a esta 

LICITAÇÃO obedecerá às disposições do art. 109 da Lei federal nº 8.666/93. 

21.2. Os recursos administrativos deverão ser protocolados no endereço constante do 

Preâmbulo deste EDITAL e dirigidos ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO.  

21.3. Caberá recurso em face dos seguintes atos praticados pela COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO: 

21.3.1. Ato de habilitação ou inabilitação de LICITANTE; 

21.3.2. Ato de qualificação ou desqualificação de PROPOSTA TÉCNICA; 

21.3.3. Ato de classificação ou desclassificação de PROPOSTA ECONÔMICA; 

21.3.4. Aplicação de penalidade à LICITANTE. 

21.3.5. Os recursos previstos nos subitens 21.3.1, 21.3.2 e 21.3.3 acima suspenderão o 

processamento da LICITAÇÃO. 

21.4. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis contados do primeiro dia 

útil subsequente ao da intimação da decisão da qual se pretende recorrer. 

21.5. A intimação de todos os atos deliberados pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO será feita, obrigatoriamente, através de publicação na Imprensa Oficial do 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, podendo, ainda, sem prejuízo da publicação 

exigida, realizar-se por meio de intimação pessoal ou por meio de correspondência registrada, 

assegurada vista imediata do processo a qualquer interessado. 

21.6. Da interposição de recurso serão intimadas as demais LICITANTES, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados pela forma já estabelecida na legislação 

e neste EDITAL. 

21.7. O recurso será encaminhado à autoridade superior por intermédio do órgão ou 

autoridade que praticou o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 
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(cinco) dias, ou, no mesmo prazo, levá-lo à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

21.8. O prazo para o julgamento dos recursos tratados neste item é de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data do recebimento pela autoridade superior, de que trata o item 21.7. 

21.9.  Do ato da autoridade superior que determinar a anulação ou revogação da 

LICITAÇÃO cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

21.10. O prazo recursal pode ser suprimido se todas as LICITANTES, mediante declaração 

expressa, por escrito, abdicarem do direito de interpor recursos.  

21.10.1. O resultado de cada uma das fases será divulgado, mediante aviso publicado, 

uma única vez, na imprensa oficial, bem como comunicado às LICITANTES, podendo 

ser dada sequência à fase seguinte, na própria sessão pública da fase anterior, caso todas 

as LICITANTES, por seus representantes presentes, abdicarem do direito de interpor 

recursos, nos termos acima. 

21.11. Os recursos e representações que não tiverem efeito suspensivo automaticamente 

assegurado pela legislação, poderão ser recebidos com efeito suspensivo, desde que presentes 

as razões de interesse público. 

22. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

22.1. O julgamento da LICITAÇÃO será submetido à homologação da autoridade 

competente, que adjudicará o objeto da LICITAÇÃO à LICITANTE vencedora. 

22.2. A ADJUDICATÁRIA será convocada, mediante correspondência com aviso de 

recebimento, para assinatura do CONTRATO no prazo de até 90 (noventa) dias contados da 

data do recebimento de referida correspondência, prorrogáveis por igual período pelo PODER 

CONCEDENTE, sob pena de decair seu direito à contratação, sem prejuízo da perda da 

GARANTIA DE PROPOSTA e da aplicação das penalidades previstas no art. 81 da Lei 

federal nº 8.666/93. 

22.3. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado pelo mesmo período, a pedido da 

ADJUDICATÁRIA, desde que ocorra motivo justificado para tanto, a critério do 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR. 

22.4. Para fins do disposto no subitem 22.1, a ADJUDICATÁRIA compromete-se a manter 

os termos originais de sua proposta até a data da efetiva assinatura do CONTRATO. 
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22.5. É facultado à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, quando a convocada não 

comparecer para assinar o CONTRATO no prazo e nas condições estabelecidas acima, 

convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas condições da primeira colocada. 

 

23. DAS CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO 

23.1. São condições precedentes à celebração do CONTRATO: 

23.1.1. Constituição da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, conforme 

item 25 e demais termos deste EDITAL, no prazo de até 5 (cinco) dias anteriores à data 

estabelecida para a assinatura do CONTRATO, comprovada mediante a apresentação 

da correspondente certidão emitida pela Junta Comercial do Estado do Paraná e 

comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ). 

23.1.2. Prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO pela CONCESSIONÁRIA, 

previstos no ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO e seus ANEXOS. 

23.1.3. Instituição de conta vinculada e conta reserva, junto a Instituição Financeira 

Depositária, nos termos do ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO e seus 

ANEXOS. 

 

 

CAPITULO IV – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

24. DA CONCESSIONÁRIA 

24.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, 

tendo como objeto social a exploração do objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e 

atividades correlatas e a exploração de fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS, previstas no 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO deste EDITAL, incluindo a prestação dos 

serviços, com proibição expressa de praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades. 

24.2. Sendo a ADJUDICATÁRIA uma empresa individual, a CONCESSIONÁRIA deverá 

ser uma subsidiária integral da primeira. 
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24.3. Sendo a ADJUDICATÁRIA um CONSÓRCIO, a CONCESSIONÁRIA deverá ter 

como acionistas os integrantes do CONSÓRCIO, na proporção de sua participação conforme 

constar no TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO apresentado pela LICITANTE. 

24.4. A CONCESSIONÁRIA adotará o estatuto social e a composição que constarem da 

PROPOSTA. 

24.5. O CAPITAL SUBSCRITO da CONCESSIONÁRIA, na data de assinatura do 

CONTRATO, deverá ser do valor correspondente a 10% (dez por cento) dos valores estimados 

dos investimentos nos 05 (cinco) primeiros anos. 

24.5.1. O CAPITAL MÍNIMO INTEGRALIZADO da CONCESSIONÁRIA, na 

data de assinatura do CONTRATO, deverá corresponder a 10% (dez por cento) do 

CAPITAL SUBSCRITO. 

24.6. O prazo de duração da CONCESSIONÁRIA deverá corresponder ao prazo necessário 

para o cumprimento de todas as suas obrigações previstas no CONTRATO. 

24.7. O valor da participação de Fundos e/ou Fundações no capital social da 

CONCESSIONÁRIA não poderá superar as prescrições legais vigentes. 

24.8. A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA deverá observar os 

termos e as condições constantes no ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO e seus 

ANEXOS deste EDITAL. 

24.9. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia, nos contratos de financiamento, 

os direitos emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, até o limite que não 

comprometa a continuidade e a adequação dos serviços, conforme estabelecido no ANEXO 

VII - MINUTA DO CONTRATO e seus ANEXOS deste EDITAL. 

24.10. As ações correspondentes ao controle da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas em 

garantia de financiamentos, ou como contra garantia de operações vinculadas ao cumprimento 

de obrigações decorrentes do CONTRATO, nos termos do ANEXO VII – MINUTA DO 

CONTRATO e seus ANEXOS deste EDITAL. 

24.11. A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada a este EDITAL, à PROPOSTA 

apresentada e aos respectivos documentos contratuais, bem como à legislação e regulamentação 

brasileira, em tudo que se refere à prestação dos serviços. 
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24.12. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar 

contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. 

25. DO CONTRATO 

25.1. O CONTRATO será celebrado entre o MUNICÍPIO e a CONCESSIONÁRIA 

constituída. 

25.2. O CONTRATO será regido pelos termos do ANEXO VII - MINUTA DO 

CONTRATO deste EDITAL. 

25.3. A lei aplicável ao CONTRATO será a brasileira, não sendo admitida qualquer menção 

a direito estrangeiro ou internacional, nem mesmo como meio de interpretação. 

25.4. A legislação brasileira aplicável será aquela em vigor na data dos atos ou fatos que 

vierem a ocorrer. 

25.5. O CONTRATO preverá mecanismo privado de resolução de disputas, conforme a Lei 

federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

25.5.1. As controvérsias decorrentes do CONTRATO serão resolvidas 

preferencialmente pelo COMITÊ TÉCNICO e, sucessivamente, na sua persistência, 

pela arbitragem, conforme normas sobre “Solução de Divergências” especificadas no 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO e seus ANEXOS. 

25.6. O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato do CONTRATO 

na Imprensa Oficial do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. 

25.7. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, durante a vigência do CONTRATO, as 

condições de habilitação exigidas neste EDITAL. 

25.8. O valor da participação de Fundos e/ou Fundações no capital social da 

CONCESSIONÁRIA não poderá superar as prescrições legais vigentes. 

25.9. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto municipal nº 99/2018, na hipótese de a 

LICITANTE vencedora não ser aquela que elaborou os projetos, estudos, levantamentos e 

investigações, deverá a CONCESSIONÁRIA, no prazo de 30 dias, promover o pagamento, 

em pecúnia, do valor certo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), devidamente corrigido pelo 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) até a data do efetivo pagamento, para a empresa 
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autorizada que realizou os projetos, estudos, levantamentos e investigações que instruíram a 

presente LICITAÇÃO. 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. Os CONTRATOS que vierem a ser firmados pela CONCESSIONÁRIA com 

terceiros, relativamente ao desenvolvimento das atividades pertinentes à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA serão formalizados segundo as regras de Direito Privado. 

26.1.1. Independentemente de ser o MUNICÍPIO comunicado acerca da formalização 

de contratos pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, a CONCESSIONÁRIA não 

poderá alegar fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar do 

MUNICÍPIO qualquer alteração no cumprimento de suas obrigações, ressarcimento de 

prejuízos ou perda de benefícios.  

26.2. Para a apresentação da documentação exigida neste EDITAL, a LICITANTE deverá 

examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, 

especificações e outras referências mencionadas. 

26.3. Os documentos e informações a serem disponibilizados pelo MUNICÍPIO às 

LICITANTES para consulta deverão ser considerados, para todos os fins, como meramente 

informativos, não assumindo o MUNICÍPIO, em consequência, qualquer responsabilidade por 

sua correção, adequação ou insuficiência, a não ser quando expressamente indicados como 

vinculantes ou de observância obrigatória pelas LICITANTES e pela CONCESSIONÁRIA. 

26.4. A participação na LICITAÇÃO, efetivada quando da apresentação da 

DOCUMENTAÇÃO nos termos deste EDITAL, implica a integral e incondicional aceitação 

de todos os termos e exigências do EDITAL, vedadas alegações posteriores de 

desconhecimento ou discordância de suas condições, bem como das normas regulamentares 

pertinentes 

26.5. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação 

da documentação exigida neste EDITAL serão consideradas de responsabilidade exclusiva da 

LICITANTE, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, da PROPOSTA TÉCNICA, 

da PROPOSTA ECONÔMICA e do PLANO DE NEGÓCIOS. 

26.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste EDITAL, bem como os casos omissos, serão 
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resolvidas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, respeitada a legislação 

pertinente. 

26.7. A LICITANTE arcará com todos os custos relacionados à preparação de sua 

documentação, não se responsabilizando o PODER CONCEDENTE, em hipótese alguma, 

por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou os 

resultados desta. 

26.8. A responsabilidade por atos, fatos ou omissões anteriores à celebração do CONTRATO 

não serão atribuídos à CONCESSIONÁRIA, de tal forma que eventuais demandas, ações, 

indenizações ou pendências originadas de atos, fatos ou omissões anteriores ao CONTRATO, 

inclusive referentes a questões ambientais inerentes a bens que possam ser transferidos à posse 

da CONCESSIONÁRIA, permanecerão sob a exclusiva responsabilidade do PODER 

CONCEDENTE, ficando a CONCESSIONÁRIA isenta e desobrigada de qualquer 

responsabilidade neste sentido. 

26.9. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia de início e se incluirá o dia de vencimento, 

sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 

26.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração 

Pública Municipal. 

26.10. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá proceder a inspeções, auditorias 

e realizar ou determinar diligências a qualquer tempo, bem como valer-se de assessoramento 

técnico, para, se for o caso, esclarecer dúvidas e conferir informações e dados oferecidos pelas 

LICITANTES. 

26.11. As comunicações dos atos mencionadas neste EDITAL, no que se refere, 

especialmente, ao procedimento da LICITAÇÃO, serão feitas pela COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO, mediante publicação na imprensa oficial e, quando for o caso, comunicado 

às LICITANTES por escrito, por carta ou endereço eletrônico indicado quando da aquisição 

do EDITAL. 
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ANEXO I – GLOSSÁRIO 

1. No EDITAL e seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido 

diferente, são adotadas as siglas, termos e expressões cujo significado se encontra a 

seguir, sem prejuízo de outros inseridos no CONTRATO ou em seus ANEXOS ou, 

ainda, na legislação em vigor. 

2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa. 

ADJUDICATÁRIA: empresa, ou CONSÓRCIO de empresas, declarada vencedora da 

LICITAÇÂO pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Administração direta e indireta de quaisquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo 

inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 

público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 

ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA: Administração temporária da 

CONCESSIONÁRIA por seus financiadores e garantidores, em prol de sua 

reestruturação financeira e da continuidade da prestação dos serviços, sem a transferência 

da propriedade de ações ou quotas, nos termos no art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/95. 

AFILIADAS: Empresas que mantenham relação com CONCESSIONÁRIA ou 

qualquer de suas acionistas, qualquer pessoa, física ou jurídica, controladora, controlada 

ou sob controle comum. 

ANEXOS: Documentos anexos ao presente EDITAL. 

ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS: Atualização da mesma tecnologia inicialmente 

contratada, sem o investimento em novas tecnologias, diversas da contratada. 

ÁREA DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: espaço geográfico no qual serão 

executados os serviços objetos da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

ATESTADO VISITA TÉCNICA: Atestado, com fornecimento pela Administração 

contratante, a ser apresentado pela LICITANTE, comprovando a realização de VISITA 

TÉCNICA no local de implantação do objeto conforme determinações do EDITAL. 

ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS: Atualização da mesma tecnologia inicialmente 

contratada, sem o investimento em novas tecnologias, diversas da contratada. 

BENS AFETOS: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, 

edificações e acessórios integrantes dos sistemas de água e esgoto, vinculados ao 

CONTRATO, objeto de concessão de uso, composto de BENS REVERSÍVEIS, BENS 

PRIVADOS e BENS PÚBLICOS. 

BENS PRIVADOS: Bens de propriedade da CONCESSIONÁRIA, que, não obstante 

serem destinados à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, não são considerados 

BENS REVERSÍVEIS. 
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BENS REVERSÍVEIS: Todos os bens indispensáveis aos serviços e vinculados à 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, os quais, nos termos da Lei, serão revertidos ao 

PODER CONCEDENTE após a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

CARTA DE CREDENCIAMENTO: carta a ser apresentada perante a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO com o objetivo de permitir a participação da 

LICITANTE em reuniões públicas, assinatura de atas e demais atos da LICITAÇÃO, 

devendo ser entregue no início da Sessão de Abertura da L ICITAÇÃO. 

CARTA PROPOSTA: documento que integrará a PROPOSTA ECONÔMICA, 

contendo o valor da CONTRAPRESTAÇÃO  MENSAL MÁXIMA. 

CASO FORTUITO: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e 

inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para a CONCESSIONÁRIA no 

cumprimento deste CONTRATO. 

CCO-IP: Centro de Controle Operacional de Iluminação Pública, conforme ANEXO VI 

– TERMO DE REFERÊNCIA. 

COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CODIP: 

quadro constante no Anexo D do Contrato, que define os indicadores destinados a aferir 

a qualidade do serviço prestado pela CONCESSIONÁRIA. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: Comissão de Licitação designada para a 

promoção e execução da LICITAÇÃO de acordo com os procedimentos descritos no 

EDITAL. 

COMITE TÉCNICO: comissão tripartite composta por um profissional nomeado pelo 

PODER CONCEDENTE, um profissional nomeado pela CONCESSIONÁRIA e por 

um terceiro nomeado de comum acordo pelas partes, cuja função é tomar decisões nas 

questões técnicas que lhe forem submetidas pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER 

CONCEDENTE, nos termos do que dispõe o CONTRATO. 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: modalidade de contrato de Parceria Público-

Privada na qual a CONCESSIONÁRIA é remunerada totalmente pelo PODER 

CONCEDENTE, mediante contraprestação pública. 

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico constituída pela 

LICITANTE VENCEDORA da LICITAÇÃO, nos termos do artigo 9º da Lei 

11.079/04 e deste EDITAL, com a qual o MUNICÍPIO celebrará o CONTRATO. 

CONCORRÊNCIA: modalidade da LICITAÇÃO a ser procedida para a definição do 

parceiro privado com a melhor proposta. 

CONSÓRCIO: conjunto de empresas unidades em parceria despersonalizada, nos 

termos da Lei nº 6.404/1976, com o objetivo de executar do OBJETO da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 
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CONSULTA PÚBLICA: procedimento prévio à publicação do EDITAL da 

LICITAÇÃO e seus ANEXOS no qual os INTERESSADOS e toda a população podem 

formular questionamos, sugestões ou críticas ao projeto. 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA: Remuneração paga mensalmente pelo 

PODER CONCEDENTE em razão da prestação de serviço pela CONCESSIONÁRIA, 

após a mensuração de seu desempenho mediante aplicação do COEFICIENTE DE 

DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP), podendo assumir outras 

formas que não a contraprestação pecuniária. 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA: Remuneração total passível de ser paga 

mensalmente pelo PODER CONCEDENTE em razão da prestação de serviço pela 

CONCESSIONÁRIA, comporta pela CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL NÃO 

VARIÁVEL e pela CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL VARIÁVEL, destacada na 

PROPOSTA ECONÔMICA, podendo assumir outras formas que não a contraprestação 

pecuniária. 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL NÃO VARIÁVEL em função do CODIP: Parcela 

da remuneração mensal da CONCESSIONÁRIA que não é objeto de desconto diante da 

aplicação dos indicadores elencados no CODIP. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA VARIÁVEL em função do CODIP: Parcela da 

remuneração mensal da CONCESSIONÁRIA que pode ser objeto de desconto diante da 

aplicação dos indicadores elencados no CODIP. 

CONTRATO: Contrato de concessão de serviço público, na modalidade de 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a ser celebrado entre o PODER 

CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. 

CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA: Propriedade resolúvel de ações ou quotas 

pelos financiadores e/ou garantidores da CONCESSIONÁRIA, em prol de sua 

reestruturação financeira e da continuidade da prestação dos serviços, nos termos do art. 

27-A da Lei Federal nº 8.987/95. 

CREDENCIAMENTO: ato pode meio do qual o Representante legal da LICITANTE 

apresenta à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO a CARTA DE 

CREDENCIAMENTO, contendo os documentos aptos a comprovar que ele detém os 

poderes necessários para agir em nome da LICITANTE durante a LICITAÇÃO. 

D.O.M. – Diário Oficial do Município. 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Documentos relativos à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, e à qualificação técnica e econômico-financeira das 

LICITANTES. 

EDITAL: Instrumento convocatório da Concorrência nº XX/2019, e seus ANEXOS, 

contendo o conjunto de instruções e regras que orientam o procedimento administrativo 

de seleção da CONCESSIONÁRIA apta a receber a outorga da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 
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ETAPA PRELIMINAR: Momento posterior à assinatura do CONTRATO, com prazo 

de até sessenta dias, prorrogáveis na forma do CONTRATO, antes da emissão a 

ORDEM DE INÍCIO. 

FASES: Etapas prevista no cronograma de execução dos serviços, previsto no 

PROJETO OPERACIONAL. 

FLUXO DE CAIXA MARGINAL: Fluxo de caixa projetado em razão do evento que 

ensejou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para o caso de 

NOVOS INVESTIMENTOS. 

FORÇA MAIOR: evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria 

óbice intransponível para a CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO, 

consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de cumprimento das obrigações 

assumidas. 

HABILIAÇÃO: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

INTERESSADO: empresa ou CONSÓRCIO com interesse em participar da 

LICITAÇÃO. 

INTERFERÊNCIAS IMPREVISTAS: ocorrências materiais imprevisíveis ou 

previsíveis com consequências incalculáveis, de origem natural ou artificial, cuja 

existência seja anterior à data da assinatura do CONTRATO, mas que são constatados 

no decorrer da sua execução, dificultando ou onerando extraordinariamente o 

prosseguimento e a conclusão dos trabalhos. 

LICITAÇÃO: significa a Concorrência nº xx/2019, nos termos do EDITAL. 

LICITANTE: empresa ou CONSÓRCIO que participe da LICITAÇÃO. 

LICITANTE ESTRANGEIRA: É considerada empresa estrangeira, a sociedade 

constituída e organizada em conformidade com a legislação do país de origem, que não 

seja o Brasil, onde também mantém sua sede. 

MUNICÍPIO: PODER CONCEDENTE. 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA: MUNICÍPIO ou PODER 

CONCEDENTE. 

NOVAS TECNOLOGIAS: Tecnologias não previstas originalmente para execução dos 

serviços objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

NOVOS INVESTIMENTOS: Investimentos não previstos originalmente para execução 

dos serviços objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

OBJETO: Conjunto de obras, serviços e demais prestações de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, a serem assumidas em virtude da formalização do CONTRATO 

com o MUNICÍPIO. 
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OBRAS: Obras e instalações a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA que 

deverão preceder ou concorrer com a prestação do objeto contratual. 

ORDEM DE INÍCIO: autorização fornecida pelo PODER CONCEDENTE para início 

da execução do CONTRATO. 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: contratos de longo prazo formalizados entre um 

parceiro privado – CONCESSIONÁRIA – e um parceiro público – PODER 

CONCEDENTE – no qual há a prestação de serviços públicos ou serviços à 

Administração Pública, nas modalidades de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e 

CONCESSÃO PATROCINADA. 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO: O complexo formado pela integralidade das Unidades 

de Iluminação Pública na Área da Concessão, formadas por todos os aparelhos que 

viabilizam o funcionamento adequação dos serviços de iluminação pública no 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. 

PARTES: PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA signatários do 

CONTRATO. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO: significa o patrimônio líquido mínimo que a 

LICITANTE deverá possuir, a ser comprovado, junto à DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, mediante a apresentação do balanço patrimonial da LICITANTE, o 

qual deverá ser auditado por auditor independente e acompanhado do respectivo 

demonstrativo de resultados referentes ao último exercício social, vedada sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

PLANO DE NEGÓCIOS: plano elaborado pela CONCESSIONÁRIA, entregue junto 

com a PROPOSTA ECONÔMICA, segundo as premissas e termos do Anexo II – 

PROPOSTA ECONÔMICA E PLANO DE NEGÓCIOS do EDITAL. 

PODER CONCEDENTE: é o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. 

PODER PÚBLICO: Administração direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações 

por ele instituídas ou mantidas. 

PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL: Conjunto de ações que 

visa assegurar que sejam mapeadas e tomadas as ações necessárias e suficientes 

providências em termos de custos de encerramento das operações e instalações. 

PROJETO OPERACIONAL: Consiste no plano de operações da 

CONCESSIONÁRIA pelo período do contrato de concessão, no qual devem estar 

descritas todas as ações que serão implementadas, bem como o cronograma referencial 

básico. 



ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº [ • ]/ [ • ] 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [ • ]/ [ • ] 

PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL: Conjunto de ações que 

visa assegurar que sejam mapeadas e tomadas as ações necessárias e suficientes 

providências em termos de custos de encerramento das operações e instalações. 

PROPOSTA ECONÔMICA: é a proposta apresentada pela LICITANTE, expressa em 

reais, para a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA a ser paga pelo PODER 

CONCEDENTE, conforme o item 17 do EDITAL. 

PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta apresentada pela LICITANTE, contendo a 

descrição técnica da solução por ela ofertada ao PODER CONCEDENTE, a qual 

norteará a análise de atendimento de parâmetros luminotécnicos, tecnologia em telegestão 

e disponibilização de software de gestão com as funcionalidades mínimas exigidas no 

ANEXO X do EDITAL. 

RECEITAS ACESSÓRIAS: significa a parcela de remuneração da 

CONCESSIONÁRIA correspondente à arrecadação de quaisquer receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou suplementares à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

EFETIVA em razão dos serviços prestados. 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO: mecanismo ou ferramenta que busca conhecer e 

medir o desempenho dos diferentes elementos que compõem o projeto, estabelecendo 

uma comparação entre o desempenho esperado e o apresentado por esses elementos. 

SERVIÇOS: conjunto de serviços a serem executados pela CONCESSIONÁRIA que 

deverão preceder ou concorrer com a prestação do objeto contratual. 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO: sociedade anônima a ser constituída 

pela ADJUDICATÁRIA da LICITAÇÃO, com a finalidade exclusiva de explorar o 

objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, como condição precedente à celebração 

do CONTRATO. 

VISITA TÉCNICA: verificação das condições da ÁREA DA CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA e do PARQUE DE ILUMINAÇÃO, a ser realizada pela 

LICITANTE, às suas expensas e responsabilidades, para obter informações necessárias 

para a preparação de sua PROPOSTA. 
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ANEXO II 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIO E 

PROPOSTA ECONÔMICA 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

O PLANO DE NEGÓCIOS E PROPOSTA ECONÔMICA deverão ser entregues em um 

envelope lacrado e identificado conforme o descrito no EDITAL e em seus ANEXOS, sua 

entrega se dará juntamente com os demais envelopes previstos. 

O PLANO DE NEGÓCIO tem por objetivo demonstrar quais os parâmetros foram utilizados 

para a composição da PROPOSTA ECONÔMICA, bem como elucidar os resultados 

esperados pelo LICITANTE. 

A PROPOSTA ECONÔMICA deverá conter a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA 

REFERENCIAL (CMM REFERENCIAL) ofertada pelo LICITANTE. 

Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas referentes a este ANEXO, bem 

como o modelo de cálculo da CMM deverão ser fornecidas pelo LICITANTE em documento 

impresso e em planilhas do programa Microsoft Excel, em pen drive, com todas as memórias 

de cálculo utilizadas, bem como com todas suas fórmulas, de forma auditável, completa, 

manipulável e permitindo análises de sensibilidade. 

As planilhas deverão seguir as nomenclaturas apresentadas neste EDITAL e, em caso de 

dúvida, deverão estabelecer com clareza a definição adotada. 

O LICITANTE deverá encaminhar manual de utilização do modelo e do memorial de cálculo 

das demais informações aqui referidas em versão impressa e em pen drive, com indicações 

claras sobre como utilizar o modelo e realizar análises de sensibilidade, descrição de macros 

e subprogramas criados e indicação exaustiva dos dados e premissas utilizados na 

elaboração de projeções econômico-financeiras. 

Todas informações deverão considerar ainda a moeda corrente do Brasil e, quando se 

referirem a valores reais ou preços constantes. Na hipótese de divergências entre os 

documentos impressos e os apresentados em meio digital, prevalecerá a versão impressa. 

2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 

O PLANO DE NEGÓCIOS deverá apresentar de forma clara e objetiva os parâmetros para 

cálculo da CMM e apresentar no mínimo os seguintes quadros: 

i. CAPITAL SOCIAL, conforme modelo apresentado nesse ANEXO (Quadro 02); 

ii. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS, conforme modelo apresentado nesse ANEXO 

(Quadro 03); 

iii. PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO TEMPO, conforme modelo apresentado 

nesse ANEXO (Quadro 04); 

iv. PROJEÇÕES DE CUSTOS OPERACIONAIS, conforme modelo apresentado nesse 

ANEXO (Quadro 05); 
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v. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADOS, conforme modelo 

apresentado nesse ANEXO (Quadro 06); 

vi. FLUXO DE CAIXA PROJETADO, conforme modelo apresentado nesse ANEXO 

(Quadro 07). 

O LICITANTE deverá apresentar também uma descrição completa do programa de 

financiamento proposto contendo: 

i) Memorial justificativo da estrutura global de financiamento proposta, indicando as 

fontes de financiamento; e 

ii) Cronograma de integralização do capital próprio e descrição detalhada da origem 

dos recursos a serem utilizados na capitalização própria. 

3. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA 

O LICITANTE deverá propor o valor da CMM REFERENCIAL o qual será utilizado para fins 

da avaliação de sua PROPOSTA ECONÔMICA. Esse valor receberá abatimentos conforme 

quadro abaixo: 

Ano de Concessão CMM 

Ano 1 70,0% da CMM REFERENCIAL 

Ano 2 77,5% da CMM REFERENCIAL 

Ano 3 85,0% da CMM REFERENCIAL 

Ano 4 92,5% da CMM REFERENCIAL 

Ano 5 100% da CMM REFERENCIAL 

Quadro 1 – Contraprestação Mensal Máxima 

A partir do Ano 5 (cinco) a CMM estará sujeita a reajustes nos termos do EDITAL, 

CONTRATO e seus ANEXOS. 

Caso a referida PROPOSTA ECONÔMICA corresponda à vitoriosa do certame, o CMM será 

utilizado para fins de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, conforme 

definido no EDITAL e em seus ANEXOS. 

O CMM REFERENCIAL não poderá exceder o valor de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e 

Oitenta Mil Reais). 

O CMM proposto pelo LICITANTE deverá considerar todos os desembolsos programados 

ao longo da vigência da concessão, tais como os relativos a obras de construção/reforma do 

CCO-IP, aquisição e instalação de luminárias LED, licenças, energia elétrica, manutenção, 

seguros e todo e qualquer ativo necessário à perfeita implantação, operação e manutenção 

do PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PIP). 
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Deverá considerar, ainda, recursos humanos e materiais para a modernização, operação e 

manutenção do PIP, descontos resultantes da aplicação do CODIP e demais itens 

necessários ao perfeito cumprimento do CONTRATO. 

A CMM proposta pelo LICITANTE, deverá considerar todos os tributos incidentes sobre 

execução do objeto da licitação, não sendo consideradas as propostas que não o façam. 

4. QUADROS OBRIGATÓRIOS DO PLANO DE NEGÓCIOS 

O PLANO DE NEGÓCIOS E PROPOSTA ECONÔMICA deverão ser entregues em um 

envelope lacrado e identificado conforme o descrito no EDITAL e em seus ANEXOS. O 

PLANO DE NEGÓCIOS deverá conter para fins comprobatórios da validade da PROPOSTA 

ECONÔMICA, ao menos, os quadros apresentados a seguir: 

4.1 QUADRO 02 - CAPITAL SOCIAL 

Item Descrição Ano 1 Ano 2 ... Ano 23 Total 

1 Subscrito      

2 A integralizar      

3 Integralizado (1-2)      

4 Integralizado no Ano      

Quadro 2- Capital Social 
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4.2 QUADRO 03 - ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS 

Item Descrição 
Valor 

Unitário 
Qtde Valor Total 

Investimentos em Luminárias e Acessórios 

1 Luminária de LED __W    

2 Luminária de LED __W    

3 Luminária de LED __W    

4 Luminária de LED __W    

5 Luminária de LED __W    

6 Refletores de LED __W    

7 Relé Fotoeletrônico    

8 Braços    

9 Postes (Concreto ou Republicano)    

10 Cabos     

11 Outros Materiais – Luminárias e Acessórios    

Investimentos em Telegestão 

12 Controlador Inteligente para Telegestão    

13 Acess Point/Gateway para Telegestão    

14 Outros Materiais – Telegestão    

Investimentos em CCO-IP 

15 Construção e Reforma do Prédio Tático    

16 Estações de Trabalho, Servidores e afins    

17 Outros Materiais – CCO-IP    

Custos Pré Operacionais 

18 Ressarcimento dos Estudos    

19 Seguros    

20 Outros Custos Pré-Operacionais    

Outros Investimentos 

21 Motocicletas    

22 Caminhão / Caminhonete    

23 Smartphones / Tablets / Luxímetros    

24 Outros Materiais    

25 TOTAL - -  

Quadro 3- Estimativa de Investimentos  
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4.3 QUADROS 04 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO TEMPO 

Item Descrição Ano 0 Ano 1 Ano 2 ... Ano 23 Total 

1 
Investimentos – 

Luminárias  
      

2 
Investimentos – 

Telegestão  
      

3 
Investimentos – 

CCO-IP  
      

4 
Custos Pré 

Operacionais 
      

5 
Outros 

Investimentos 
      

6 TOTAL       

Quadro 4- Projeção dos Investimentos no Tempo 

4.4 QUADROS 05 - PROJEÇÕES DE CUSTOS E DESPESAS 

Item Descrição Ano 1 Ano 2 ... Ano 23 Total 

1 Energia Elétrica      

2 
Recursos Humanos – Equipe 

Permanente 
     

3 
Recursos Humanos – Equipe 

Adicional para Modernização 
     

4 Materiais      

5 Outros      

6 TOTAL      

Quadro 5- Projeção dos Custos no Tempo 
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4.5 QUADROS 06 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADOS  

Item Descrição Ano 1 Ano 2 ... Ano 23 Total 

0 Parque de IP de Referência (pontos)      

1 Receita Tributável      

1.1 Contraprestações      

1.2 Receitas Acessórias      

2 Impostos sobre Receitas      

2.1 PIS      

2.2 COFINS      

2.3 ISS      

3 Receita Líquida (1-2)      

4 Gastos Totais (Custos + Despesas)      

4.1 Energia Elétrica      

4.2 Materiais      

4.3 Equipe Permanente      

4.4 Equipe Adicional para Modernização      

4.5 Outros      

5 EBITDA (3-4)      

6 Depreciação / Amortização      

7 Despesas Financeiras      

8 Lucro Antes do Imposto (5-6-7)      

9 IRPJ / CSLL      

9.1 IRPJ      

9.2 CSLL      

10 Lucro Líquido (8-9)      

Quadro 6- Demonstração de Resultados Projetados 
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4.6 QUADROS 07 - FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

Item Descrição Ano 1 Ano 2 ... Ano 23 Total 

1 Lucro Líquido      

2 Depreciação / Amortização      

3 Investimentos      

4 Desembolso da Dívida      

5 Amortização da Dívida      

6 Fluxo de Caixa Livre      

7 Fluxo de Caixa Acumulado      

Quadro 7- Fluxo de Caixa Projetado 
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5. APRESENTAÇÃO DA CMM REFERENCIAL 

O valor da CMM deverá ser apresentado através de carta que será entregue no mesmo 

envelope do PLANO DE NEGÓCIO e deverá seguir o modelo abaixo: 

5.1 Modelo da carta de apresentação da CMM REFERENCIAL 

(em papel timbrado) 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa PROPOSTA ECONÔMICA para a CONCORRÊNCIA xxx/2019. 

Propomos, como valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA REFERENCIAL 

(CMM-REF), o valor de R$ ...................................... (....................................). 

Declaramos, expressamente, que: 

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação; 

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua 

entrega; 

c) temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos 

trabalhos; 

d) temos pleno conhecimento dos abatimentos que a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

MÁXIMA (CMM) sofrerá nos primeiros anos da CONCESSÃO, ou seja, que: 

i. nos 12 primeiros meses da CONCESSÃO a CMM corresponderá a 70,0% (setenta 

por cento) do valor da CMM-REF; 

ii. nos 12 meses subsequentes da CONCESSÃO a CMM corresponderá a 77,5% 

(setenta e sete e meio por cento) do valor da CMM-REF; 

iii. nos 12 meses subsequentes da CONCESSÃO a CMM corresponderá a 85,0% 

(oitenta e cinco por cento) do valor da CMM-REF; 

iv. nos 12 meses subsequentes da CONCESSÃO a CMM corresponderá a 92,5% 

(noventa e dois e meio por cento) do valor da CMM-REF; 

v. a partir do 48° mês, a CMM corresponderá a 100,0% (noventa e dois e meio por 

cento) do valor da CMM-REF; 

Atenciosamente, 

(assinatura do representante legal) 

(qualificação deste) 



ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº [ • ]/ [ • ] 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [ • ]/ [ • ] 

ANEXO III 

MODELOS DE CARTAS E 

DECLARAÇÕES 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2019 
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Modelo nº 01 – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Subitem 14.1 do EDITAL) 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019 

Prezados Senhores, 

A [LICITANTE], [Qualificação da LICITANTE], por meio de seu(s) Representante(s) 

Legal(is), em cumprimento ao item 14 do EDITAL, solicita o credenciamento do(s) seguinte(s) 

Representante(s) da LICITANTE, para representá-la perante esta COMISSÕA ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO na CONCORRÊNCIA n° [ _]/2019, visando à celebração do CONTRATO de 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para concessão dos serviços de modernização, 

manutenção e operação do Parque de Iluminação Pública do Município de União da Vitória, 

podendo, para tanto, assinar, apresentar e retirar proposta, receber e dar informações, apresentar 

questionamentos, satisfazer exigências, ajustar condições, realizar lances, impugnar documentos, 

interpor recursos, transigir, desistir, receber notificações e intimações, concordar e discordar de 

atos e decisões da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO; enfim, praticar todos os demais 

atos que se fizerem necessários ao cumprimento da presente, a que tudo dará por bom, firme e 

valioso: 

1.  [Nome e qualificação do Representante]; 

2.  [Nome e qualificação do Representante] 

Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 01 (um) ano a contar da Sessão de Abertura da 

LICITAÇÃO, devendo ser prorrogada por igual prazo, com 30 (trinta) dias de antecedência da 

data de expiração. 

[Local], [•] de [•] de 2019. 

 [LICITANTE] 

[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 02 – CARTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

(Subitem 16.1 do EDITAL) 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019. 

Prezados Senhores, 

Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019, a LICITANTE, [Qualificação da 

LICITANTE], por meio de seu(s) Representante(s) Legal(is), apresenta anexos os documentos 

para sua qualificação na LICITAÇÃO em referência, nos termos do item 17 - DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO do EDITAL, organizados consoante a ordem ali estabelecida: 

(enumerar documentação). 

Fica a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, autorizada a conduzir diligências para 

verificar as declarações, documentos e informações apresentadas, e a buscar quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários para elucidar informações contidas nos documentos 

apresentados, bem como autoriza quaisquer empresas, entidades e/ou instituições mencionadas 

em qualquer documento a fornecer toda e qualquer informação e/ou declaração solicitada pelo 

PODER CONCEDENTE. 

A LICITANTE declara expressamente que atendeu todos os requisitos e critérios para 

qualificação e apresentou os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme definido no 

EDITAL. 

A LICITANTE declara, ainda, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ora apresentados 

são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe e que, portanto, responderá pela veracidade 

de todas as informações prestadas. 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO será imediatamente informada a respeito de 

qualquer ocorrência ou fato que possa comprometer ou impedir a habilitação até a homologação 

da LICITAÇÃO. 

[Local], [•] de [•] de 2019. 

 [LICITANTE] 

[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]  
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Modelo nº 03 – CARTA DE DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

(Subitem 16.6.1.4 do EDITAL) 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2018 

Prezados Senhores, 

A [LICITANTE], [Qualificação da LICITANTE], por seu(s) Representante(s) Legal(is), em 

atendimento ao EDITAL em referência, declara, para os devidos fins, que atende aos requisitos 

da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA. 

Declara, ainda, que possui PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado do CONTRATO, conforme itens 10.1 e 17.6 do EDITAL, nos 

termos do artigo 33, da Lei Federal nº 8.666/93, de, no mínimo, R$ [_] ([_] Reais). 

[Local], [•] de [•] de 2019. 

 [LICITANTE] 

[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 04 – CARTA DE ACEITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA POR PROFISSIONAL DA LICITANTE 

(Subitem 16.5.3.7 do EDITAL) 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º [_]/2019 

Prezados Senhores, 

Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019, (”Nome do Profissional”) 

[Qualificação do Profissional], declara, em atendimento ao subitem 17.5.3.8 do EDITAL, que 

concorda expressamente em participar da Equipe Técnica da LICITANTE [Qualificação da 

LICITANTE], com o objetivo de executar as OBRAS e os SERVIÇOS objeto do CONTRATO 

de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para a concessão dos serviços de modernização, 

manutenção e operação do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 

VITÓRIA/PR. 

[Local], [•] de [•] de 2019. 

[Assinatura do Profissional] 

Função: 
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Modelo nº 05 – COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE 

CAPITAL SOCIAL 

(Subitens 19.2.5 e 19.2.6 do EDITAL) 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019 

Prezados Senhores,  

Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019, a LICITANTE [Qualificação da 

LICITANTE], por meio de seu(s) Representante(s) Legal(is), vem firmar COMPROMISSO 

DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL da CONCESSIONÁRIA, no valor de R$ [_] ([_] 

Reais) e INTEGRALIZAR, até a data de assinatura do CONTRATO, o CAPITAL SOCIAL 

DA CONCESSIONÁRIA, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do CAPITAL 

SUBSCRITO, garantidas as condições de EDITAL e seus ANEXOS, observando o seguinte 

cronograma:  

Valor (R$) Data limite de integralização 

[_] Data da assinatura do contrato 

[_] [_] 

[Local], [•] de [•] de 2019. 

[LICITANTE] 

[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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DIPLOMÁTICA  

(Subitem 16.3.7.2. do EDITAL) 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019 

Prezados Senhores,  

Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019, a LICITANTE [Qualificação da 

LICITANTE], por meio de seu(s) Representante(s) Legal(is), declara ser Empresa Estrangeira 

submetida à legislação brasileira, renunciado à apresentação de quaisquer reclamações em face 

do PODER CONCEDENTE por via diplomática.  

[Local], [•] de [•] de 2019. 

 [LICITANTE] 

[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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ANEXO IV 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 

PROPOSTAS TÉCNICAS 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser entregue em envelope separado e identificado conforme 

o descrito no EDITAL e em seus ANEXOS e estará sujeita à análise, cuja sistemática de 

avaliação descrita nesse documento definirá a pontuação técnica obtida da LICITANTE. 

Deverá ser introduzida por CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA E 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, conforme modelo ao final desse ANEXO. 

A PROPOSTA TÉCNICA tem por objetivo estimular a qualificação da execução do serviço 

pela futura CONCESSIONÁRIA, mediante critérios que avaliam: 

i. o conhecimento do Serviço de Iluminação Pública atual do município e os seus pontos 

de melhoria; 

ii. a adequação da proposta e a utilização das melhores práticas de engenharia para a 

modernização do parque; 

iii. a adequação da proposta para a operação do parque modernizado; e, 

iv. o nível de tecnologia e sistemas ofertado. 

Caberá à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO a verificação do atendimento aos critérios 

avaliados, bem como a conferência da pontuação total obtida. 

2. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Cada LICITANTE deverá fornecer em sua proposta técnica os insumos para avaliação por 

parte do PODER CONCEDENTE de cada um dos critérios estabelecidos nesse documento, 

devendo conter ao menos os tópicos Diagnóstico, Modernização, Operação e Sistemas com 

as informações técnicas pertinentes a cada tópico. 

3. DIAGNÓSTICO E PREMISSAS PARA A DIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO 

O capítulo de diagnóstico e premissas para dimensionamento da solução deverá constar na 

proposta técnica e sua pontuação tem por objetivo estimular a análise criteriosa do Parque 

de Iluminação Pública pelo LICITANTE, que se propõe a modernizá-lo e assumir a operação 

por extenso período de 23 (vinte e três) anos. 
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3.1 Cadastro Técnico do Parque Atual 

O LICITANTE deverá informar qual o quantitativo de pontos de IP por tecnologia e potência 

considerados para o dimensionamento da solução. Conforme modelo abaixo: 

Tipo Consumo Quantidade 

VS | VM | MVM | MIS 70W  

VS | VM | MVM | MIS 80W  

VS | VM | MVM | MIS 100W  

VS | VM | MVM | MIS 125W  

VS | VM | MVM | MIS 150W  

VS | VM | MVM | MIS 200W  

VS | VM | MVM | MIS 400W  

LED 70W  

TOTAL -  

Tabela 1 - Perfil Considerado do Parque Atual 

Adicionalmente, é necessário que o LICITANTE conheça a distribuição espacial dos pontos 

de iluminação na cidade. Para redução de custos e prazos, não é exigido um cadastro 

georreferenciado detalhado, apenas a informação de localização doas ativos através de Lista 

de pontos com atributos de Latitude e Longitude ou arquivos GIS (kml, kmz, ou equivalentes) 

consistentes com a tabela de quantidades e potências fornecida. 

Dessa forma, serão atribuídas as seguintes notas para o Cadastro Técnico do Parque Atual: 

Cadastro Técnico do Parque Atual Peso = 5 

O LICITANTE comprovou a avaliação do perfil do parque atual para o dimensionamento técnico e 

financeiro (Investimento e Custeio) das demandas relativas à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Tabela de Quantitativo e Potências E Cadastro Georreferenciado 

Simplificado 
1,00 

Tabela de Quantitativo e Potências OU Cadastro Georreferenciado 

Simplificado 
0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 2 – Critérios para atribuição da Nota 1 - Cadastro Técnico do Parque Atual 
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3.2 Classe de Iluminação das vias públicas do Município consideradas 

Para o correto dimensionamento da solução, o licitante deverá avaliar quais vias deverão 

receber tratamento diferenciado para atendimento normativo, em especial a 

ABNT NBR 5101/2018. 

Os parâmetros para classificação das vias dependem basicamente da classificação das vias 

(Urbanas: Trânsito Rápido, Arterial, Coletora e Local, Rurais: Rodovias e Estradas) e do 

tráfego (leve, médio, intenso). 

Esses parâmetros permitem classificar a iluminação das vias em V1, V2, V3, V4 ou V5 

conforme a ABNT NBR 5101/2018 e que traz uma série de implicações para o projeto 

luminotécnico. 

Dessa forma, o LICITANTE deverá informar a classificação da iluminação das vias 

municipais (V1, V2, V3, V4 e V5), obtendo nota integral somente caso informe a contagem 

do tráfego nas principais vias. 

Por principais vias, considera-se: Av. Abilon de Souza Naves; Av. Bento Munhoz da Rocha 

Neto; Av. Interventor Manoel Ribas; Av. Paula Freitas; Av. Wilkys Amazonas Correia; BR-

280; BR-476; R. Arcebispo Dom Manoel Silveira Debox; R. Benjamin Constant; R. Clotário 

Portugal; R. Coronel Amazonas; R. Desembargador Costa Carvalho; R. Eróclito A. Tesseroli; 

R. Francisco Luís; R. Industrial Francisco Luís Fernandes; R. Marechal Deodoro; R. Marechal 

Floriano; R. Padre Saporitti; R. Papa João XXIII; R. Paralela; R. Pedro Stelmachuk; R. 

Professor Amazília; R. Prudente de Morais. 

OBS: A classificação das vias (Urbanas: Trânsito Rápido, Arterial, Coletora e Local, Rurais: 

Rodovias e Estradas) pode ser obtida no PLANO DIRETOR MUNICIPAL. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Classe de Iluminação das vias públicas Peso = 5 

O LICITANTE comprovou a avaliação do perfil viário municipal para o dimensionamento técnico e 

financeiro (Investimento e Custeio) das demandas relativas à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Lista de Vias com a respectiva Classe (V1 a V5) E Contagem de tráfego 

das principais vias 
1,00 

Somente Lista de Vias com a respectiva Classe (V1 a V5) 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 3 – Critérios para atribuição da Nota 2 - Classe de Iluminação das vias públicas   
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3.3 Cálculo do consumo de energia elétrica atual 

Para o correto dimensionamento dos custos de operação no período anterior a modernização 

total do parque, o LICITANTE deverá apresentar o cálculo do consumo energético atual em 

conformidade com o perfil do parque apresentado no item 2.1. 

Os cálculos deverão considerar o funcionamento durante o período indicado na 

REN ANEEL 414/2010 para medição por estimativa (11h52min). 

Caso apresente o cálculo de forma detalhada para cada potência levantada, conforme 

modelo a seguir, receberá a nota integral. 

Tipo Consumo 
Consumo 

Reator 
Quantidade 

Consumo 

Total 

VS | VM | MVM | MIS 70W    

VS | VM | MVM | MIS 80W    

VS | VM | MVM | MIS 100W    

VS | VM | MVM | MIS 125W    

VS | VM | MVM | MIS 150W    

VS | VM | MVM | MIS 200W    

VS | VM | MVM | MIS 400W    

LED 70W    

TOTAL -    

Tabela 4 - Perfil Considerado do Parque Atual com consumo associado 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Cálculo do consumo de energia elétrica atual Peso = 5 

O LICITANTE comprovou a avaliação do consumo atual do Parque de IP municipal para o 

dimensionamento técnico e financeiro (Investimento e Custeio) das demandas relativas à 

modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Apresentação do Consumo Total Atual Considerado E Tabela com o 

consumo por Tipo e Potência 
1,00 

Somente Apresentação do Consumo Total Atual Considerado 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 5 – Critérios para atribuição da Nota 3 - Cálculo do consumo de energia elétrica atual   
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3.4 Levantamento de taxa de falha atual 

É necessário que o LICITANTE conheça a taxa de falha do município, para acompanhar a 

evolução do indicador ao longo da concessão e, principalmente, entender o nível de 

envelhecimento atual do parque. 

O LICITANTE deverá realizar rondas diurnas e noturnas em pelo menos 10% (dez porcento) 

das vias do município e indicar o período de coleta dos dados. A lista de falhas deverá ser 

separada por via e deverá indicar ao final o percentual de falhas observadas. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Levantamento de taxa de falha atual Peso = 5 

O LICITANTE levantou a taxa de falha do Parque de Iluminação Pública Municipal para a avaliação 

das suas condições atuais e desafios para atendimento das demandas relativas à modernização e 

operação do parque. 

Entregas Nota 

Apresentação da quantidade total e percentual das falhas E 

Levantamento Georreferenciado das Falhas 
1,00 

Apresentação da quantidade total e percentual das falhas 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 6 – Critérios para atribuição da Nota 4 - Levantamento de taxa de falha atual   
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4. PROPOSTA TÉCNICA PARA ETAPA DE MODERNIZAÇÃO 

A etapa de modernização é aquela que demanda melhor preparo por conta da 

CONCESSIONÁRIA, pois será aquela em que em espaço curto de tempo terá que cumprir 

uma série de compromissos que garantirão os benefícios da modernização ao longo da 

CONCESSÃO. É o período onde há maior empenho de recursos financeiros e humanos por 

parte da CONCESSIONÁRIA e onde o fluxo de caixa fica mais comprometido. 

Por conta desses diversos desafios, o LICITANTE deverá apresentar em sua PROPOSTA 

TÉCNICA os critérios com os quais ele pretende atender todos os requisitos constante no 

EDITAL e em seus ANEXOS. 

4.1 Metodologia para Cadastramento Georreferenciado 

Diferente do cadastro técnico apresentado na fase da proposta, a CONCESSIONÁRIA 

deverá desenvolver um cadastro técnico detalhado e completo para gestão dos ativos de 

Iluminação Pública do município e comunicação com o PODER CONCEDENTE e a 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

A metodologia para cadastramento deverá conter o cronograma, metodologia e parâmetros 

registrados no cadastro técnico detalhado. Os parâmetros planejados para o cadastro técnico 

deverão, no mínimo, contemplar: 

i. Identificação do Ponto (Tag); 

ii. Posição Georreferenciada (Latitude e Longitude); 

iii. Tipo e Potência de Luminária; 

iv. Tipo e Comprimento do Braço; 

v. Tipo e Dimensões do Poste; 

vi. Características da Rede Elétrica; 

vii. Logradouro, Bairro e Região; 

viii. Data Planejada da Modernização. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Metodologia para Cadastramento Georreferenciado Peso = 5 

O LICITANTE apresentou metodologia adequada para elaboração do Cadastro Técnico 

Independente que será realizado durante a fase de modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 7 – Critérios para atribuição da Nota 5 - Metodologia para Cadastramento Georreferenciado   
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4.2 Perfil e Consumo de Energia Elétrica Estimados para o Parque Modernizado 

A apresentação de PROPOSTA TÉCNICA baseada em um correto dimensionamento da 

solução é imprescindível. A avaliação do perfil e consumo considerado levará em conta se 

os cálculos propostos foram coerentes. 

O LICITANTE deverá apresentar qual o método utilizado para obtenção da estimativa do 

parque modernizado, seja ele por simulações luminotécnicas ou aproximação de acordo com 

o parque atual. Da mesma forma, deverá apresentar o consumo esperado do parque 

modernizado, em lista que contenha o Tipo (LED, obrigatoriamente), a Potência e a 

respectiva quantidade. A apresentação do cálculo não exime a futura CONCESSIONÁRIA 

de atender integralmente os padrões normativos, nem tampouco exime da obrigatoriedade 

da apresentação de projetos detalhados (executivos) precedente a cada modernização 

planejada. 

É necessário que o LICITANTE indique a especificação técnica mínima das luminárias a 

serem instalados, observando os requisitos apresentados no TERMO DE REFERÊNCIA. 

Minimamente, deverá ser apresentada a seguinte tabela de especificação preenchida: 

Dado Valor 

Tensão / Frequência de Entrada  

Fator de Potência / ITDH  

Proteção contra sobretensão  

Temperatura de Cor / IRC  

Eficiência Luminosa  

Atendimento à Portaria 20  

Atendimento integral do TERMO DE REFERÊNCIA (S/N)  

Tabela 8 – Especificação Mínima da Luminária 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Cálculo do Parque Modernizado Peso = 10 

O LICITANTE apresentou proposta para luminárias adequada para atendimento das demandas 

relativas à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das especificações contidas no TR E apresentação de 

Perfil e Consumo do Parque Modernizado 
1,00 

Atendimento integral das especificações contidas no TR 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 9 – Critérios para atribuição da Nota 6 - Cálculo do Parque Modernizado  
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4.3 Telegestão 

A telegestão é ferramenta importante para o alcance das metas de eficiência energética, 

eficiência operacional e conectividade do sistema. 

É necessário que o LICITANTE indique a especificação técnica mínima dos equipamentos 

de Telegestão a serem instalados, observando os requisitos apresentados no TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

Minimamente, deverá ser apresentada a seguinte tabela de especificação preenchida: 

Dado Valor 

Percentual do Parque Telegerido  

Protocolo de Comunicação entre Controlador e Concentrador  

Interface de Comunicação entre Controlador e Luminária  

Tomada / Conector do Controlador (NEMA n pinos)  

Protocolo Aberto de Comunicação (S/N)  

Alimentação Segura dos Concentradores por UPS ou SuperCaps (S/N)  

Comunicação e Controle em Tempo Real (S/N)  

Atendimento integral do TERMO DE REFERÊNCIA (S/N)  

Tabela 10 – Especificação Mínima da Telegestão 

Adicionalmente, para receber nota integral para Telegestão, o LICITANTE deverá apresentar 

o mapa de cobertura planejado, podendo ser entregue em arquivo CAD (dwg ou equivalente) 

ou GIS (kml, kmz, ou equivalente) e o arquivo PDF correspondente. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Telegestão Peso = 10 

O LICITANTE apresentou proposta para telegestão adequada para atendimento das demandas 

relativas à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das especificações contidas no TR E apresentação 

de Mapa de Cobertura 
1,00 

Atendimento integral das especificações contidas no TR 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 11 – Critérios para atribuição da Nota 7 - Telegestão   
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4.4 Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado - Iluminação Viária 

É necessário que o LICITANTE domine e reflita sobre a forma de se obter os projetos 

adequados para o atendimento do escopo do projeto. Dessa forma, o LICITANTE deverá 

descrever como irá elaborar os projetos executivos para a substituição das luminárias, 

adequações elétricas e adequações estruturais (braços) para cada via a ser modernizada. 

Os critérios deverão detalhar os parâmetros de entrada do projeto, a forma de cálculo, o 

software utilizado e os entregáveis planejados para a comunicação com o PODER 

CONCEDENTE e a DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Deverão ser planejadas as entregas de todos os documentos necessários para esse fim, 

segue lista exemplificativa, mas não exaustiva: 

i. Relatório de situação das vias e coleta de dados para simulação luminotécnica; 

ii. Memória de Cálculo da Simulação Luminotécnica; 

iii. Típico de Instalação; 

iv. Especificação Técnica da Luminária e demais componentes; 

v. Diagramas elétricos; 

vi. Lista de Materiais. 

OBS: Não é esperada a entrega desses documentos com a proposta técnica, apenas os 

critérios e metodologias para obtê-los em qualidade adequada. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação Viária Peso = 10 

O LICITANTE apresentou Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação Viária 

adequados para a utilização durante a fase de modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 12 – Critérios para atribuição da Nota 8 - Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação Viária   



ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº [ • ]/ [ • ] 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [ • ]/ [ • ] 

12 

 

4.5 Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado - Iluminação de Destaque 

É necessário que o LICITANTE domine e reflita sobre a forma de se obter os projetos 

adequados para o atendimento do escopo do projeto. Dessa forma, o LICITANTE deverá 

descrever como irá elaborar os projetos executivos para a modernização ou instalação de 

novos sistemas de iluminação de destaque no município, utilizando as melhores práticas de 

engenharia. 

Os critérios deverão detalhar os parâmetros de entrada do projeto, o método de 

dimensionamento da solução, os softwares utilizados e os entregáveis planejados para a 

comunicação com o PODER CONCEDENTE e a DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. 

Deverão ser planejadas as entregas de todos os documentos necessários para esse fim, 

segue lista exemplificativa, mas não exaustiva: 

i. Relatório de situação do monumento ou fachada a ser destacada; 

ii. A necessidade ou não de interação com o IPHAN ou qualquer outro órgão; 

iii. A coleta de dados para elaboração de Maquete 3D; 

iv. Maquete 3D; 

v. Típico de Instalação; 

vi. Especificação Técnica dos projetores e demais componentes; 

vii. Diagramas elétricos; 

viii. Lista de Materiais. 

OBS: Não é esperada a entrega desses documentos com a proposta técnica, apenas os 

critérios e metodologias para obtê-los em qualidade adequada. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação de 

Destaque 
Peso = 5 

O LICITANTE apresentou Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação de 

Destaque adequados para a utilização durante a fase de modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 13 – Critérios para atribuição da Nota 9 - Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação de Destaque   
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4.6 Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado - Iluminação de Praças e 
Parques 

É necessário que o LICITANTE domine e reflita sobre a forma de se obter os projetos 

adequados para o atendimento do escopo do projeto. Dessa forma, o LICITANTE deverá 

descrever como irá elaborar os projetos executivos para a modernização ou instalação de 

novos sistemas de iluminação de praças e parques no município, utilizando as melhores 

práticas de engenharia. 

Os critérios deverão detalhar os parâmetros de entrada do projeto, o método de 

dimensionamento da solução, os softwares utilizados e os entregáveis planejados para a 

comunicação com o PODER CONCEDENTE e a DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. 

Deverão ser planejadas as entregas de todos os documentos necessários para esse fim, 

segue lista exemplificativa, mas não exaustiva: 

i. Relatório de situação da praça ou do parque a ser destacada; 

ii. A necessidade ou não de interação com o IPHAN ou qualquer outro órgão; 

iii. Planta de Localização das Pontos de IP; 

iv. Típico de Instalação; 

v. Especificação Técnica dos postes, luminárias e demais componentes; 

vi. Diagramas elétricos; 

vii. Lista de Materiais. 

OBS: Não é esperada a entrega desses documentos com a proposta técnica, apenas os 

critérios e metodologias para obtê-los em qualidade adequada. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação de 

Praças e Parques 
Peso = 5 

O LICITANTE apresentou Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação de Praças 

e Parques adequados para a utilização durante a fase de modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 14 – Critérios para atribuição da Nota 10 - Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de Iluminação de Praças e 
Parques   
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4.7 Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado - CCO-IP 

É necessário que o LICITANTE domine e reflita sobre a forma de se obter os projetos 

adequados para o atendimento do escopo do projeto. Dessa forma, o LICITANTE deverá 

descrever como irá elaborar os projetos executivos para a reforma ou construção do prédio 

tático e seus espaços, em especial o CCO-IP. 

Os critérios deverão detalhar os parâmetros de entrada do projeto, o método de 

dimensionamento da solução, os softwares utilizados e os entregáveis planejados para a 

comunicação com o PODER CONCEDENTE. 

Deverão ser planejadas as entregas de todos os documentos necessários para esse fim, 

segue lista exemplificativa, mas não exaustiva: 

i. Planta Baixa do Prédio Tático; 

ii. Planta Elétrica e Hidráulica do Prédio Tático; 

iii. Memorial Descritivo da Obra ou Reforma; 

iv. Layout prevendo posição do mobiliário do CCO-IP; 

v. Especificação Técnica das Estações de Operação; 

vi. Especificação Técnica dos Equipamentos de Rede (Switches, DIOs, Gbics e o que 

for aplicável); 

vii. Especificação Técnica das UPS (No breaks); 

viii. Especificação Técnica dos Servidores e Storages; 

OBS: Não é esperada a entrega desses documentos com a proposta técnica, apenas os 

critérios e metodologias para obtê-los em qualidade adequada. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado do CCO-IP Peso = 5 

O LICITANTE apresentou Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado do CCO-IP adequados 

para a utilização durante a fase de modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 15 – Critérios para atribuição da Nota 11 - Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado do CCO-IP   
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4.8 Cronograma Físico Detalhado 

É indispensável que o LICITANTE conheça as metas e prazos de modernização constantes 

no EDITAL e seus ANEXOS e reflita essas restrições em seu Cronograma Físico detalhado 

ao nível mensal para toda etapa de MODERNIZAÇÃO. Dessa forma, o LICITANTE deverá 

apresentar um Cronograma Detalhado, com todas atividades e marcos em nível mensal, ou 

seja, sem entrar no mérito de planejamento semanal ou diário. 

Em termos de marcos, o cronograma deverá destacar, no mínimo, os seguintes: 

i. Assinatura do contrato; 

ii. Finalização do Cadastro Técnico; 

iii. Compatibilização dos Cadastros Técnicos da CONCESSIONÁRIA e da 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

iv. Finalização das obras do prédio tático; 

v. Entrada em modo de produção do SGI; 

vi. Finalização da MODERNIZAÇÃO; 

vii. Cadastro Técnico do parque completamente modernizado atualizado junto a 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

O cronograma deverá ter os meses como unidade de tempo para visualização do diagrama 

de Gantt e o calendário deverá considerar todos os feriados oficiais como dias não 

trabalhados.  

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Cronograma Físico Detalhado Peso = 10 

O LICITANTE apresentou Cronograma Físico Detalhado adequado para a utilização durante a fase 

de modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 16 – Critérios para atribuição da Nota 12 - Cronograma Físico Detalhado   
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4.9 Lista de Priorização - Vias Municipais 

É necessário que o LICITANTE conheça as necessidades do município e atenda as áreas 

de maior impacto a população de forma prioritária. Dessa forma, o LICITANTE deverá 

fornecer a lista de priorização de vias considerada em seu plano de negócio. Deverá respeitar 

a priorização estabelecida em EDITAL e seus ANEXOS, ou seja, deverá ser priorizada a 

modernização dos corredores viários, das zonas urbanas de maior potencial turístico e pontos 

críticos de segurança pública. 

Por corredor viário, entende-se: Av. Abilon de Souza Naves; Av. Bento Munhoz da Rocha 

Neto; Av. Interventor Manoel Ribas; Av. Paula Freitas; Av. Wilkys Amazonas Correia; 

Rodovia BR-280; Rodovia BR-476; R. Francisco Luís; R. Marechal Deodoro; R. Marechal 

Floriano; R. Padre Saporitti; R. Professor Amazília; R. Prudente de Morais. 

Por zona de maior potencial turístico, entende-se: Pontes e Centro da Cidade. 

Os pontos críticos de segurança pública não precisam ser listados, mas poderá ser requisitado 

pelo PODER CONCEDENTE a priorização de determinadas áreas que eventualmente 

enfrentem problemas de segurança. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Lista de Priorização de Vias Peso = 5 

O LICITANTE apresentou Lista de Priorização de Vias adequada para a utilização durante a fase 

de modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 17 – Critérios para atribuição da Nota 13 - Lista de Priorização de Vias   
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4.10 Lista de Priorização - Praças e Parques 

É necessário que o LICITANTE conheça as necessidades do município e atenda as áreas 

de maior impacto a população de forma prioritária. Dessa forma, o LICITANTE deverá 

fornecer a lista com as praças e parques e a sua ordem de priorização considerada em seu 

plano de negócio. 

A listagem deverá conter, no mínimo: Praça Frederico Flaresso; Praça Ucraniana; Praça Alvir 

Reisemberg; Praça André Bugay; Praça Baden Powel; Praça Coronel Amazonas; Praça do 

Contestado; Praça do Expedicionário Praça do Conjunto Bento Munhoz; Praça João de Lima; 

Praça Joaquim Fernandes Luís Filho; Praça Nives José Roman e Praça Visconde de Nácar. 

Poderá ser requisitado pelo PODER CONCEDENTE a priorização de determinadas praças 

ou parques de acordo com o interesse turístico ou evento a ser realizado na cidade, com pelo 

menos 6 (seis) meses de antecedência. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Lista de Priorização de Parques e Praças Peso = 5 

O LICITANTE apresentou Lista de Priorização de Parques e Praças adequada para a utilização 

durante a fase de modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 18 – Critérios para atribuição da Nota 14 - Lista de Priorização de Parques e Praças   
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5. PROPOSTA TÉCNICA PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A operação do parque é a atividade mais importante e mais longa de toda a CONCESSÃO. 

Vários aspectos poderão fazer com que o serviço seja melhor prestados, em especial a 

formação adequada de equipe, a aquisição/locação correta de frota e ferramentas, a gestão 

de manutenção adequada, o descarte responsável dos resíduos gerados e a execução das 

atividades com segurança. 

Por conta desses diversos desafios, o LICITANTE deverá apresentar em sua PROPOSTA 

TÉCNICA os critérios com os quais ele pretende atender todos os requisitos constante no 

EDITAL e em seus ANEXOS. 

5.1 Organograma e Histograma Funcionais 

É necessário que o LICITANTE planeje a contratação/disponibilização de equipe em número 

e qualificação adequada para a execução do CONTRATO. Dessa forma, o LICITANTE 

deverá fornecer o organograma funcional contendo todos os profissionais-chaves, sejam 

técnicos ou administrativos, além de indicar quais serviços pretende subcontratar. 

Adicionalmente, devem estar destacadas as quantidades de profissionais diretos envolvidos 

através de um histograma funcional, que deve contemplar todo a vigência do CONTRATO e 

apresentar a quantidade de profissional por perfil ao longo do período. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Organograma e Histograma Funcionais Peso = 10 

O LICITANTE apresentou proposta de Organograma e Histograma Funcionais adequados para 

atendimento das demandas relativas à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Apresentação do Organograma Funcional E do Histograma Funcional 1,00 

Apresentação do Organograma Funcional OU do Histograma Funcional 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 19 – Critérios para atribuição da Nota 15 - Organograma e Histograma Funcionais   
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5.2 Dimensionamento de Frota 

É necessário que o LICITANTE planeje a aquisição/locação de frota em número adequado 

e dotado dos equipamentos necessários. Dessa forma, o LICITANTE deverá fornecer o 

cronograma de aquisição ou locação de frota, indicando a quantidade , o tipo e os 

equipamentos para alcançar as luminárias (caminhão cesta ou equivalente funcional). 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Dimensionamento de Frota Peso = 10 

O LICITANTE apresentou Dimensionamento de Frota adequada para a utilização durante a fase de 

modernização. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 20 – Critérios para atribuição da Nota 16 - Dimensionamento de Frota 
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5.3 Plano de Manutenção 

É necessário que o LICITANTE conheça as necessidades de manutenção de um parque de 

iluminação e apresente as atividades e os respectivos prazos e frequência (caso aplicável) 

de execução. Deverá apresentar o plano de manutenção divido em ao menos: manutenção 

corretiva emergencial, manutenção corretiva regular, manutenção preventiva e manutenção 

preditiva. 

Para a manutenção corretiva, deverá destacar as atividades e sequenciamento, bem como 

os prazos de atendimento dos chamados ou detecção via telegestão ou ronda. Para 

manutenção preventiva, deverá destacar a periodicidade e as atividades planejadas. Para a 

manutenção preditiva, deverá indicar o método de análise dos parâmetros avaliados para 

indicação de necessidade de manutenção. 

Adicionalmente, é necessário que o Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI) do 

LICITANTE deverá apresentar um Módulo de Gestão de Manutenção (MGM) que contenha 

as seguintes funcionalidades: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Alocação das demandas de manutenção às equipes existentes, respeitando as 

suas áreas de atuação, especialidades, os horários de trabalho, tempos de 

deslocamento entre os pontos e tempo médio de atendimento de cada solicitação; 

 

Acompanhamento estatístico da vida útil dos componentes do parque de 

iluminação pública através da base histórica de substituições; 
 

Definição em tempo real dos roteiros de ronda e inspeção do parque de IP  

Tabela 21 – Funcionalidades Mínimas do MGM 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Plano de Manutenção Peso = 10 

O LICITANTE apresentou Plano de Manutenção adequado às demandas relativas à modernização 

e operação do parque. 

Entregas Nota 

Apresentação do Plano de Manutenção E atendimento integral dos 

requisitos do módulo de gestão de manutenção 
1,00 

Apresentação do Plano de Manutenção 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 22 – Critérios para atribuição da Nota 17 - Plano de Manutenção  
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5.4 Plano de Gerenciamento de Resíduos 

É necessário que o LICITANTE conheça os resíduos produzidos e defina a destinação 

responsável desse material. Dessa forma é necessário que em sua PROPOSTA TÉCNICA 

esteja definido o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá indicar a destinação das luminárias atuais, 

propondo métodos que garantam a sustentabilidade e atendimento dos padrões e legislação 

vigente. Indicando a forma de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final. 

Deverão ser indicados quais processos serão executados pela futura CONCESSIONÁRIA e 

quais serão executados por terceiros. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Peso = 10 

O LICITANTE apresentou Plano de Gerenciamento de Resíduos adequado às demandas relativas 

à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 23 – Critérios para atribuição da Nota 18 - Plano de Gerenciamento de Resíduos  
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5.5 Plano de Segurança no Trabalho 

É necessário que o LICITANTE conheça os riscos e as formas de mitiga-los para a atividade 

proposta. Dessa forma é importante que a PROPOSTA TÉCNICA deixe claro: 

i. Quais serão os equipamentos de proteção coletiva e individual (EPI e EPC), que 

deverão estar sempre disponíveis e em condições de uso; 

ii. Quais treinamentos e em qual periodicidade serão oferecidos para a equipe; 

iii. O Levantamento de Risco de Segurança no Trabalho das atividades associadas 

ao CONTRATO, a forma de mitigá-los e as ações de resposta; 

iv. As formas de documentação e investigação de incidentes e acidentes. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Plano de Segurança no Trabalho Peso = 10 

O LICITANTE apresentou Plano de Segurança no Trabalho adequado às demandas relativas à 

modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 24 – Critérios para atribuição da Nota 19 - Plano de Segurança no Trabalho  
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5.6 Plano de Disponibilização e Atendimento ao CODIP 

A comunicação eficiente do Coeficiente de Desempenho da Iluminação Pública (CODIP), a 

possibilidade de auditá-lo e a elaboração de um plano de resposta em cenários de avaliação 

insuficiente, demonstram a capacidade do LICITANTE de acompanhar e ajustar suas 

operações ao longo do CONTRATO. 

Dessa forma é importante que a PROPOSTA TÉCNICA deixe claro: 

i. Roteiro para obtenção de cada indicador que compõe o CODIP; 

ii. Sugestão de roteiro para auditoria de cada indicador que compõe o CODIP; 

iii. Respostas para notas abaixo da meta para cada indicador constante no CODIP. 

Adicionalmente, é interessante que os processos sejam executados de forma automática e 

integrada ao Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI) do LICITANTE, que deverá conter 

a seguinte funcionalidade: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Estabelecimento de rotinas de obtenção dos indicadores que compõem o CODIP 

em base amostral aleatória e geração de relatórios com os resultados obtidos, a ser 

auditado pelo PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

 

Tabela 25 – Funcionalidades para obtenção do CODIP 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Plano de Disponibilização e Atendimento ao CODIP Peso = 10 

O LICITANTE apresentou Plano de Disponibilização e Atendimento ao CODIP adequado às 

demandas relativas à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Apresentação do Plano de Disponibilização e Atendimento ao CODIP E 

atendimento do automatismo da Geração do CODIP via SGI 
1,00 

Apresentação do Plano de Disponibilização e Atendimento ao CODIP 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 26 – Critérios para atribuição da Nota 20 - Plano de Disponibilização e Atendimento ao CODIP  
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6. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA DE ASPECTOS RELACIONADOS A 
TECNOLOGIA E SISTEMAS 

O escopo complexo de modernização em prazo arrojado e operação por longo período, exige 

que o CONCESSIONÁRIO lance mão de recursos tecnológicos para a execução correta das 

atividades que compõem suas responsabilidades. 

A ferramenta de tecnologia mais importante é o Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI), 

que deverá apresentar uma variedade de módulos para atender as necessidades do serviço 

de Iluminação Pública. 

6.1 Interface e Controle de Acesso 

O LICITANTE deverá indicar em sua proposta quais funcionalidades o SGI proposto atende. 

No que tange à Interface e Controle de Acesso, deverá destacar o atendimento ou não 

atendimento às seguintes funcionalidades: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Operação em ambiente web, disponível através de navegadores de internet, com 

acesso às informações em tempo real; 
 

Controle dos níveis de acesso parametrizáveis ao sistema, com cadastro de 

usuários, grupos e permissões atribuídas. 
 

Visualização dos ativos de iluminação pública em mapas digitalizados e 

vetorizados 
 

Tabela 27 – Funcionalidades relacionadas à Interface e Controle de Acesso 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Interface e Controle de Acesso Peso = 10 

O LICITANTE apresentou SGI que contém Interface e Controle de Acesso adequados às demandas 

relativas à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 28 – Critérios para atribuição da Nota 21 - Interface e Controle de Acesso  
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6.2 Customização e Validade de Licença 

O LICITANTE deverá indicar em sua proposta quais funcionalidades o SGI proposto atende. 

No que tange à Customização e Validade de Licença, deverá destacar o atendimento ou não 

atendimento às seguintes funcionalidades: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Possibilidade de desenvolvimento de ferramentas e funcionalidades 

customizadas. Incluindo a criação de tabelas e interfaces gráficas diretamente 

na interface da aplicação, com o objetivo de permitir o desenvolvimento rápido 

de ajustes e novas funções visando atender às necessidades do município; 

 

Disponibilização de Licença Perpétua ou Licença Válida por 5 anos após a 

Concessão 
 

Tabela 29 – Funcionalidades relacionadas à Customização 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Customização Peso = 5 

O LICITANTE apresentou SGI que permita Customização adequada às demandas relativas à 

modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 30 – Critérios para atribuição da Nota 22 - Customização  
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6.3 Utilização de Dispositivos Móveis 

O LICITANTE deverá indicar em sua proposta quais funcionalidades o SGI proposto atende. 

No que tange à Utilização de Dispositivos Móveis, deverá destacar o atendimento ou não 

atendimento às seguintes funcionalidades: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Versão para tablets e smartphones com funcionalidade de cadastro de ativos 

de iluminação pública. O sistema deve possuir adaptabilidade com os sistemas 

operacionais Android ou iOS, com operação online ou offline, possibilitando a 

operação em áreas onde não há cobertura da rede de dados celular. O aplicativo 

deve mostrar o mapa do parque, pontos cadastrados e todos os seus atributos.  

 

Versão para tablets e smartphones com funcionalidade dedicadas às equipes 

de manutenção e execução de obras, com funcionamento online e offline, 

adaptabilidade aos sistemas operacionais Android ou iOS. O aplicativo deve 

permitir a visualização das ordens de serviço, polígono delimitando a área de 

atuação da equipe, rotas de atendimento e dados dos pontos de IP. Deve 

permitir o registro dos atendimentos das ordens de serviço e execução das 

obras deve ser feito através do aplicativo. 

 

Os dispositivos de campo de Telegestão (controladores inteligentes e 

gateways/concentradores) devem ser instalados, substituídos e programados 

através de tablets, smartphones, ou dispositivos especiais para este fim, sem 

necessidade de programação prévia em bancada; 

 

Os controladores devem oferecer uma interface de comunicação sem fio com 

os cidadãos, através de dispositivos móveis, para interação da população e a 

prefeitura, além de possibilitar ações e serviços urbanos digitais; 

 

Tabela 31 – Funcionalidades relacionadas à Utilização de Dispositivos Móveis 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Utilização de Dispositivos Móveis Peso = 5 

O LICITANTE apresentou SGI que permite a Utilização de Dispositivos Móveis adequados às 

demandas relativas à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 32 – Critérios para atribuição da Nota 23 – Utilização de Dispositivos Móveis   
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6.4 Aquisição de Dados 

O LICITANTE deverá indicar em sua proposta quais funcionalidades o SGI proposto atende. 

No que tange à Aquisição de Dados, deverá destacar o atendimento ou não atendimento às 

seguintes funcionalidades: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Resposta a solicitações: Qualquer informação requisitada pontualmente (fora 

da rotina de varredura) a partir do CCO-IP será apresentada em tempo não 

superior a 90 (noventa) segundos; 

 

Varredura: A coleta automática de dados deverá ser feita pelo menos 4 vezes 

ao dia, em todos os pontos do parque telegerenciado e em intervalos entre 

3(três) a 8 (oito) horas; 

 

Tabela 33 – Funcionalidades relacionadas à Aquisição de Dados 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Aquisição de Dados Peso = 10 

O LICITANTE apresentou SGI que permite a Aquisição de Dados adequada às demandas relativas 

à modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 34 – Critérios para atribuição da Nota 24 – Aquisição de Dados  
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6.5 Integração 

O LICITANTE deverá indicar em sua proposta quais funcionalidades o SGI proposto atende. 

No que tange à Integração, deverá destacar o atendimento ou não atendimento às seguintes 

funcionalidades: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Integração online com a central de atendimento (Call center)  

Integração online com site de abertura de chamado  

Possibilidade de integração online com aplicativo móvel  

Tabela 35 – Funcionalidades relacionadas à Integração 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Integração Peso = 5 

O LICITANTE apresentou SGI que permite a Integração adequada às demandas relativas à 

modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 36 – Critérios para atribuição da Nota 25 – Integração   
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6.6 Controlador Inteligente 

O LICITANTE deverá indicar em sua proposta quais funcionalidades o SGI proposto atende. 

No que tange aos Controladores Inteligentes, deverá destacar o atendimento ou não 

atendimento às seguintes funcionalidades: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Os controladores devem realizar a dimerização de luminárias LED por interface 

de dimerização 0/1-10V ou DALI; 
 

Disponibilizar os dados das luminárias, minimamente: Tensão (V); Corrente (A); 

Potência (W); Fator de Potência (VA); Frequência (Hz); Estado (ligada / 

desligada / % de dimerização); Alarme de Falha de luminária; Alarme de Falha 

de driver; e, Alarme de operação além dos limites de tensão, potência, 

temperatura e fator de potência. 

 

Possuir modo de operação manual, por sensor de luminosidade ambiente e por 

agendamento prévio 
 

Tabela 37 – Funcionalidades relacionadas aos Controladores Inteligentes 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Controladores Inteligentes Peso = 10 

O LICITANTE apresentou SGI que permite a Integração adequada às demandas relativas à 

modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 10 x 1,00 = 10,00 

Tabela 38 – Critérios para atribuição da Nota 26 – Controladores Inteligentes  
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6.7 Cyber-Security 

O LICITANTE deverá indicar em sua proposta quais funcionalidades o SGI proposto atende. 

No que tange a Cyber Security, deverá destacar o atendimento ou não atendimento às 

seguintes funcionalidades: 

Funcionalidade Atende (S/N) 

Conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 27002  

Tabela 39 – Funcionalidades relacionadas à Cyber Security 

Todas as funcionalidades integrantes do SGI e seus módulos poderão ser avaliadas durante 

a prova do conceito, conforme descrito em tópico específico. 

Para esse quesito serão atribuídas as seguintes notas: 

Cyber Security Peso = 5 

O LICITANTE apresentou SGI que permite a Cyber Security adequada às demandas relativas à 

modernização e operação do parque. 

Entregas Nota 

Atendimento integral das condições descritas nesse documento 1,00 

Atendimento parcial das condições descritas nesse documento 0,50 

Valor máximo ponderado 5 x 1,00 = 5,00 

Tabela 40 – Critérios para atribuição da Nota 27 – Cyber Security   
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7. PROVA DE CONCEITO 

A PoC (do inglês, Proof of Concept) é a amostra a ser fornecida pelo LICITANTE para 

realização dos testes necessários à verificação do atendimento às especificações técnicas 

definidas no EDITAL e seus ANEXOS. 

7.1 Materiais da Amostra 

A amostra da solução a ser disponibilizada pelo LICITANTE deverá conter todo o material 

necessário para a comprovação do atendimento aos requisitos, sendo necessário ao menos: 

i. 3 (três) Luminárias de diferentes fabricantes; 

ii. 2 (dois) Controladores Inteligentes; 

iii. 1 (um) Gateway ou Concentrador e acessórios; 

iv. 1 (uma) Estação de Trabalho com o Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI) 

instalado, com possibilidade de instalação de projetor (a ser disponibilizado pelo 

PODER CONCEDENTE) para acompanhamento dos demais presentes; 

v. 1 (um) Smartphone ou Tablet com o aplicativo do SGI instalado; 

vi. 1 (um) Luxímetro; 

O PODER CONCEDENTE disponibilizará pontos de energia elétrica para as luminárias, 

gateway/concentrador e Estação de Trabalho. Também disponibilizará pontos de acesso à 

internet para o gateway/concentrador e a Estação de Trabalho. 

7.2 Roteiro da PoC e resultados esperados 

A prova de conceito se dará na ordem dos seguintes testes: 

Teste Descrição Resultado Esperado Nota Afetada 

1 
Cadastrar 2 perfis diferenciados 

para o SGI 

Cadastro de ao menos 2 perfis 

(Operação e Supervisão) com 

acessos diferentes aos relatórios e 

funcionalidades 

Nota 21 - 

Interface e 

Controle de 

Acesso 
2 

Cadastrar de forma 

Georreferenciada 1 (uma) 

Luminária através do SGI 

Cadastramento e exibição da 

luminária em base cartográfica 

3 
Criar tabelas e interfaces gráficas 

aleatórias 

Criação de tabelas e interfaces 

diretamente na interface da 

aplicação, sem necessidade de 

alterar o código fonte, permitindo 

que o PODER CONCEDENTE 

possa customizar a solução de 

forma independente. 

Nota 22 - 

Customização 

Tabela 41 – Roteiro para o PoC (CONTINUA)   
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Teste Descrição Resultado Esperado Nota Afetada 

4 

Cadastrar de forma 

Georreferenciada 1 (uma) 

Luminária através do 

Smartphone/Tablet 

Cadastramento e exibição das 

luminárias em base cartográfica 

Nota 23 – 

Utilização de 

Dispositivos 

Móveis e 

5 
Enviar Ordem de Serviço (OS) para 

Equipe de Manutenção 

Envio, Recebimento e Exibição da 

OS com dados do ponto de IP a 

ser reparado 

6 Registrar atendimento da OS 

Registro do atendimento via 

dispositivo móvel e atualização dos 

dados do ponto de IP no SGI 

7 

Enviar mensagem a smartphone 

não cadastrado através do sistema 

de Telegestão 

Envio e Recebimento de 

Mensagens através do sistema de 

Telegestão, simulando interação 

do PODER CONCEDENTE com o 

cidadão 

8 

Solicitar informação de cada uma 

das luminárias equipadas com 

sistema de Telegestão 

Disponibilizar os dados das 

luminárias, em tempo inferior a 90s 
Nota 24 – 

Aquisição de 

Dados 
9 

Agendar e receber 

automaticamente as informações 

obtidas nas rotinas de varredura 

Agendar a varredura, receber e 

registrar de forma automática os 

dados das luminárias equipadas 

com controlador inteligente. 

10 
Receber chamados e reclamações 

de outras plataformas  

Receber chamado proveniente de 

sitio de internet e atualizar o SGI  

Nota 25 – 

Integração 

11 
Dimerizar as luminárias através de 

comando remoto 

O SGI e seus módulos deverão 

enviar sinal solicitando a 

dimerização das luminárias com 

telegestão operando em 100%, 

90% e 75% da sua capacidade. 

A diferença deve ser perceptível 

com o auxílio de um luxímetro com 

calibração válida. 
Nota 26 – 

Controladores 

Inteligentes 12 
Desligar, Ligar e Dimerizar as 

Luminária por comando remoto 

Envio de comando e execução 

pelo controlador inteligente 

efetuados com sucesso 

13 
Desligar e Ligar as Luminária por 

sensor de luminosidade ambiente 

Ligar na ausência de luminosidade; 

Desligar na presença de luz 

suficiente. 

14 
Desligar e Ligar as Luminária por 

agendamento prévio 

Ligar e Desligar em horários 

aleatórios definidos durante o 

teste. 

Tabela 42 – Roteiro para o PoC (CONTINUAÇÃO – Continua na próxima página)  
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Teste Descrição Resultado Esperado Nota Afetada 

15 Confirmar medição de variáveis 

Ao realizar o teste 8, deverão ser 

disponibilizadas as informações 

das luminárias, minimamente: 

Tensão (V); Corrente (A); Potência 

(W); Fator de Potência (VA); 

Frequência (Hz); Estado (ligada / 

desligada / % de dimerização);  

Nota 26 – 

Controladores 

Inteligentes 

16 

Interromper o fornecimento de 

energia elétrica para um dos 

conjuntos Luminária + Controlador 

Recebimento de alarme de falha 

Tabela 43 – Roteiro para o PoC (FIM)  

8. JULGAMENTO 

O critério de julgamento da presente LICITAÇÃO observará o disposto no art 44 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO adotará como critério único de julgamento a 

obtenção de Nota Qualificatória (NQ) das LICITANTES com base na pontuação total (soma 

dos pontos) obtida nos fatores e critérios estabelecidos nesse ANEXO. 

Todas as LICITANTES que obtiverem Nota Qualificatória (NQ) superior ou igual a 160 (cento 

e sessenta), equivalente a 80% (oitenta porcento) dos pontos possíveis, estarão aptas a 

prosseguirem para as próximas fases. 

Não serão aceitas as propostas que: 

i. Deixarem de atender, no todo ou em parte, as condições do EDITAL e seus ANEXOS; 

ii. Oferecerem vantagens baseadas nas ofertas das demais LICITANTES; 

iii. Sejam inexequíveis, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; 

iv. Apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem o seu 

entendimento. Sem prejuízo de a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO realizar 

diligências aptas a esclarecer dúvidas ou retificar vícios formais, que não alterem o 

conteúdo das propostas ou resulte na juntada ao processo de documento novo, nos 

termos do art. 43, parágrafo 3°, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
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Ao final da qualificação da Proposta Técnica, será gerada a tabela a seguir: 

Nota Descrição 
Nota 

Máxima 

Nota 

Aferida 

1 Cadastro Técnico do Parque Atual 5  

2 Classe de Iluminação das vias públicas 5  

3 Cálculo do consumo de energia elétrica atual 5  

4 Levantamento de taxa de falha atual 5  

5 Metodologia para Cadastramento Georreferenciado 5  

6 Cálculo do Parque Modernizado 10  

7 Telegestão 10  

8 
Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de 

Iluminação Viária 
10  

9 
Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de 

Iluminação de Destaque 
5  

10 
Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado de 

Iluminação de Praças e Parques 
10  

11 Metodologia e Critérios para Projeto Detalhado do CCO-IP 5  

12 Cronograma Físico Detalhado 10  

13 Lista de Priorização de Vias 5  

14 Lista de Priorização de Parques e Praças 5  

15 Organograma e Histograma Funcionais 10  

16 Dimensionamento de Frota 10  

17 Plano de Manutenção 10  

18 Plano de Gerenciamento de Resíduos 10  

19 Plano de Segurança no Trabalho 10  

20 Plano de Disponibilização e Atendimento ao CODIP 10  

21 Interface e Controle de Acesso 10  

22 Customização 5  

23 Utilização de Dispositivos Móveis 5  

24 Aquisição de Dados 10  

25 Integração 5  

26 Controladores Inteligentes 10  

 TOTAL 200  

Tabela 44 – Nota aferida para cada LICITANTE 
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MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E ATESTADO DE 
VISITA TÉCNICA 

(Subitem 17.1 do EDITAL) 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019 

Prezados Senhores, 

Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [_]/2019, a LICITANTE [Qualificação da LICITANTE], 

por meio de seu(s) Representante(s) Legal(is), apresenta como PROPOSTA TÉCNICA E ATESTADO DE 

VISITA TÉCNICA os documento anexos. 

Esta proposta tem validade pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação, sendo 

incondicional, irretratável e irrevogável. 

[Local], [•] de [•] de 2019. 

[LICITANTE] 

[assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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ANEXO V 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE COEFICIENTE DE DESEMPENHO 

DA CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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ANEXO– SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E DESEMPENHO 

I – Preâmbulo 

A prestação adequada dos serviços de Iluminação Pública impacta diretamente a 

percepção pela sociedade da qualidade do serviço no município e devem ser criados 

mecanismos que permitam a verificação dos níveis de qualidade na prestação dos Serviços 

de Iluminação Pública, estabelecidos nas normativas vigentes, no Edital e nos protocolos 

que se desenvolvam durante a execução do CONTRATO. 

A fiscalização da concessão, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, 

durante todo o prazo do CONTRATO, será executada com a assistência técnica do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos previsto no CONTRATO, no EDITAL e em 

seus ANEXOS. 

O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, 

incluindo-se o VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderá realizar, na presença ou não de 

representantes da CONCESSIONÁRIA, testes ou ensaios que permitam avaliar 

adequadamente as condições de funcionamento e as características dos equipamentos, 

sistemas e instalações utilizados na CONCESSÃO. 

Durante o prazo da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações de prestar as 

informações que serão estabelecidas no CONTRATO ou na LEGISLAÇÃO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá facultar ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra 

pessoa por ele credenciada, o livre acesso aos livros, sistemas e documentos relativos à 

CONCESSIONÁRIA, bem como aos registros das atividades abrangidas pela concessão, 

incluindo estatísticas, registros administrativos e contratos com terceiros, e prestando sobre 

esses, no prazo que lhe for estabelecido conforme os termos do CONTRATO, todos os 

esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados a fim de permitir a fiscalização e a 

avaliação do desempenho gerencial e operacional da CONCESSIONÁRIA. 

O CODIP estabelecido neste ANEXO não elimina ou substitui outros mecanismos e ações 

de fiscalização e monitoramento do PODER CONCEDENTE no âmbito da CONCESSÃO e 

conforme previsão contratual. 

Esta avaliação do desempenho gerencial e operacional da Concessionária será realizada 

através da apuração e cálculo de um conjunto de indicadores que permitem estabelecer um 

sistema de deduções da Contraprestação Mensal Máxima (CMM), que minorará a 

remuneração da CONCESSIONÁRIA quando os níveis de serviço não sejam os 

adequados. 

O modelo de CONCESSÃO proposto deverá ser embasado em procedimentos de 

verificação constantes que avaliarão o desempenho da concessionária de forma amostral, 

clara e objetiva. 
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A amostragem deve seguir os preceitos indicados na ABNT NBR 5426/1985 e será 

realizada com a participação de VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

Esse modelo de avaliação deve ser consubstanciado em um Coeficiente de Desempenho 

da Iluminação Pública (CODIP) que atribuirá “nota” a cada aspecto relevante do projeto e 

será composto das seguintes parcelas: 

 

Figura 1 - Composição da CODIP 
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II – INDICADORES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO 

MOD1 - Percentual do parque em LED ou OLED: 

O Concessionário deverá informar mensalmente o percentual do parque modernizado. 

Caso atinja os valores descritos abaixo, recebe integralmente a parcela relativa ao P1 (15% 

(quinze por cento)) até o próximo trimestre. Caso negativo, receberá nota proporcional. 

S1 S2 S3 
S4 em 
diante 

15% 45% 70% 100% 

Tabela 1 - Metas Semestrais de Modernização Luminárias 

A título de exemplo, caso a CONCESSIONÁRIA tenha modernizado 15,00% ou mais do 

parque ao final do 1º Semestre, fará jus aos 15% relativos ao P1. Por outro lado, caso tenha 

modernizado 10% do parque, receberá o 10% (10/15 x 15%). Caso tenha modernizado 

somente 10% do parque no final do 2° semestre, receberá 3,33% (10/45 x 15%). 

MOD2 - Atendimento a meta de eficiência energética 

A CONCESSIONÁRIO deverá informar mensalmente o consumo do parque modernizado. 

O valor será comparado com a média dos 12 meses anteriores à assinatura do contrato 

somado ao consumo dos pontos inclusos para atendimento da demanda reprimida. Caso 

atinja as reduções descritas abaixo, recebe integralmente a parcela relativa ao P2 (15% 

(quinze por cento)). Caso negativo, recebera nota proporcional. 

S1 S2 S3 
S4 em 
diante 

-12,00% -22,00% -32,00% -40,00% 

Tabela 2 - Metas de Modernização – Redução Cumulativa, considerando consumo do parque atual 

MOD3 - Percentual do Parque Telegerido 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter 15% equipado com o sistema de Telegestão. 

Entretanto, admite-se a medição parcial da nota a partir do momento que o sistema alcance 

10% da cidade. Graficamente: 
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Figura 2 - Medições Proporcionais a partir de 7,5% do parque telegerido 

MOD4 - Desenvolvimento de Aplicativo 

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer aplicativo para dispositivo móvel em que os 

cidadãos e o poder concedente possam interagir e participar dos assuntos relacionados a 

iluminação pública. Deverá permitir a abertura de chamado, visualização de informações 

importantes e dos indicadores de qualidade.  

Caso o aplicativo esteja disponível, a CONCESSIONÁRIA fará jus a parcela integral relativa 

ao T3 (2,5% (dois e meio por cento)). Caso negativo, receberá 0% (zero por cento). 

III – MANUTENÇÃO & OPERAÇÃO 

O&M1 - Nível Mínimo de Iluminância 

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a iluminação da cidade conforme o disposto nas 

normas, em especial na ABNT NBR 5101:2018. A quantidade de medições com 

equipamentos certificados e apropriados (luxímetros) deverá ser abaixo das tolerâncias 

indicadas na Tabela 3. Caso fique abaixo do limite, receberá integralmente a parcela relativa 

ao P3 (10% (dez por cento)). Caso negativo, receberá nota proporcional. 

O&M2 - Percentual dos pontos acesos ou apagados indevidamente (PAAI) 

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a inexistência de pontos apagados a noite, pontos 

acesos em momentos indevidos (de dia) e pontos piscantes a qualquer momento do dia. 

Caso o valor esteja dentro da tolerância indicada na Tabela 3, a CONCESSIONÁRIA fará 

jus a parcela integral relativa ao M1 (10% (dez por cento)). Caso negativo, não fará jus a 

qualquer contribuição relativa ao M1, ou seja, M1 será aferido como 0% (zero por cento). 

Não devem ser considerados nesta apuração, os pontos de iluminação pública apagados 

resultantes, comprovadamente, de falhas nos serviços de distribuição de energia elétrica, 
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ou medidas fixadas na legislação nacional ou pelos órgãos ou entidade governamentais 

competentes. 

O&M3 - Chamadas atendidas dentro do prazo contratual 

A CONCESSIONÁRIA deverá atender as chamadas registradas dentro do prazo indicado 

na Tabela 3, sua nota será proporcional a quantidade de chamadas dentro da tolerância. 

Caso atenda todas as chamadas dentro do prazo especificado, fará jus a parcela integral 

relativa ao M2 (10% (dez por cento)). 

O&M4 - Confiabilidade do Cadastro 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter atualizado seu cadastro técnico. Periodicamente o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE irá aferir a correção do cadastro, se todas as informações 

de determinado ativo estiverem atualizadas, o seu cadastro será considerado confiável.  

Caso o cadastro o percentual de ativos com o cadastro confiável seja superior às tolerâncias 

estabelecidas na tabela 3, a CONCESSIONÁRIA fará jus a parcela integral relativa ao M3 

(5% (cinco por cento)). Caso negativo, receberá nota proporcional. 

Tolerância 
1o. 
Ano 

2o. 
Ano 

3o. 
Ano 

4o. Ano em 
Diante 

% Pontos Escuros 40% 35% 30% 20% 

% Ptos acesos ou apagados 
indevidamente 

7% 6% 4,5% 3% 

Tempo para atendimento de chamadas 
não emergenciais 

84h 72h 60h 48h 

Tempo para atendimento de chamadas 
emergenciais 

30h 28h 26h 24h 

Confiabilidade do Cadastro 80% 85% 90% 95% 

Tabela 3 - Tolerância dos indicadores 
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IV - ADMINISTRATIVO 

ADM1- Tempo de atendimento no Call Center 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar estrutura apropriada para o pronto atendimento 

dos usuários. Caso o número de usuários que aguardem mais de 2 (dois) minutos para 

serem atendidos seja inferior a 5% (cinco por cento), a nota da será integral. Caso o número 

de usuários aguardando mais de 2 (dois) minutos supere os 5% (cinco por cento), receberá 

nota 0 (zero). 

V - SOCIAL 

S1 - Treinamentos gratuitos 

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer anualmente um treinamento sobre temas 

relacionados com a iluminação pública e/ou cidades inteligentes, em especial sobre: 

(i) desenvolvimento de aplicativos e soluções usando a SCN (SmartCity Network); 

(ii) manutenção e operação de parques a LED e (iii) eficiência energética. O curso deverá 

ser ministrado para ao menos 3 alunos que não sejam contratados da CONCESSIONÁRIA 

e ter duração superior a 40 horas.  

Caso o prazo desde o último treinamento seja inferior a 12 meses, a CONCESSIONÁRIA 

fará jus a parcela integral relativa ao S1 (5% (cinco por cento)). Caso negativo, receberá 

0% (zero por cento). 

VI - SUSTENTABILIDADE 

V1 - Conformidade Ambiental 

A CONCESSIONÁRIA deverá atender todas os padrões normativos, regulamentação e 

legislação relativa a Conformidade Ambiental. 

Caso seja apresentada a documentação comprobatória do descarte adequado de resíduos 

e a CONCESSIONÁRIA não tenha levado qualquer multa de órgãos de fiscalização 

ambiental no período, receberá a nota integral. 

Caso contrário, ou seja, tenha levado multa ou não tenha apresentada a documentação 

comprobatória do descarte adequado, receberá nota 0 (zero).  
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VII- CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DA CONTRA PRESTAÇÃO MENSAL 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE será contratado pela CONCESSIONÁRIA, ficando a 

seleção da empresa condicionada à aprovação por escrito do PODER CONCEDENTE. O 

VERIFICADOR INDEPENDENTE será o responsável pela aferição do desempenho e pela 

auditoria dos relatórios emitido pela CONCESSIONÁRIA. 

A aferição dos índices do CODIP será feita trimestralmente pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. Até o 5º (quinto) dia útil de cada trimestre será emitido relatório pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE do qual constará a nota do CODIP. 

As divergências entre as notas aferidas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e a 

expectativa de nota por conta da CONCESSIONÁRIA serão objeto de discussão e acertos 

no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Relatório de CODIP. 

A base de indicadores que compõem o CODIP poderá ser revista pelo PODER 

CONCEDENTE em comum acordo com a CONCESSIONÁRIA, desde que justificadas e 

garantindo a efetiva medição de prestação adequada do serviço. 

O CODIP poderá ser revisto na ocorrência das seguintes hipóteses: 

− Utilização de indicadores de desempenho inaplicáveis à concessão administrativa; 

− Utilização de indicadores de desempenho ineficazes para proporcionar a iluminação 

pública na qualidade mínima exigida; 

− Exigência pelo PODER CONCEDENTE de novos padrões de desempenho 

motivados pelo surgimento de inovações tecnológicas ou adequações a padrões 

internacionais. 

Caso no curso da execução do contrato seja eventualmente comprovada circunstância que 

comprometa a situação de independência ou inadequada capacitação técnica do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE no cumprimento de suas obrigações face ao PODER 

CONCEDENTE ou à CONCESSIONÁRIA, será o mesmo substituído respondendo pelo fato 

na forma da lei. 

O PODER CONCEDENTE poderá declarar caducidade do contrato, sem prejuízo do 

disposto na legislação, nas situações a seguir: 

− Caso a CONCESSIONÁRIA obtenha nota de desempenho no CODIP inferior a 50% 

(cinquenta por cento) por 8 (oito) aferições consecutivas, 

− Caso a CONCESSIONÁRIA obtenha nota de desempenho no CODIP igual a 0 

(zero) por 4 (quatro) aferições consecutivas. 

Caso ocorra uma das situações acima, o PODER CONCEDENTE deverá comunicar por 

escrito a CONCESSIONÁRIA para corrigiras falhas e transgressões apontadas, 

determinando os prazos respectivos. 
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ANEXO VI 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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MINUTA CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Definições Normativas 

Deverão ser consideradas as versões atualizadas das normas citadas, ou quaisquer outras 

normas que as sucederem: 

NBR 5101:2018 - Iluminação Pública - Procedimento 

NBR IEC 60598-1 - Luminárias – Parte 1: Requisitos Gerais e Ensaios 

NBR IEC 60598-2 - Luminárias – Parte 2: Requisitos Particulares – Capítulo3: Luminárias para 

Iluminação Pública 

NBR IEC 60529 - Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos 

NBR 15129:2012 - Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos Particulares 

NBR IEC 62262 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros de equipamentos elétricos 

contra os impactos mecânicos externos 

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750V, inclusive - Parte3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas 

(IEC60227-3, MOD) 

NBR 9117:2006 - Condutores flexíveis ou não, isolados com policloreto de vinila (PVC/EB), 

para 105° C e tensões até 750V, usados em ligações internas de aparelhos elétricos 

ANSI/IEEE C.62.41 - Recommended practice on surge voltage in low-voltage AC power circuits 

NBR IEC 61643 - Dispositivos de Proteção Contra Surtos em Baixa Tensão 

ASTM G14 - Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of 

Nonmetallic Materials 

NORMAS DE DISTRIBUIÇÃO – Quando citar-se este termo, saber que se refere às seguintes 

NORMAS expedidas pela COPEL. Caso, durante o tempo de CONCESSÃO, outra 

distribuidora a suceda, deverão ser seguidas as normas análogas a estas: 

NTC 810040 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO (LÂMPADA A 

VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 

NTC 810104 - RELE PROTETOR DE REDE 

NTC 811286 a 90 - CAPACITORES TIPO C-40 
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NTC 811310 - KIT REMOVÍVEL PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 

NTC 811311 - KIT REMOVÍVEL PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W  

NTC 811312 - KIT REMOVÍVEL PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W 

NTC 811313 - KIT REMOVÍVEL PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 

NTC 811314 - KIT REMOVÍVEL PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 

NTC 811322 - RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO INTERCAMBIÁVEL 

NTC 811332 a 334 - LUMINÁRIA INTEGRADA TIPO LM70/100/150 P/ LÂMPADAS 

VSO70/VSA100/VSO150 

NTC811336 - LUMINÁRIA INTEGRADA TIPO LM250 P/ LÂMPADAS VSO/VSA250 

NTC811337 - LUMINÁRIA INTEGRADA TIPO LM400 P/ LÂMPADA VSA400 

NTC 811382 a 394 - LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO À ALTA PRESSÃO. 

NTC 848500 - AFASTAMENTOS PADRONIZADOS EM POSTE DA REDE 

NTC 848501 - AFASTAMENTOS PADRONIZADOS EM CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA 

NTC 848502 - AFASTAMENTOS PADRONIZADOS EM CAIXA DE DERIVAÇÃO 

NTC 848598 - PADRÃO IP - 01R/70S. 

NTC 848604 - PADRÃO IP - LM70S (LUMINÁRIA INTEGRADA) 

NTC 848606 - PADRÃO IP - 03/100S - 03/150S - 03/250S 

NTC 848610 - PADRÃO IP - LM100S (LUMINÁRIA INTEGRADA) 

NTC 848615 - PADRÃO IP - LM150S (LUMINÁRIA INTEGRADA) 

NTC 848616 - PADRÃO IP - LM250S (LUMINÁRIA INTEGRADA) 

NTC 848617 - PADRÃO IP - LM400S (LUMINÁRIA INTEGRADA) 

NTC 848620 - PADRÃO IP - 08/400S 

NTC 848624 - PADRÃO IP - 03/250S E 08/400S (ECONOMIZADOR – ALTERN.1 OU 

ALTERN.2 

NTC 848628 - PADRÃO IPD - 01R/70S 
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NTC 848630 - PADRÃO IPD - 03/100S - 03/150S - 03/250S 

NTC 848642 - PADRÃO IPD - 08/400S  

NTC 848644 - ESTRUTURA DSA 

NTC 848645 - ESTRUTURA DSA COM CB-60 

NTC 848655 - PADRÃO IPR – 70S 

NTC 848658 - PADRÃO BR – 150S 

NTC 848680 - FIXAÇÃO E LIGAÇÕES - EM CIRCUITO DE REDE AÉREA 

NTC 848682 - FIXAÇÃO E LIGAÇÕES - EM CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA 

NTC 848684 - FIXAÇÃO E LIGAÇÕES - CONECTORES P/ CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

NTC 848686 - FIXAÇÃO E LIGAÇÕES - APLIC. DA FITA ELETR. ALTA TENSÃO (ALTA 

FUSÃO) / APLIC. DA FITA ADESIVA ISOL. 

NTC 848688 - USO MÚTUO DE POSTES - AFASTAMENTOS E CONDIÇÕES GERAIS 

1.2 Introdução e Objetivos 

Os serviços de operação, manutenção e inspeção relativos à REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA concentram todas as atividades necessárias para o correto funcionamento de todo 

o SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. São atividades indispensáveis para o funcionamento 

da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, inclusive durante o período em que a modernização 

estiver sendo implantada. 

A manutenção representa a soma dos esforços para suportar a operação normal dos serviços, 

em conformidade com os níveis acordados e poderá ser: 

Emergencial: nos casos de incidentes que exigem ações urgentes em função de riscos aos 

cidadãos; 

Corretiva: nos casos em que sejam registrados incidentes na operação, e sejam necessárias 

ações para restabelecer o funcionamento aos níveis e condições desejados; 

Preditiva: conhecida como manutenção planejada, visa realizar intervenções ou ajustes nos 

equipamentos quando necessários para evitar que o mesmo venha a falhar; 

Preventiva: nos casos em que sejam necessárias ações periódicas e antecipadas aos 

possíveis incidentes e problemas, e estas ações sejam destinadas a evitar tais ocorrências. 
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A inspeção representa os esforços necessários ao monitoramento do correto funcionamento 

da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, e engloba tanto os serviços de TELEGESTÃO quanto 

as formas tradicionais de inspeção: rondas de monitoramento próprias (equipes de campo 

com veículos automotivos) feitas pela CONCESSIONÁRIA, e a existência de call centers para 

atendimento de chamados feitos por cidadãos. 

A modernização compreende a substituição de todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO da REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA por pontos atendidos por LUMINÁRIAS de LED. Faz ainda parte 

do conceito de modernização a implantação de um sistema de TELEGESTÃO que atenda às 

vias da cidade. 
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2. Cronograma da Concessão 

Apresentamos a seguir cronograma do início das atividades a serem realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA e os prazos a serem cumpridos após a assinatura do CONTRATO. 

ATIVIDADE PRAZO 

Assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO D0 

Assunção da operação e manutenção da infraestrutura de 
Iluminação Pública 

D0 + 10 dias 

Atualização do cadastro técnico do Parque de Iluminação Pública D0 + 30 dias 

Apresentação do Plano de Modernização mensal ao PODER 

CONCEDENTE  
D0 + 30 dias 

“NÃO OBJEÇÃO” do Plano de Modernização pelo PODER 
CONCEDENTE 

D0 + 60 dias 

Assinatura pela DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA de 
acordo operacional e de CONTRATO de fornecimento de energia 
elétrica para a CONCESSIONÁRIA 

D0 + 60 dias 

Início das obras do Plano de Modernização e Melhorias D0 + 60 dias 

Início do funcionamento das estruturas operacionais, incluindo 
atendimento à população, Call center e CCO-IP 

D0 + 180 dias 

Limite para fim das obras do Plano de Modernização e Melhorias D0 + 24 meses 

Início da mensuração do CODIP, sem penalização D0 + 90 dias 

Início da penalização do CODIP D0 + 24 meses 

Gestão, Manutenção, Operação do Parque de Iluminação 23 anos 

Os prazos acima levam em consideração a transição das atividades de operação da 

Iluminação Pública com a prestadora de serviços anterior à assinatura do CONTRATO, 

inerentes ao processo de CONCESSÃO. 

Eventuais descumprimentos do PODER CONCEDENTE aos prazos estabelecidos neste 

cronograma isentarão a CONCESSIONÁRIA das penalidades correlatas previstas neste 

CONTRATO e incorrerão em prazo contratual adicional equivalente ao atraso do PODER 

CONCEDENTE. 
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Caso o PODER CONCEDENTE não forneça a ‘“NÃO OBJEÇÃO” ao plano de modernização 

do parque municipal em 30 dias, a CONCESSIONÁRIA estará automaticamente autorizada a 

iniciar os trabalhos de modernização. 

3. Encargos de Investimentos 

A seguir serão definidas as atividades e especificações mínimas dos equipamentos a serem 

utilizados no PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, assim como critérios para sua instalação 

e principais funcionalidades requeridas. 

3.1 Resumo 

Todas informações contidas nesse tópico, bem como suas limitações, são detalhadas ao longo 

desse termo de referência. Qualquer informação contida nesse item “1.1 Resumo” que esteja 

em desconformidade com qualquer outro tópico desse termo deverá ser desconsiderada. 

O Parque de Iluminação Pública é composto por 8.850 (oito mil, oitocentos e cinquenta) 

Pontos de Iluminação, podendo variar 10% (dez por cento) para mais ou para menos. e 

estima-se que ao final da CONCESSÃO será aproximadamente 10.000 (dez mil) pontos de 

Iluminação Pública. 

É esperado que o Parque de Iluminação Pública seja composto por:  

i. 45,0% (quarenta e cinco por cento) de luminárias que utilizam tecnologia Vapor de 

Sódio (VS), Vapor de Mercúrio (VM), Multivapor Metálico (MVM), Mista (MIS) ou 

qualquer outra tecnologia diferente de LED com potência inferior ou igual a 80W; 

ii. 17,5% (dezessete e meio por cento) de luminárias que utilizam tecnologia Vapor de 

Sódio (VS), Vapor de Mercúrio (VM), Multivapor Metálico (MVM), Mista (MIS) ou 

qualquer outra tecnologia diferente de LED com potência superior a 80W e inferior ou 

igual a 125W; 

iii. 21,0% (vinte e um por cento) de luminárias que utilizam tecnologia Vapor de Sódio 

(VS), Vapor de Mercúrio (VM), Multivapor Metálico (MVM), Mista (MIS) ou qualquer 

outra tecnologia diferente de LED com potência superior a 125W e inferior ou igual a 

250W; 

iv. 15,5% (quinze e meio por cento) de luminárias que utilizam tecnologia Vapor de Sódio 

(VS), Vapor de Mercúrio (VM), Multivapor Metálico (MVM), Mista (MIS) ou qualquer 

outra tecnologia diferente de LED com potência superior a 250W. 

v. 1% (um por cento) de luminárias que utilizam tecnologia LED com potência inferior ou 

igual a 100W. 
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Somente após a realização do Cadastro Técnico, a CONCESSIONÁRIA terá o número 

definitivo de pontos de iluminação e o perfil tecnológico do parque. Será de sua 

responsabilidade e risco quaisquer variações de até 10% (dez por cento) para mais ou menos. 

Todos os pontos deverão ser modernizados de forma a contar com luminárias LED de alta 

eficiência e 15% (quinze por cento) do parque deverá ser dotado de equipamentos de 

automação e telemetria (Telegestão). 

O prazo de modernização será de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do 

CONTRATO, sendo que os 6 (seis) primeiros meses são considerados de tolerância, ou seja, 

com metas de modernização menos arrojadas. 

O PODER CONCEDENTE não participará do investimento com qualquer valor além da 

contraprestação, ou seja, não haverá qualquer aporte financeiro oriundo do PODER 

CONCEDENTE. 

Conforme descrito no edital, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO máxima sofrerá abatimentos 

nos quatro primeiros anos, alcançando o seu valor integral a partir do quinto ano. 

O concessionário será responsável também por arcar com a conta de energia elétrica 

consumida pela Iluminação Pública Municipal, bem como deverá interagir, com apoio do 

município, com a DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA para aprovação de projetos e 

atualização do cadastro técnico. 

O município apresenta vias com grande espaçamento entre postes, bem como vias 

iluminadas em desconformidade com as normas vigentes, a CONCESSIONÁRIA deverá 

atuar de forma firme e coordenada para que os índices de desempenho exigidos sejam 

alcançados até o fim do prazo de modernização. 

A vigência do CONTRATO será de 23 (vinte e três) anos, com reversão total dos ativos em 

favor do município ao seu término. 

3.2 Cadastro Técnico 

Cada item componente da rede de Iluminação Pública é considerado um ativo e, como tal, 

deve estar cadastrado, georreferenciado e monitorado. 

Toda intervenção a ser planejada, ou demandada, terá como base ou ponto de partida a 

informação contida no cadastro. Devem ser construídas rotinas de trabalho pela 

CONCESSIONÁRIA, ao longo de toda a CONCESSÃO, que preveja na atualização guiada 

por procedimentos distintos para cada tipo de serviço, visando sua constante validação e 

garantindo a integridade e consistência, acima de tudo, que coíbam quaisquer intervenções 

nos ativos, sem que esta intervenção seja reportada e atualizada. 
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O cadastro técnico é parte constituinte do Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI-IP) e 

deverá ser a primeira atividade da CONCESSIONÁRIA tendo início antes mesmo das 

atividades de modernização. 

Somente após a realização do Cadastro Técnico, a CONCESSIONÁRIA terá o número 

definitivo de Pontos de Iluminação. O número de 8.850 pontos, constante desse Caderno de 

Encargos poderá sofrer variação para maior ou menor e será responsabilidade e risco da 

CONCESSIONÁRIA variações de até 10% (dez por cento) para mais ou menos. 

3.3 Plano de Modernização 

Os investimentos nos sistemas de Iluminação Pública serão destinados para a melhoria da 

qualidade com níveis adequados de iluminação, trazendo mais conforto e segurança aos 

munícipes. 

Estes investimentos serão pautados na utilização de sistemas mais eficientes, proporcionando 

uma redução no consumo de energia quando comparado aos antigos equipamentos 

instalados. Portanto, para a modernização do Parque de Iluminação Pública serão utilizados 

equipamentos com tecnologias que permitem aliar conforto, segurança e redução de consumo 

de energia, o que torna as luminárias LED uma das possibilidades mais promissoras 

atualmente. 

A modernização do Parque de Iluminação Pública será gradativa dentro de um cronograma 

de 24 meses. Após este período, todo o sistema estará adequado segundo os parâmetros 

luminotécnicos definidos pela ABNT NBR 5101:2018, ou norma que vier a substituí-la, 

operando com luminárias LED e, em 15% do parque, dotadas de equipamentos de automação 

e telemetria (Telegestão). 

Deverá ser priorizada a modernização dos corredores viários, das zonas urbanas de maior 

potencial turístico e pontos críticos de segurança pública. Todos os LICITANTES deverão 

apresentar a lista de priorização em sua PROPOSTA TÉCNICA. 

3.4 Cronograma Físico 

A tabela a seguir apresenta o percentual mínimo de Pontos de Iluminação modernizados ao 

fim de cada semestre da CONCESSÃO: 

S1 S2 S3 S4 

15% 45% 70% 100% 

 Tabela 1 - Metas Semestrais de Modernização Luminárias 

Todos os LICITANTES deverão apresentar cronograma detalhado ao nível mensal, com as 
metas de substituição e redução de consumo em sua PROPOSTA TÉCNICA 
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3.5 Plano de Melhoria 

Quando da intervenção para modernização, remodelação ou eficientização das unidades 

aéreas de Iluminação Pública, deverão ser observadas as condições físicas dos 

equipamentos como postes, braços e cabos. Caso as condições dos equipamentos estejam 

comprometidas, deverão ser substituídos por equipamentos novos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar pela substituição destes equipamentos 

exclusivos da Iluminação Pública. Transformadores e dispositivos de comando e medição dos 

circuitos são de propriedade da DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA e, portanto, não 

poderão ser substituídos pela CONCESSIONÁRIA. 

3.6 Demanda Reprimida, Crescimento Vegetativo e Iluminação de Destaque 

3.6.1 Demanda Reprimida 

Deverão ser disponibilizados até 200 (duzentos) novos pontos nos 2 (dois) primeiros anos de 

CONCESSÃO, a fim de atender demanda reprimida existente. 

Na instalação dos Pontos de Iluminação Pública adicionais, a CONCESSIONÁRIA deverá 

observar as definições de dimensionamento do sistema de iluminação nos termos do 

CONTRATO, deste ANEXO, da norma ABNTN BR 5101:2018 e demais normas e padrões 

aplicáveis. 

Locais com motivos impeditivos, sejam técnicos ou da legislação vigente, tais como região de 

mananciais, áreas não urbanizadas ou ocupações irregulares, com invasões e loteamentos 

clandestinos, não devem contemplar os serviços de expansão, adequação ou iluminação 

especial, até serem legalizados pelos órgãos e entidades públicas competentes. 

A CONCESSIONÁRIA deverá submeter a aprovação do PODER CONCEDENTE, em seu 

plano de modernização, os locais onde se identifica demanda reprimida. 

Ressalta-se que a estimativa de 200 (duzentos) novos pontos deverá ser confirmada em 

estudos luminotécnico, a fim de atender demanda reprimida existente. Esse valor poderá sofrer 

variação para maior ou menor e será responsabilidade e risco da CONCESSIONÁRIA 

variações de até 10% (dez por cento) para mais ou menos. 

3.6.2 Crescimento Vegetativo 

A partir do 3º (terceiro) ano, deverá ser considerada uma taxa de crescimento vegetativo do 

parque de 0,5% (meio por cento) ao ano. Estima-se que, atendendo a demanda reprimida e a 

taxa de crescimento estabelecida, o Parque de Iluminação Pública municipal alcance 

aproximadamente 10.000 (dez mil) pontos ao final do contrato. 



ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº [ • ]/ [ • ] 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [ • ]/ [ • ] 

12 

 

O PODER CONCEDENTE indicará à CONCESSIONÁRIA os locais onde se planeja 

incentivar o crescimento urbano. Por sua vez, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter o 

projeto de novos pontos ao PODER CONCEDENTE para fins de “NÃO OBJEÇÃO”. 

Dentro do limite de 0,5% (meio por cento) ao ano, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar 

a instalação dos novos pontos, sem ônus ao PODER CONCEDENTE, observado em todos 

os casos o disposto no CONTRATO de concessão. 

Os projetos de ampliação da Rede de Iluminação Pública executados por terceiros deverão 

ser submetidos à apreciação da CONCESSIONÁRIA e cumprir com todas as exigências e 

especificações dos procedimentos acordados, assegurando a adoção do mesmo padrão 

construtivo da Rede de Iluminação Pública modernizada, de forma a ser incorporada pela 

CONCESSIONÁRIA. 

3.6.3 Iluminação de Destaque 

Trata-se da Iluminação Pública desenvolvida a partir de projetos específicos, diferenciada do 

padrão convencional para tráfego de veículos e pedestres, destinada a valorização através da 

luz de equipamentos urbanos como praças, monumentos, pontes, fachadas e obras de arte 

de valor histórico, cultural ou paisagístico, localizados em áreas públicas. 

O PODER CONCEDENTE indicará à CONCESSIONÁRIA os locais preferenciais para os 

projetos de iluminação especial e de destaque. Por sua vez, a CONCESSIONÁRIA deverá 

submeter o projeto de novos pontos ao PODER CONCEDENTE para fins de “NÃO 

OBJEÇÃO”. 

Dentro do limite de 2 (dois) projetos de instalação ou remodelagem ao ano, a 

CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar a instalação ou remodelagem da iluminação 

especial, sem ônus ao PODER CONCEDENTE, observado em todos os casos o disposto no 

CONTRATO de concessão. 

Caso os locais indicados integrem o Patrimônio Histórico e Natural, a CONCESSIONÁRIA 

deve providenciar as devidas aprovações para as instalações dos equipamentos, intervenções 

civis e respectivas obras de restauro junto aos órgãos competentes de preservação e controle 

patrimonial. A demora na obtenção dessas aprovações por atraso ou omissão de órgãos da 

Administração Pública, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a 

adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, e 

desde que tais órgãos deixem de observar o prazo regulamentar a eles conferido para a 

respectiva manifestação, será compensada para os fins de cálculos dos Indicadores de 

Desempenho e Remuneração da CONCESSIONÁRIA. 
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3.7 Projeto Executivo 

A CONCESSIONÁRIA, assim como os MUNÍCIPES, também poderá apontar e sugerir ao 

PODER CONCEDENTE os locais onde haja crescimento vegetativo e os projetos de 

iluminação especial e de destaque, para que se promova o seu atendimento nos termos do 

CONTRATO e deste ANEXO. 

Os projetos executivos de ampliação da Rede de Iluminação Pública devem seguir as 

diretrizes estabelecidas no CONTRATO de concessão, incluindo: 

a. Segurança a motoristas, pedestres, ciclistas, residentes e lojistas com uma iluminação de 

qualidade, visando deslocamento seguro e rápido dos mesmos nos períodos noturnos; 

b. Uma boa visibilidade da conformação geométrica da via durante a noite (obstáculos, 

degraus, de clives e aclives); 

c. Valorização da paisagem urbana e suas obras de artes e equipamentos públicos; 

d. A redução dos acionamentos à manutenção, por falha ou vandalismos;  

e. A padronização, dentro de uma mesma área geográfica, utilizando-se luminárias com a 

mesma especificação, em especial ao que se refere à Temperatura da Cor; 

f. A eficientização do conjunto de iluminação, baixando com isso o consumo em cada ponto. 

g. Atendimento aos índices luminotécnicos estabelecidos na ABNT NBR 5101; 

h. Iluminação de Monumentos Públicos; 

i. Restauração de iluminação de praças, parques e orlas, modernizando e adequando as 

características da população usuária, garantindo qualidade de vida noturna. 

3.8 Conexões à Rede Aérea de Alimentação 

A CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar junto à DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA pela aprovação e energização dos novos projetos de iluminação. Inclui nesta 

responsabilidade a adequação da infraestrutura da rede de alimentação existente (postes, 

condutores e acessórios). 

Para efeito de cálculo dos indicadores de Desempenho e Remuneração da 

CONCESSIONÁRIA, o tempo em que os projetos estiverem em poder da DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA para aprovação, ou o tempo que o projeto estiver interrompido 

devido à falta de adequação rede por parte da distribuidora, impedindo a energização, não 

serão computados. 

Para minimizar os transtornos à população, todos os serviços necessários para expansão do 

Sistema de Iluminação Pública, salvo exceções previamente aprovadas pelo PODER 
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CONCEDENTE, devem ser executados, em cada caso, simultaneamente, incluindo: 

adequação e ou expansão da rede de alimentação, instalação de Luminárias, conexão à rede 

secundária da distribuidora, sistema de monitoramento e controle, ligação e comissionamento 

das instalações. 

3.9 Descrição Técnica das Soluções de Engenharia e Tecnologia 

3.9.1 Considerações Gerais para os Equipamentos de Iluminação Pública 

Para garantir a adequação dos Serviços do Sistema de Iluminação Pública, a 

CONCESSIONÁRIA deverá prezar pela qualidade dos equipamentos por ela utilizados. 

Dessa forma, as características mínimas dos principais equipamentos da CONCESSÃO, 

necessárias à adequada prestação dos serviços, estão descritas a seguir. 

Em caso de alteração legislativa ou normativa que vede ou impacte qualquer das 

especificações inseridas no presente ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá adequar seus 

equipamentos, de forma a atender aos novos padrões estabelecidos. 

Os custos com todos os equipamentos utilizados no Sistema de Iluminação Pública deverão 

estar contemplados no PLANO DE NEGÓCIOS fornecidos pelos LICITANTES. 

3.9.2 Luminárias 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a substituição de todo Parque de Iluminação Pública, 

atualizando a tecnologia para LED em 100% dos pontos instalados no município. 

Levando em consideração o estágio atual da tecnologia LED, espera-se uma vida útil de 

50.000 (cinquenta mil) horas, obedecendo às metodologias L70 de depreciação luminosa e 

B50 de índice de falhas, à temperatura de 35ºC. Os ensaios para verificação da durabilidade 

dos LED’s e módulos/placas de LED devem atender as normas IESNA LM-80 e IESNA TM-21 

ou normas nacionais equivalentes. 

Durante todo o período contatual as Luminárias deverão ser fornecidas com garantia global 

(todos os componentes, principalmente módulos de LED e drivers de alimentação) de pelo 

menos 5 anos contra quaisquer defeitos de fabricação a contar de seu recebimento pela 

CONCESSIONÁRIA independente da data de fabricação. 

No caso de iluminação de túneis e demais pontos de iluminação pública que deverão ficar 

acesos durante 24 horas diárias, as Luminárias devem ser fornecidas com garantia global 

(todos os componentes, módulos de LED e drivers de alimentação) de pelo menos 

25.000 (vinte e cinco mil) horas de funcionamento contra quaisquer defeitos de fabricação a 

contar de seu recebimento pela CONCESSIONÁRIA, independentemente da data de 

fabricação. 
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As luminárias deverão apresentar características mínimas tais como Índice de Reprodução de 

Cor (IRC) superior a 70 e Eficiência Luminosa superior a 110 lm/W. 

Ao final da CONCESSÃO todas as Luminárias deverão estar com vida útil residual média de, 

ao menos, 10.000 horas de funcionamento. Para comprovação serão admitidos relatórios 

gerenciais que cruzem informações de tempo de queima (burning hour) com as informações 

dos fabricantes de cada luminária. 

i. Características elétricas 

Para melhor proteção do sistema elétrico da Luminária, a fim de evitar falhas e consequente 

necessidade de manutenção, é necessário que a Luminária contenha dispositivo de proteção 

contra surtos de tensão e corrente (que ocorrem devido a descargas atmosféricas e oscilações 

da rede elétrica), com capacidade mínima de 10 kV e 3 kA, conforme a norma ANSI/IEEE. 

É mandatório que a luminária esteja preparada para operação em uma ampla faixa de tensão 

de entrada (90 a 265 VCA) e Frequência (47 a 63 Hz), a fim de se adequar a diferentes níveis 

de flutuação na rede elétrica, mantendo o nível de iluminação adequado e protegendo a 

Luminária contra falhas causadas por estas flutuações. 

A Luminária deverá manter boa qualidade de energia na rede elétrica em que está instalada, 

sendo necessário que tenha, no mínimo: i. fator de potência superior a 0,92; ii. taxa de 

distorção harmônica menor que 10%; e, iii. contenha um dispositivo que filtre as interferências 

eletromagnéticas (EMI). 

Recomenda-se que driver deve apresentar proteção contra sobrecarga, sobreaquecimento e 

curto-circuito na saída, provocando o desligamento do mesmo com rearme automático na 

recuperação, em conformidade com a norma IEC 61347-1. 

Deverá ser fornecida luminária com Grau de Proteção Mínima IP65, carcaça em material 

anticorrosivo (sugere-se liga de Alumínio) e ter os componentes que serão observados na 

manutenção preventiva acessíveis sem o uso de ferramenta (tool free). 

ii. Características Luminotécnicos 

iii. Manutenção 

As luminárias deverão estar preparadas para troca rápida do conjunto e seus componentes, 

para atendimento dos chamados dentro do estabelecido no edital e seus anexos. 

Para se adequar à infraestrutura instalada de Iluminação Pública, é necessário que a 

Luminária tenha sistema de encaixe para braço de poste de pelo menos 42 mm a 60 mm, com 

a possibilidade de montagem em angulação de ±5º. 
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A luminária deve possuir tomada padrão ANSI C-136.41 (Dimming Receptales) de 7 (sete) 

contatos (também conhecida como NEMA 7 pinos) para acoplamento do módulo destinado 

ao sistema de Telegestão ou fotocélula.  

A Luminária deve estar preparada para funcionar sem problemas em temperaturas ambientes 

entre -10º C até 50º C. No corpo da Luminária deve ser previsto um sistema dissipador de 

calor, sem utilização de ventiladores ou líquidos, e que não permita o acúmulo de materiais 

que prejudiquem a dissipação térmica do sistema óptico e do alojamento do driver. 

3.9.3 Telegestão 

Para realizar o Monitoramento e o Controle do Parque de Iluminação Pública deverá ser 

utilizada a solução tecnológica da Telegestão. Esse sistema deverá ser formado por um 

conjunto de hardware e software capaz de monitorar, controlar e medir a temperatura e as 

grandezas elétricas da Rede de Iluminação e seus componentes, além de permitir a 

dimerização dos pontos luminosos. A solução de Telegestão deve ser integrada com o 

SISTEMA CENTRALIZADO PARA TELEGESTÃO (CMS – Central Management System) e, por 

conseguinte, com o SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO (SGI-IP). 

O sistema proposto deverá possuir um protocolo de software aberto garantindo a integração 

dos possíveis diferentes hardwares de Telegestão em um único sistema central de 

gerenciamento. 

O sistema de Telegestão deverá proporcionar redução no consumo de energia, maior controle 

operativo e manutenção eficiente na Rede de Iluminação Pública. A arquitetura do sistema 

em questão deverá ser projetada para atender esses objetivos, sendo escalável (permitir 

ampliação), compatível com hardware de diversos fabricantes (intercambiável) e propício para 

evolução. 

Para garantir o Monitoramento e Controle da Rede de Iluminação Pública, o sistema de 

Telegestão deve basear-se em tecnologia de comunicação eficiente, com alta disponibilidade 

e segurança. 

Para a varredura dos ativos, que é a leitura de 100% das luminárias equipadas com 

Telegestão do parque (Parque Telegerido), o sistema deverá coletar dados estratégicos de 

forma automática pelo menos 4 vezes ao dia e em intervalos entre 3 (três) a 8 (oito) horas. 

Em termos de controle e monitoramento individual, qualquer informação requisitada 

pontualmente (fora da rotina de varredura) a partir do CCO-IP, deverá ser apresentada em 

tempo não superior a 90 (noventa) segundos. 
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i. Arquitetura do Sistema de Telegestão 

O sistema de Telegestão deverá ser baseado em dispositivos capazes de se comunicar sem 

fio (wireless), através de Radiofrequência (RF), criando uma malha de comunicação wireless 

(RF Mesh) expansível e utilizando padrões abertos. 

Somente serão aceitos protocolos abertos reconhecidos internacionalmente e que 

comprovadamente possam integrar dispositivos, principalmente luminárias, de diferentes 

fabricantes. 

ii. Funcionalidades do Sistema de Telegestão (CMS) 

O sistema deve possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: 

SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO PIP 

O sistema permitirá o acesso à todas as medições e alarmes individuais dos controladores, 

também irá apresentar alarmes baseados em eventos de falha pré-definidos e os parâmetros 

elétricos da rede de IP, dentre eles: 

a. Tensão (V); 

b. Corrente (A); 

c. Potência (W); 

d. Fator de Potência (VA); 

e. Frequência (Hz); 

f. Consumo acumulado (Wh); 

g. Estado (ligada / desligada / % de dimerização); 

h. Período acumulado de funcionamento (burning hours); 

i. Quantidade de chaveamentos acumulados; 

j. Alarme de Falha de luminária;  

k. Alarme de Falha de driver; e  

l. Alarme de operação além dos limites de tensão, potência, temperatura e fator de 

potência; 

m. Alarme de lâmpada piscando;  

n. Alarme de lâmpada acesa durante o dia;  

o. Alarme de falta de tensão de alimentação;  

p. Medição em tempo real de tensão, corrente e potência instantânea e média da rede. 

O CMS estará integrado ao Módulo de Gestão de Manutenção e disponibilizará em tempo real 

informações sobre ocorrências. Todo o histórico de ocorrências deverá ser armazenado para 

análise de falhas, comportamentos e de insumos adquiridos. 

COLETA AUTOMÁTICA DE DADOS (VARREDURA) 

O CMS deverá ser capaz de efetuar varreduras com frequência pré-determinada, em intervalos 

programados pelos operadores, por todo o PIP disponibilizando informações que irão compor 
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o histórico de operação do parque. Minimamente deverão ser disponibilizadas as seguintes 

informações para cada ponto de IP: 

a. Tensão (V); 

b. Corrente (A); 

c. Potência (W); 

d. Fator de Potência (VA); 

e. Consumo Acumulado (Wh); 

f. Estado (ligada / desligada / % de dimerização); 

g. Quantidade de chaveamentos acumulados.  

CONTROLE DO PIP 

O CMS deve permitir os comandos de ligar, desligar e alterar set-point de dimerização das 

luminárias de forma individualizada, em grupo ou em zonas. Os comandos poderão ser 

executados de forma pontual ou via estratégias de programação e dimerização para 

racionalização do uso de energia elétrica. 

INTERFACE 

O módulo de TELEGESTÃO encontra-se dentro do SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

INTEGRADO (SGI-IP). Este deverá exibir os pontos luminosos em base cartográfica 

georreferenciada e possuir as seguintes funcionalidades para interação com os equipamentos 

de campo: 

a. Gerenciador de programação; 

b. Gerenciador de relatório;  

c. Inventário de equipamentos;  

d. Rastreamento de falhas;  

e. Análise de falhas;  

f. Controle de energia;  

g. Consumo mensal de energia;  

h. Vida útil das lâmpadas;  

i. Histórico de dados;  

j. Visualização de logs. 

Deverá possuir 3 níveis acesso diferentes. Os níveis mínimos devem ser: 

1. Nível Administrador: deve permitir controle total do sistema; 

2. Nível Operador: deve permitir acesso à modificação de configurações liga/desliga, 

mudanças de programação horárias e configuração dos dados registro de cada ponto 

controlado; 

3. Nível de Report: Deve permitir acesso a relatórios de todos os dados medidos pelo 

sistema, porém esse nível não pode modificar nenhuma configuração. 
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Para garantir a confiabilidade do sistema, o software deve ter a possibilidade de mostrar as 

conexões de comunicação de cada ponto de controle de luz. 

iii. Infraestrutura de Processamento de Dados 

Deverá ser contratado serviço em nuvem para toda a infraestrutura de processamento de 

dados necessária à operação do sistema, serão observados os requisitos de controle de 

acesso aos dados e de segurança da informação (ABNT NBR ISO/IEC 27017:2016), bem 

como garantir o acesso às informações ao PODER CONCEDENTE, através de usuário com 

autonomia e poderes para monitorar e auditar os índices de qualidade do serviço. 

Alternativamente, pode-se optar pela aquisição da infraestrutura dedicada, e contratação de 

equipe capacitada para mantê-la. O Centro de Processamento de Dados (CPD) deverá ser 

instalado em local seguro, climatizado e com acesso controlado. O Rack do Sistema de 

Telegestão deverá contar com Servidores, Storages, Equipamentos de Rede, UPS (no break) 

e outros. A solução deve estar em conformidade com ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 para 

a garantia da segurança da informação. 

iv. Controlador de Luminária ou “nó” ou “end-points” 

Os controladores inteligentes deverão ser capazes de conectar individualmente as luminárias 

ao SISTEMA DE TELEGESTÃO (CMS) instalado no CCO-IP. Dessa forma, permitir o controle 

e supervisão das luminárias, além de atuar como repetidor do sinal RF e ser capaz de manter 

o sistema operacional em caso de falha de comunicação.  

Deverão ser montados na parte superior e conectados através de conectores NEMA 7 pinos, 

padrão ANSI 136.41 e interface de comunicação no padrão DALI (Digital Addressable Lighting 

Interface) ou 0 - 10V, sendo independente do modelo ou fabricante da luminária, respeitada a 

especificação de permitir a conexão de dispositivos por conectores NEMA 7 pinos.  

Dentre as suas funcionalidades, devem ser disponibilizadas: 

- Comunicação e Controle em tempo real: disponibilizará em tempo real, mediante 

requisição através do SISTEMA DE TELEGESTÃO (CMS), as variáveis medidas e permitirá o 

controle remoto de desligamento/acionamento e dimerização; 

- Programação Remota: programação de acionamento e desligamento baseado em relógio 

de tempo real de acordo com o calendário anual do nascer e do pôr do sol, programação da 

dimerização conforme reclassificação das vias em período de menor trânsito.  

- Aquisição de dados das luminárias: serão disponibilizados os dados das luminárias, 

minimamente:  

a. Tensão (V); 

b. Corrente (A); 
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c. Potência (W); 

d. Fator de Potência (VA); 

e. Frequência (Hz); 

f. Consumo acumulado (Wh); 

g. Estado (ligada / desligada / % de dimerização); 

h. Período acumulado de funcionamento (burning hours); 

i. Quantidade de chaveamentos acumulados; 

j. Alarme de Falha de luminária; 

k. Alarme de Falha de driver; e 

l. Alarme de operação além dos limites de tensão, potência, temperatura e fator de 

potência. 

Os controladores deverão ser capazes de se comunicar até o CMS através de equipamentos 

(concentradores e repetidores) de diferentes fabricantes, através de Radiofrequência e 

protocolo aberto.  

Em caso de falha na comunicação, os controladores entrarão em modo local, sem prejuízo 

para o funcionamento, mantendo o último agendamento recebido ou sendo acionados por . Os 

dados processados no período da falha serão armazenados em memória interna e transmitidos 

automaticamente ao CCO-IP quando reestabelecida a comunicação. 

Os firmwares serão atualizados sempre que versões mais recentes estiverem disponíveis. 

v. Requisitos de Desempenho 

O dimensionamento da rede pública de dados (RPD), independente do fabricante ou 

tecnologia empregados, deve atender aos seguintes requisitos: 

Resposta a solicitações: Qualquer informação requisitada pontualmente (fora da rotina de 

varredura) a partir do COIP será apresentada em tempo não superior a 90 (noventa) segundos; 

Varredura: A coleta automática de dados deverá ser feita pelo menos 4 vezes ao dia, em 

todos os pontos do parque telegerenciado e em intervalos entre 3(três) a 8 (oito) horas; 

Atualizações de firmware: executadas em todo o parque em período não superior a 48 

(quarenta e oito) horas entre a atualização do primeiro dispositivo e a do último; 

Disponibilidade de rede superior a 90% (noventa por cento); 

Protocolo aberto: Os diferentes dispositivos comunicar-se-ão a partir de protocolos abertos; 

Intercambialidade: Os dispositivos deverão ser intercambiáveis por outros equivalentes de 

diferentes fabricantes, sem prejuízo para operação normal da rede, garantindo a 

independência de fabricante; 
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Alarmes: Cada dispositivo deverá ser capaz de transmitir alarmes gerados por violações de 

limites (thresholds) operacionais do seu funcionamento; 

Alimentação segura: Os equipamentos concentradores deverão estar equipados com 

dispositivos que garantam a alimentação elétrica de forma ininterrupta (UPS / No Break / 

SuperCaps). 

Cyber Security: Todos equipamentos serão protegidos em conformidade com a 

ABNT NBR ISO/IEC 27002 (ou norma que venha a substituí-la) contra acessos indevidos, 

invasões e/ou ataques de qualquer espécie. 

Escalabilidade: A solução fornecida deverá ser escalável e expansível, garantido sua perfeita 

operação mesmo com ampliações durante, e posteriormente, ao período de CONCESSÃO. 

vi. Implantação da Solução de Telegestão 

A Telegestão deverá ser implantada em 15% (quinze por cento) dos Pontos de Iluminação 

Pública do município. A implantação deverá ocorrer ao mesmo tempo em que os conjuntos 

luminosos atuais forem substituídos por Luminárias LED, de acordo com o cronograma 

estabelecido neste ANEXO. 

3.9.4 Postes 

Para a implantação de novos projetos, a CONCESSIONÁRIA deverá adotar os seguintes 

critérios: 

i. Postes exclusivos de IP 

Postes exclusivos de Iluminação Pública são aqueles que suportam exclusivamente o(s) 

braço(s) ou suporte(s) com suas respectivas Luminárias, sem que estejam sendo utilizados 

para a distribuição elétrica geral. 

Neste caso poderão ser usados postes de aço ou concreto, com dimensões compatíveis como 

projeto luminotécnico do local. Estes postes deverão ser fabricados seguindo especificações 

técnicas da ABNT-NBR. Os postes de aço deverão ser fabricados com chapa de espessura 

mínima de 2,65 mm com acabamento de zincagem por imersão a quente. 

Nos casos que for necessária pintura especial, esta deverá ser feita em epóxi sobre base 

galvanizada a fogo. A cor da pintura deverá ser definida pela CONCESSIONÁRIA conforme 

a necessidade do projeto. 

Para vias com velocidade acima de 60Km/h deverão ser usados postes de aços, enquanto 

para vias com velocidade inferiores a 60 Km/h, poderão ser usados postes de concreto de 

conicidade reduzida. 
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Deve ser estampado no corpo do poste ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, 

no mínimo, o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. 

ii. Postes para rede de IP e de distribuição 

Este tipo de poste é aquele que pode receber as ferragens de Iluminação Pública com sua 

Luminária, bem como, a rede de distribuição da DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Neste caso, o projeto de implantação dos postes e as obras deverão ser executadas conforme 

orientação e normas particulares da DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA e ser 

custeada pela mesma. 

3.9.5 Braços 

Os braços para instalação de Luminárias deverão ser obrigatoriamente fabricados em tubo de 

aço com espessura mínima da parede de 3,0 mm, conforme padrões a serem definidos pela 

CONCESSIONÁRIA de acordo com o projeto luminotécnico para o local de sua instalação. 

Os braços deverão ser fabricados e galvanizados conforme normas técnicas ABNT– NBR. 

Deve ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, 

no mínimo, o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. 

3.9.6 Cabos 

Os cabos para rede exclusiva de IP subterrânea ou aérea deverão ser dimensionados 

conforme normas ABNT/NBR e submetidos para apreciação do PODER CONCEDENTE antes 

de sua aquisição, não sendo permitido o uso de cabos que não tenham sido fabricados de 

acordo com as normas e legislação vigentes. 

No caso de instalação de Rede de Iluminação Pública em postes que servirão também para 

rede de distribuição de energia, os cabos de alimentação dos circuitos deverão atender às 

especificações técnicas da DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

3.9.7 Transformadores 

Quando for necessário o uso de transformadores para alimentação da Rede de Iluminação 

Pública, estes deverão ser especificados e dimensionados conforme as normas técnicas da 

distribuidora de energia. 

3.9.8 Demais equipamentos de iluminação 

É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA que os demais equipamentos que serão 

utilizados no Sistema de Iluminação Pública sejam de qualidade e garantam o pleno 
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cumprimento de todas as normas aplicáveis e prestação dos serviços previstos no 

CONTRATO e em seus ANEXOS. 

3.9.9 Equipamentos das Equipes de Campo 

Para as operações de campo, a CONCESSIONÁRIA fornecerá às equipes todos os 

equipamentos e ferramentas adequadas para a execução das atividades. Abaixo são 

relacionados os equipamentos mínimos que as equipes de campo deverão possuir: 

a. Veículos (Pick-ups, guindauto, cesta aérea). Todos os veículos deverão possuir, no 

mínimo, seguro contra danos a terceiros; 

b. Smartphone, tablet ou equipamento equivalente, que contenha um módulo do sistema 

de gerenciamento integrado e comunicação direta com os operadores do Centro de 

Controle Operacional (CCO-IP) e demais operadores do parque; 

c. Multímetro; 

d. Luxímetros 

e. Medidores de Luminância 

f. Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos (EPC) durante a execução do 

serviço 

g. Ferramentas de uso geral para serviços em eletricidade (alicate, chave de fenda, 

chave Philips entre outros). 

Todos os equipamentos de medição (Multímetros, Luxímetros e Medidores de Luminância) 

deverão estar calibrados e com certificados em dia. 

3.10 Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI-IP) 

O Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI-IP) será o responsável por integrar diversos 

módulos que, em conjunto, irão auxiliar na operação e manutenção do Sistema de Iluminação 

Pública.  

O SGI-IP deverá ser fornecido com LICENÇA PERPÉTUA ou, ao menos, com validade por 5 

(cinco) anos após o fim da CONCESSÃO. 

O módulo CMS (Sistema de Telegestão) encontra-se especificado em itens anteriores, os 

demais módulos deverão apresentar as funcionalidades descritas a seguir. 
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3.10.1 Módulo de Interface Georreferenciada (GEO) 

O SIG-IP deverá apresentar interface cartográfica na qual os operadores poderão acessar os 

dados e atuar nos sistemas de Telegestão, gestão de ativos e gestão de manutenção de todos 

os elementos inseridos na rede pública de dados (RPD).  

O GEO deverá ser atualizado com informações obtidas pelas equipes de campo e demais 

módulos do SGI-IP. 

O GEO deverá permitir fácil importação e exportação de dados para aplicativos comerciais de 

CAD, outros sistemas GIS, outros bancos de dados e para documentos de produção (MS-

Office ou similares).  

O GEO deverá possuir interface através de aplicativos para dispositivos móveis que permitirão 

a comunicação com a equipe de campo através de plataformas de aplicações para web com 

interfaces padrões do mercado, além de garantir todos os procedimentos de segurança 

necessários à conversão, preservação e recuperação dos dados. 

3.10.2 Módulo de Gestão de Ativos (MGA) 

O Módulo de Gestão de Ativos (MGA) deverá permitir a atualização do cadastro técnico, além 

de monitorar variáveis importantes como: 

Perfil de Tecnologia e potência do parque; 

a. Envelhecimento médio; 

b. Confiabilidade X Disponibilidade; 

c. Desempenhos dos Sistemas e Componentes; 

d. Consumo do Energia do PIP. 

3.10.3 Módulo de Gestão de Manutenção (MGM) 

A ferramenta para Gestão da Manutenção (MGM) do PIP deverá executar planos de 

manutenção a partir das informações do sistema de Telegestão, do atendimento ao usuário, 

das patrulhas de manutenção ou de qualquer outra ferramenta integrada ao SGI-IP. 

O MGM deverá permitir o acesso pelas equipes de campo através de dispositivos móveis, 

permitindo o recebimento em tempo real de rota de rondas, planos de manutenção e ordens 

serviços, além de facilitar os registros de ações de manutenção (inspeção, limpeza, 

substituição, calibração, reparo e afins). 

As informações apontadas pelas equipes de campo deverão estar presentes no histórico de 

manutenção de cada componente do PIP e deverão ser consideradas na apuração dos 
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indicadores de disponibilidade e desempenho, apropriação de custos, gestão dos estoques e 

atualização do Cadastro Técnico. O PODER CONCEDENTE terá acesso em tempo real ao 

relatório de ocorrências. 

3.10.4 Módulo de Atendimento ao Cidadão (MAC) 

O Sistema de Atendimento ao Cidadão (MAC) será a interface do SGI e o grande público 

atendido pelos serviços de IP. O sistema deverá estar disponível em sitio na internet, 

aplicativo para dispositivos móveis e números telefônicos 0800 (DDG – Discagem Direta 

Gratuita) para que a população possa registrar ocorrências e provocar a manutenção corretiva 

dos dispositivos em falha, em especial luminárias acesas de dia e/ou apagadas de noite e/ou 

piscantes. 

O Módulo de Atendimento ao Cidadão deverá estar equipado com atendimento eletrônico 

(URA), gravação e supervisão on-line, além de registrar ao menos os seguintes indicadores 

referentes às chamadas: tempo de espera, duração e desistências.  

3.10.5 Módulo de Gestão Empresarial (ERP) 

Deverá ser disponibilizado um ERP (Enterprise Resource Planning) integrado ao SGI para 

gestão dos seus custos, materiais e serviços necessários para a execução das obras e da 

operação como um todo, garantindo a consistência e sincronismo das informações contábeis 

com as informações dos demais módulos do sistema. 

O ERP deverá conter sub-módulos de Gestão de Materiais, Gestão de Compras, Gestão de 

Estoque, Gestão Financeira e de Investimentos. 

3.10.6 Relatórios 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar periodicamente informações relativas à 

prestação dos serviços de Iluminação Pública ao PODER CONCEDENTE. A periodicidade da 

prestação dessas informações pode variar de acordo com o Relatório, conforme estabelecido 

a seguir: 

i. Relatório de Atividades 

O PODER CONCEDENTE terá acesso às informações operacionais por meio do acesso 

concedido ao SGI-IP a alguns usuários pré-estabelecidos. As informações mínimas que 

deverão estar disponíveis para consulta são: 

a. Consumo de energia do Sistema de Iluminação Pública do Município 

b. Evolução mensal de consumo de energia por período; 
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c. Pesquisas temáticas na cartografia; 

d. Estágios dos protocolos dos serviços de operação e manutenção por data de 

vencimento; 

e. Quantidade diária dos protocolos por reclamação; 

f. Quantidade de pontos de iluminação instalados; 

g. Comissionamento de obras; 

h. Consumo de materiais nos últimos 30 dias e acumulado dos últimos 12 meses; 

i. Quantidade de Manutenção Preditiva nos últimos 30 dias; 

j. Quantidade de Manutenção Preventiva nos últimos 30 dias; 

k. Quantidade de Manutenção Corretiva Regular nos últimos 30 dias; 

l. Quantidade de Manutenção Corretiva Emergencial nos últimos 30 dias; 

m. Solicitação de Podas de Árvores em aberto; 

n. Protocolos abertos na DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA e seus estágios; 

o. Quantidade de falhas detectadas pela equipe própria nos últimos 30 dias e acumulado 

dos últimos 12 meses; 

p. Quantidade de falhas informadas pelos usuários através do MAC nos últimos 30 dias 

e acumulado dos últimos 12 meses. 

O PODER CONCEDENTE deverá receber um relatório mensal contendo todas as 

informações relacionadas acima, além de outras informações relacionadas a fatos relevantes 

ocorridos na CONCESSÃO. 

ii. Relatório do Consumo de Energia 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar mensalmente ao PODER CONCEDENTE os 

relatórios do consumo de energia elétrica de todo o Sistema de Iluminação Pública. Este 

relatório deverá conter, de forma discriminada: 

a. Consumo do Parque de Iluminação Pública inicial na data de assinatura do 

CONTRATO; 

b. Consumo dos pontos de iluminação pública destinado ao atendimento de demanda 

reprimida; 
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c. Consumo dos pontos de iluminação pública destinado ao atendimento do crescimento 

vegetativo; 

d. Consumo de todo o PIP na data do relatório; 

e. Diferença entre o consumo do PIP (item iv) na data do relatório e o somatório do 

consumo descrito nos itens i, ii e iii. 

A fatura de energia elétrica da DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, será 

encaminhada ao PODER CONCEDENTE, que repassará a CONCESSIONÁRIA para que 

efetue o devido pagamento. 

iii. Relatórios do CDIP 

Além dos relatórios citados acima, o sistema deverá ser capaz também de disponibilizar todas 

as informações a fim de prover para o VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou para o PODER 

CONCEDENTE os dados necessários para a avaliação do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA, conforme detalhado em anexo específico. 

3.11 Prédio Tático 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar uma base definitiva para a instalação do Centro 

de Controle Operacional (CCO ou CCO-IP), Garagem e Almoxarifado. O endereço do Prédio 

Tático deverá ser dentro dos limites do município. 

O CCO-IP abrigará toda a infraestrutura necessária para o gerenciamento de todas as 

operações, considerando a instalação da infraestrutura de tecnologia da informação e 

acomodação de toda a equipe de operação. Adicionalmente, a CONCESSIONÁRIA deverá 

realizar as adequações necessárias ao CCO-IP para garantir o bom serviço das instalações 

incluindo, manutenção, reformas e modernizações. 

A composição básica da estrutura do CCO-IP é formada pelos ambientes para a acomodação 

e setorização das equipes de gerência técnica e operacional, acomodação da infraestrutura 

de informática, sala de reuniões e conferências e segurança. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo fornecimento de todos os recursos humanos e 

materiais necessários para o pleno funcionamento do PRÉDIO TÁTICO, assim como a 

conservação de suas instalações/equipamentos e sua segurança. 

A aquisição dos equipamentos para o pleno funcionamento do PRÉDIO TÁTICO será de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, bem como sua manutenção, substituição e 

modernização. O prazo de vida útil de cada equipamento será considerado dentro do período 

de máximo 12 (doze) anos variando conforme o tipo de equipamento. 

A qualidade dos equipamentos adquiridos pela CONCESSIONÁRIA será de sua própria 

responsabilidade, admitindo todas as consequências devido às falhas de funcionamento e as 
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punições, por parte do PODER CONCEDENTE, em consequência do não cumprimento da 

qualidade do serviço prestado a CONCESSÃO. 

Os equipamentos deverão ser dimensionados de forma que o sistema não trabalhe em sua 

capacidade máxima, apresentando reserva instalada de, ao menos, 10% (dez por cento). 

Essa recomendação se aplica especialmente aos sistemas de Racks, UPS, Switches, Patch 

Pannels, DIOs e Storages. 

3.12 Execução das Obras de Iluminação 

Para a realização dos investimentos previstos no PLANO DE NEGÓCIO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá dispor de procedimentos e equipes capacitadas para a 

execução das obras e cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma e que sigam 

as normas e legislação vigentes, com destaque (mas não se restringindo) a: 

ABNT NBR 5101/2018 - Iluminação pública; 

ABNT NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

O gerenciamento das obras será realizado através do SISTEMA DE GESTÃO 

INTEGRADA-SGI, que deverá controlar toda a cadeia de valor e execução do cronograma 

de investimentos, que contempla a elaboração do projeto executivo, gestão de estoque, 

aplicação dos materiais e controle do cadastro de novos pontos de IP. 

Todos os projetos de engenharia deverão ser encaminhados para a “NÃO OBJEÇÃO” do 

PODER CONCEDENTE antes do início da execução dos serviços. 

Durante a execução dos serviços de modernização do Sistema de Iluminação Pública, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o planejamento mensal da execução das 

implantações conforme o Plano de Modernização do Sistema de Iluminação Pública. O 

planejamento mensal deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE com no mínimo 10 

(dez) dias de antecedência do início de cada mês para obtenção de “NÃO OBJEÇÃO”, 

ficando automaticamente aprovado caso não haja pronunciamento antes do início do mês 

planejado. 

O planejamento mensal deverá conter o cronograma de entregas do mês referente, as 

devidas atualizações, os planos de contingência para evitar atrasos e garantir o prazo de 

entregados serviços, os locais onde serão realizadas as instalações, as autorizações 

necessárias para a execução dos serviços como liberação para interdição total ou parcial de 

vias, períodos dos trabalhos e relação de equipamentos que serão utilizados (veículos, 

equipes, luminárias, braços). 

Além dos cronogramas das obras de modernização, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar os projetos de expansão do Sistema de Iluminação Pública devido ao crescimento 

vegetativo e os projetos de iluminação de destaque. 
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Os projetos deverão conter, no mínimo, a simulação luminotécnica por software reconhecido, 

a planta das vias atingidas, com a definição dos pontos onde serão instaladas as luminárias, 

os ensaios fotométricos do local e o projeto de alimentação elétrica das novas cargas. 

Junto aos projetos apresentados, deverão ser entregues os cronogramas de execução, 

relatório das condições atuais do local, análise de impacto da fauna e flora local e estratégia 

de gerenciamento dos resíduos gerados. 

4. Encargos de Serviços e Manutenção 

Os encargos de serviços e manutenção tem o objetivo definir as estruturas necessárias e 

responsabilidades da CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços de manutenção do 

Parque de Iluminação Pública e execução das atividades a fim de manter o melhor 

funcionamento do Sistema de Iluminação Pública. 

4.1 Estrutura e Recursos Operacionais 

A operação e manutenção do Sistema de Iluminação Pública deverá assegurar a qualidade 

dos níveis de iluminação e luminotécnicos estabelecidos pelas normas técnicas nacionais e 

internacionais equivalentes, a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos 

funcionários da CONCESSIONÁRIA e de todos os munícipes. 

A CONCESSIONÁRIA deverá possuir processos e estrutura operacional e administrativa 

adequada para realizar a gestão da CONCESSÃO, a manutenção dos serviços prestados aos 

munícipes e a gestão das informações do Sistema de Iluminação Pública incluindo os dados 

obtidos através do Call Center. 

Deverá também possuir processos adequados de controle de armazenamento e descarte dos 

materiais retirados do parque substituído, atendendo todas as exigências ambientais legais 

pertinentes, assim como possuir setores para controlar a qualidade das atividades e 

segurança dos funcionários de modo a atender as exigências mínimas das normas nacionais 

vigentes. 

4.2 Operação do Sistema de Iluminação Pública 

A manutenção deverá garantir o total funcionamento do Sistema de Iluminação Pública. Os 

índices mínimos de fotometria e luminância devem atender as normas nacionais, 

internacionais ou determinações do PODER CONCEDENTE, assim como os indicadores de 

desempenho e disponibilidade detalhados no Sistema de Mensuração de Desempenho. 

Deverá ainda realizar intervenções em períodos fora do pico de trânsito, quando possível, e 

solicitar as aprovações necessárias do órgão de trânsito competente. 

Todos os serviços em campo deverão passar por análise e aprovação do Engenheiro 

responsável sobre a operação e todas as medidas de segurança deverão ser adotadas 
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quando cabível, como, por exemplo, isolamento da área de trabalho e garantia de utilização 

dos EPI‘s e EPC‘s dos trabalhadores. 

A CONCESSIONÁRIA deverá atender todas as Normas Regulamentadoras apropriadas para 

cada serviço para garantir a segurança operacional dos procedimentos em campo, segurança 

dos funcionários e munícipes, abaixo são destacadas algumas das normas que deverão ser 

atendidas: 

NR 6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI; 

NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

NR 11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais ; 

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; 

NR 35 - Trabalho em altura. 

Ao término dos serviços, as equipes deverão realizar a limpeza do local do trabalho e a 

liberação da via (quando cabível). 

Os ativos de Iluminação Pública instalados e retirados do Parque de Iluminação Pública 

deverão ser atualizados pelo CCO-IP, para que os dados na base do cadastro dos ativos 

estejam sempre atualizados. Os dados serão enviados em tempo real via software instalado 

nos dispositivos móveis (tablet ou smartphone) para atualização do status do protocolo de 

solicitação do serviço e controle de materiais. 

As principais informações a ser registradas são relacionadas abaixo. Elas deverão fornecer 

os dados necessários para a rastreabilidade do equipamento, histórico do serviço executado 

relacionando equipe executora e atualização do Cadastro Técnico e controle da frota: 

1. Dados da atividade realizada; 

2. Dados dos equipamentos e materiais retirados e instalados; Dados da equipe 

executora; 

3. Tempo de execução do serviço; 

4. Controle de frota. 

As operações de manutenção são classificadas em quadro categorias: Manutenção 

Preventiva, Manutenção Preditiva, Manutenção Corretiva Emergencial e Manutenção 

Corretiva Regular. Cada tipo de manutenção deverá possuir tratamento específico para 

atender as necessidades do Sistema de Iluminação Pública. 
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A classificação do tipo de manutenção que será considerado em cada ordem de serviço será 

realizada durante a abertura do protocolo de solicitação de serviço, de acordo com a urgência 

de cada atendimento. 

A classificação da urgência dos serviços será realizada através do Call Center da 

CONCESSIONÁRIA, instalado junto ao CCO-IP, tanto para os casos de solicitação por 

munícipe, através do MAC, ouvidoria do PODER CONCEDENTE, e ordens de serviço abertas 

pelas rondas. As ordens de serviço geradas pelo SGI serão classificadas pelo próprio sistema. 

4.2.1 Manutenção Preventiva e Preditiva 

A Gestão de Manutenção Preventiva e Preditiva visa garantir o funcionamento das luminárias 

e equipamentos que fazem parte dos ativos de Iluminação Pública do Município, durante toda 

a vida útil dos equipamentos. 

i. Plano de Gestão Preventiva 

Considera-se como gestão de Manutenção Preventiva as intervenções programadas e 

periódicas dos ativos de Iluminação Pública, desta forma minimizando taxas de falhas dos 

equipamentos, através da correção, substituição ou adequação dos mesmos. A manutenção 

preventiva deve ser solicitada através do software de TELEGESTÃO e rondas. 

A manutenção preventiva deverá ser programada para atender toda a extensão do Parque de 

Iluminação Pública, através do software de gestão. As ordens de serviços geradas pelo 

sistema serão encaminhadas eletronicamente através dos dispositivos móveis 

(tablets/smartphones) das equipes. 

Os serviços deverão contemplar todos os ativos de Iluminação Pública (Luminárias, 

equipamentos de Telegestão, braços, suportes, postes exclusivos, cabos, aterramento e 

demais acessórios). 

ii. Plano de Gestão Preditiva por Telegestão 

A Gestão de Manutenção Preditiva é o conjunto de medidas para evitar falhas no sistema 

através de intervenções programadas com base no acompanhamento do ciclo de vida do 

ponto luminoso e na vida útil e taxa de falha de cada ativo. Essas intervenções são feitas 

antes da efetiva falha dos equipamentos. A programação da manutenção preditiva e o controle 

dos dados deverão ser feitos por meio do software de Telegestão e contemplar todos os ativos 

que compõem o Sistema de Iluminação Pública. 

Por meio dos dados gerados pelo software de Telegestão e o processamento das informações 

do histórico de ocorrências do Cadastro Técnico, a CONCESSIONÁRIA deverá medir as 

ocorrências definida por áreas. Através desses relatórios, as equipes técnicas deverão avaliar 

e viabilizara reforma dos locais com maiores índices de ocorrência de manutenção. 
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Por meio do sistema de telegestão, a CONCESSIONÁRIA deverá registrar as áreas onde 

tenha sido verificada variações de tensão fora dos limites previstos pela ANEEL. 

iii. Plano de Gestão Preditiva por Análise Fotométrica 

A Análise Fotométrica é uma das ferramentas para identificar irregularidades no Parque de 

Iluminação Pública. As verificações em campo deverão ser periódicas para garantira 

conformidade com os níveis de luminância e uniformidade estabelecidos pelos padrões 

normativos. 

As medições deverão ser realizadas com o uso dos seguintes equipamentos: 

a. Dispositivo móvel (tablet ou smartphone) para atualização do Cadastro Técnico; 

b. Medidor de luminância, luxímetro; 

A CONCESSIONÁRIA deverá corrigir os equipamentos quando os índices de luminância e 

uniformidade não estiverem sendo cumpridos. Caso sejam detectados casos com luminância 

maior que a normativa, os padrões serão reajustados, visando diminuir o consumo de energia 

do Município. 

Para os casos de índices luminotécnicos abaixo dos normativos, serão realizados projetos 

luminotécnicos para atender as normas. 

4.2.2 Manutenção Emergencial e Corretiva 

A Gestão de Manutenção Corretiva Regular e Emergencial são as ocorrências que devem ser 

atendidas prioritariamente, visando a continuidade dos serviços de Iluminação Pública aos 

munícipes. 

i. Gestão da Manutenção Corretiva Emergencial 

Os atendimentos de manutenção emergencial são aqueles relativos a avarias físicas em 

luminárias ou em postes da Rede de Iluminação Pública, que possam causar danos físicos à 

população. 

Os serviços caracterizados como emergencial deverão ser atendidos em no máximo 24 (vinte 

e quatro) horas após a constatação ou solicitação. 

São exemplos de serviços de Manutenção Emergencial aqueles destinados a solucionar: 

danos causados por abalroamentos, impactos diversos, fenômenos atmosféricos, incêndios, 

rede em curto, braços e luminárias em risco de queda, ou com refrator, ou, compartimentos 

abertos. 
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Ocorrências de manutenção emergencial poderão ser registradas através do PODER 

CONCEDENTE, rondas, atendimento aos munícipes e software de Telegestão. 

A equipe de atendimento de manutenção emergencial deve primeiramente identificar a 

ocorrência, verificar a necessidade de reposição de equipamentos de Iluminação Pública, e 

isolar a área do atendimento. Após a identificação da ocorrência, caso a responsabilidade do 

caso não seja da CONCESSIONÁRIA, os responsáveis pelos órgãos ou empresas deverão 

ser acionados. 

ii. Gestão de Manutenção Corretiva Regular (Não Emergencial) 

No início da execução do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar um Plano de 

Manutenção para garantir um melhor atendimento aos munícipes, minimizando o tempo de 

atendimento das ocorrências. 

A Manutenção Corretiva deverá corrigir as eventuais falhas nos equipamentos, desgaste de 

materiais, furto, vandalismo e demais ocorrências que prejudiquem a qualidade dos serviços 

prestados pela CONCESSIONÁRIA. 

As ocorrências de atendimentos relacionados a manutenção corretiva, poderão ser realizadas 

através do call center da CONCESSIONÁRIA, solicitação do PODER CONCEDENTE, vistoria 

de rondas ou pelo software de Telegestão do Parque de Iluminação Pública. 

Os serviços caracterizados como não emergencial deverão ser atendidos em no máximo 48 

(quarenta e oito) horas após a constatação ou solicitação. 

iii. Furto, Vandalismo, Abalroamento, Caso Fortuito, Força Maior ou Atos de 

terceiros 

Em caso de serem detectadas em vistorias diurnas, noturnas ou através da abertura de 

chamados ocorrências de vandalismo ou furto de equipamentos da Rede de Iluminação 

Pública, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a abertura de Boletim de Ocorrência relatando 

o fato com o máximo de detalhes, informando os elementos que foram vandalizados ou 

roubados, data provável e testemunhas se existirem. 

Ao final deste procedimento a CONCESSIONÁRIA deverá fazer a correção do ponto 

vandalizado. A execução do serviço de correção deverá contemplar: 

a. Recuperação das instalações elétricas e de Iluminação Pública, inclusive do sistema 

de suprimento, se for o caso, incluindo o ponto de entrega, quadro de medição, 

pontaletes, quadro de controle, caixas de passagem e dutos, circuitos aéreos e 

subterrâneos, sem modificação das características originais, em logradouros especiais 

(praças, passeios, orlas, ciclovias, parques, pontes, monumentos, entre outros), 

inclusive com a instalação de grades de proteção, quando os danos forem originados 

por abalroamentos, roubo, vandalismo, ou ainda, em casos fortuitos ou de força maior; 
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b. Substituição de postes exclusivos do Sistema de Iluminação Pública, incluindo 

acessórios existentes, por conta de abalroamentos, vandalismo, ou ainda, em casos 

fortuitos ou de força maior; 

c. Substituição de anéis de proteção de postes em corredores viários em caso de 

abalroamentos; 

d. A prumação e alinhamento de postes exclusivos do Sistema de Iluminação Pública 

existentes, em caso de abalroamentos, vandalismo, ou ainda, em casos fortuitos ou 

de força maior; 

e. Substituição de ramais aéreos de baixa tensão exclusivos do Sistema de Iluminação 

Pública por ramal subterrâneo, inclusive pelo método não destrutivo, em função de 

vandalismos, ou ainda, em casos fortuitos ou de força maior. 

Casos de vandalismo e furtos serão enquadrados como ocorrências de manutenção corretiva 

não emergencial, enquanto casos de abalroamento devem ser tratados como ocorrências de 

manutenção emergencial. Cada caso de abalroamento deverá ser analisado por equipe 

técnica de forma a verificar as condições estruturais dos postes, o qual deverá ser substituído 

se sua estrutura estiver comprometida. 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar os reparos e substituições de equipamentos exclusivos 

da Rede de Iluminação Pública pela ocorrência de furto, vandalismo, abalroamento, caso 

fortuito, força maior ou atos de terceiros, devendo incorrer em todos os seus custos com ônus 

ao PODER CONCEDENTE dentro das limitações impostas pelo CONTRATO e seus 

ANEXOS. 

4.2.3 Poda 

i. Iluminação pública e a arborização urbana 

A arborização urbana, caracterizada pela vegetação que compõe o cenário ou a paisagem 

das cidades, tem uma função fundamental na melhoria da qualidade de vida da população, 

proporcionando aos municípios benefícios ecológicos, estéticos, econômicos e sociais. No 

entanto, em especial as árvores de médio e grande porte competem fisicamente com a 

arquitetura, com as estruturas de rede elétrica, telefonia e a Iluminação Pública. 

A convivência satisfatória entre as árvores e a rede elétrica depende da execução periódica 

de podas dos galhos, a fim de diminuir as interrupções no fornecimento de energia elétrica. A 

poda é uma atividade necessária e importante, a cargo da CONCESSIONÁRIA, porque evita: 

i. Curto-circuito em redes aéreas; 

ii. Interrupção no fornecimento de energia; 

iii. Queima de eletrodomésticos; 
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iv. Riscos para os pedestres; 

v. Perda de eficiência da ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

vi. Rompimento de cabos condutores da rede elétrica. 

ii. Medidas Compensatórias Ambientais 

A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a poda de toda a vegetação que interfira na Rede de 

Iluminação Pública sempre que julgar necessário, a fim de manter níveis adequados de 

iluminação. A atividade de poda, a ser executada pelo PODER CONCEDENTE, deverá estar 

em consonância com as leis ambientais. 

A poda, transplante e supressão de espécimes arbóreos em área pública dependem, em 

geral, da prévia autorização dos órgãos ambientais competentes, os quais poderão exigir 

medidas compensatórias, como por exemplo, o plantio de árvores em outras áreas. 

Na ausência de legislação mais protetiva, a CONCESSIONÁRIA se responsabilizará pelas 

seguintes medidas compensatórias: plantio de 2 mudas para cada árvore menor que 3m (três 

metros) suprimida e plantio de 10 mudas para cada árvore maior que 3m (três metros) 

suprimida. 

4.2.4 Gestão do Cadastro 

A gestão do Cadastro Técnico deverá ser realizada através do software de gestão dos ativos 

de Iluminação Pública, que deve conter a vida útil dos equipamentos, informações atualizadas 

das manutenções e controle dos ativos. Os dados deverão ser geridos com recursos 

informatizados, via software de gestão. 

O Cadastro Técnico deverá conter as informações do levantamento cadastral de toda a 

instalação do Parque de Iluminação Pública. As informações mínimas referentes aos Pontos 

de Iluminação Pública são: 

i. Bairro; 

ii. Número do Logradouro; 

iii. Tipo de unidade de iluminação;  

iv. Altura do poste; 

v. Tipo e comprimento do braço; 

vi. Rede de Iluminação Pública (aérea ou subterrânea); 

vii. Transformador exclusivo para IP (número de fases e potência); 
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viii. Comando (Geral ou Individual); 

ix. Tipo da Luminária; 

x. Nível de iluminância médio;  

xi. Potência do ponto de luz; 

xii. Características dos reatores e drivers associados;  

xiii. Posição georreferenciada; 

xiv. Valor nominal do fluxo luminoso/consumo (lúmen/watt), estabelecido para a fonte 

luminosa utilizada no ponto; e, 

xv. Nível de Iluminância. 

O Cadastro Técnico deverá registrar todas as informações de cada equipamento instalado no 

Parque de Iluminação Pública para garantir a rastreabilidade de todos os equipamentos 

utilizados. 

Em relação às luminárias, deverão ser registrados os seguintes dados: potência, tensão de 

alimentação, corrente, ocorrências de falta de energia, consumo de energia e número do ponto 

de IP de instalação. 

A atualização dos ativos de Iluminação Pública deverá ser realizada no início do CONTRATO 

na fase de cadastro técnico e permanentemente ao longo de toda CONCESSÃO de acordo 

com as ocorrências de atendimento do Parque de Iluminação Pública. 

4.2.5 Tratamento de estoque e materiais retirados de campo 

A CONCESSIONÁRIA deverá possuir local específico para armazenamento e destinação de 

dos materiais e equipamentos que serão instalados e retirados do Parque de Iluminação 

Pública. 

O local de armazenamento deverá ser dimensionado para garantir a estocagem adequada, 

atendendo as normas ambientais e cumprir as garantias de cada fabricante dos 

equipamentos. 

O recebimento dos materiais e equipamentos deverá ser comunicado ao PODER 

CONCEDENTE para fiscalizara qualidade dos materiais. Amostras dos equipamentos e 

materiais poderão ser retiradas pelos representantes do PODER CONCEDENTE para análise 

devendo ser devolvidas em prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Todos os materiais e equipamentos retirados do Parque de Iluminação Pública serão 

separados, registrados e armazenados até a destinação adequada. As lâmpadas retiradas 

deverão ser devidamente descartadas junto aos órgãos competentes. 
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i. Descarte de Materiais 

O armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada de resíduos, dependem da classe a que tais resíduos pertencem, bem como de 

seu respectivo tipo, conforme classificações contidas na norma da ABNT NBR 10.004/2004. 

A CONCESSIONÁRIA deverá fazer o descarte correto do todo o material classificado como 

CLASSE I perante os órgãos ambientais por empresa especializada licenciada. Os custos 

associados ao descarte correto das lâmpadas serão arcados integralmente pela 

CONCESSIONÁRIA.  

A CONCESSIONÁRIA deverá atender às diretrizes de descarte, transporte, armazenamento 

e acondicionamento de lâmpadas de Iluminação Pública previstas no MANUAL DE 

DESCARTE DE LÂMPADAS DO PROCEL, divulgado pela Eletrobrás, ou documento que 

venha a substituí-lo, na medida em que as diretrizes ali contidas se baseiam nas normas 

ambientais aplicáveis e nas normas técnicas da ABNT e do município. 

É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o monitoramento e acompanhamento do 

processo de descarte correto das do material CLASSE I desde sua retirada do Sistema de 

Iluminação Pública, manuseio, armazenamento, transporte descontaminação até o descarte 

final. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o certificado de descontaminação e destinação do 

resíduo, emitido pela empresa especializada, ao PODER CONCEDENTE a cada remessa 

descontaminada. 

4.2.6 Gerenciamento do uso da Energia Elétrica 

O gerenciamento do consumo da energia elétrica do Sistema de Iluminação Pública será de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que deverá realizar as medições através do 

sistema de telegestão, devidamente homologado junto aos órgãos competentes. O 

gerenciamento da energia elétrica do Parque de Iluminação Pública deverá seguir os 

requisitos de estabelecidos pela Norma ISO 50001:2011 – Sistemas de Gestão de Energia: 

Requisitos com orientações para o uso. o qual especifica os requisitos mínimos para 

estabelecer, implantar, manter e aprimorar um sistema de gestão de energia. 

No período de modernização do Sistema de Iluminação Pública, o consumo de eletricidade 

deverá ser calculado por estimativa de acordo coma potência das novas luminárias com 

tecnologia LED. Durante o primeiro ano da fase de modernização, a CONCESSIONÁRIA 

deverá solicitar a validação da distribuidora de energia elétrica, da medição energética através 

do software de Telegestão como uma ferramenta para determinara cobrança da fatura de 

energia elétrica de Iluminação Pública. 

Durante a CONCESSÃO, o software de Telegestão deverá fornecer relatórios específicos 

sobre o consumo de energia do Parque de Iluminação Pública. Os relatórios gerados pelo 

sistema de Telegestão deverão visualizar o consumo por região, tipo de via, potência de 
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luminárias, desta maneira tornando-se possível estimar o consumo exato dos novos projetos 

de modernização e eficientização. 

i. Redução do Consumo de Energia 

A CONCESSIONÁRIA deverá promover a redução total do consumo de energia elétrica de 

no mínimo 40% (quarenta por cento) do Sistema de Iluminação Pública, em até 2 (anos) anos, 

aplicando tecnologias mais eficientes. 

O consumo inicial do Parque de Iluminação Pública deverá ser o somatório dos consumos 

contidos nas faturas de energia relacionadas à Iluminação Pública. A conferência do cálculo 

do consumo energético inicial do PIP poderá ser feita pela CONCESSIONÁRIA até 12 (doze) 

meses após o início da CONCESSÃO. Até esse prazo, a quantidade de pontos e o perfil do 

parque iniciais poderão ser atualizados, caso seja aferida divergência entre o cadastro oficial 

e a quantidade efetiva de pontos luminosos no início da CONCESSÃO. 

O consumo de energia deve ser calculado com base na potência das lâmpadas multiplicada 

por seu tempo em operação (cálculo teórico). 

A redução do consumo de energia acima disposta deverá ser comparativa aos pontos 

luminosos existentes antes da CONCESSÃO, desconsiderando os novos pontos instalados 

previstos no Plano de Modernização ao final Prazo de Modernização. 

4.2.7 Call Center 

O Call Center será o canal de comunicação oficial e principal entre os munícipes e a 

CONCESSIONÁRIA. Atuará tanto do modo receptivo quanto ativo. Através deste canal, os 

munícipes poderão solicitar a CONCESSIONÁRIA a manutenção dos pontos e acompanhar 

os atendimentos solicitados através de número de protocolo gerado no atendimento. 

Após o término de cada atendimento, uma avaliação dos serviços deverá ser realizada. O 

contato com a CONCESSIONÁRIA poderá ser realizado através de telefone, celular e 

website. 

Todas as ordens de serviço abertas no Call Center deverão ter protocolos dos atendimentos 

gerados através do software de atendimento, e o atendimento ao público deverá estar 

disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana ininterruptamente. 

Todos os recursos de tecnologia da informação do Call Center como: software, hardware e 

equipamentos para o correto funcionamento do sistema de atendimento serão de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. Para minimizar problemas relacionados a falta de 

energia elétrica, deverá ser previsto um sistema de alimentação de energia auxiliar. 

A manutenção do sistema deverá ser informada ao PODER CONCEDENTE e não deverá ter 

parada completa das operações, visando à garantia dos serviços mínimos. 
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4.3 Segurança da Informação 

Todas as informações relacionadas ao Parque de Iluminação Pública são de propriedade do 

PODER CONCEDENTE. Desta forma, a Prefeitura terá acesso a todas as informações que 

forem solicitadas. 

A CONCESSIONÁRIA poderá usufruir das informações do Sistema de Iluminação Pública 

para seu uso interno e exclusivo. 

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar uma Política de Segurança das Informações, que 

deverá ser regida por todas as normas nacionais, conforme as listadas abaixo: 

ABNTNBRISO/IEC 27001:2013 – Tecnologia da informação - Técnicas de segurança, 

Sistemas de gestão da segurança da informação - Requisitos;  

ABNT NBRISO/IEC 27002:2013 – Tecnologia da informação - Técnicas de segurança - 

Código de prática para controles de segurança da informação; 

ABNTNBRISO/IEC27005:2011– Tecnologia da informação - Técnicas de segurança - 

Gestão de riscos de segurança da informação. 

5. Outras Obrigações da Concessionária 

Como obrigações gerais da CONCESSIONÁRIA, tem-se: 

5.1 Vincular-se ao disposto no CONTRATO, no EDITAL e demais ANEXOS, nas suas 

PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL, na Legislação Vigente, nas 

Regulamentações e demais Normas Técnicas vigentes, na esfera federal, estadual e 

municipal, quanto à execução do objeto deste EDITAL; 

5.2 Manter atualizadas a qualificação técnica e as licenças junto aos órgãos 

responsáveis; 

5.3 Cumprir com as condições descritas neste ANEXO e demais documentos deste 

EDITAL; 

5.4 Estabelecer padrão de relatórios de desempenho periódicos como PODER 

CONCEDENTE; 

5.5 Desenvolver, com vistas à execução dos serviços, práticas e modelos de gestão 

conforme as normas e padrões internacionais de forma a assegurar que as necessidades de 

todos os usuários estejam compreendidas, aceitas e atendidas, fornecendo Serviços e 

Equipamentos de forma consistente e com alto nível de qualidade; 

5.6 Facilitar e disponibilizar acesso às informações e documentações pertinentes na 

hipótese de processos de auditoria ou verificação, ou quaisquer processos de fiscalização 

conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou terceiro por ele autorizado; 
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5.7 Apresentar previamente ao PODER CONCEDENTE os projetos de implantação 

relativos aos serviços apresentados neste ANEXO; 

5.8 Consultar e obter expressa autorização do PODER CONCEDENTE para, no 

decorrer da CONCESSÃO, realizar qualquer alteração ou inclusão de serviços ao escopo da 

CONCESSÃO ou alteração nos equipamentos exigidos no EDITAL e em seus ANEXOS; 

5.9 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus 

empregados, sem repasse de qualquer ônus ao PODER CONCEDENTE, para que não haja 

interrupção dos serviços prestados; 

5.10 Disponibilizar empregados em quantidade necessária e suficiente para a prestação 

dos serviços e devidamente registrados em carteira de trabalho; 

5.11 Disponibilizar mão-de-obra previamente treinada para a função, promovendo, 

periodicamente e às suas expensas, treinamentos gerais e específicos de toda a equipe de 

trabalho com registro de evidências e apresentação de cronograma anual, necessários a 

garantira execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 

5.12 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

5.13 Comunicar, imediatamente por escrito, ao PODER CONCEDENTE, qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias; 

5.14 Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e 

encargos dos funcionários; 

5.15 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do 

PODER CONCEDENTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 

Segurança e Medicina do Trabalho; 

5.16 Fornecer equipamentos de EPI e EPC a todos os empregados; 

5.17 Manter em perfeitas condições de uso as dependências e equipamentos vinculados 

à execução do serviço; 

5.18 Assumir total e exclusiva responsabilidade por qualquer ônus ou encargos 

relacionados com seus empregados, na prestação dos serviços objeto do CONTRATO, sejam 

eles decorrentes da legislação trabalhista, social, providenciaria e/ou ambiental, incluídas as 

indenizações por acidentes, moléstias ou outras de natureza profissional e/ou ocupacional; 

5.19 Arcar com todos os impressos e formulários, despesas de energia elétrica, água, 

gás, telefone e fax utilizados na execução dos serviços objeto do CONTRATO; 
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5.20 Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho e planos de 

contingência para situações emergenciais no CCO-IP e Estruturas Operacionais, tais como: 

falta d‘água, energia elétrica, gás, vapor, quebra de equipamentos, greves e outros, 

assegurando permanentemente a manutenção dos serviços objeto do CONTRATO; 

5.21 Reconhecer que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que vier 

a causar ao PODER CONCEDENTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em 

decorrência da execução do objeto, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus 

empregados em serviço, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para ao PODER 

CONCEDENTE, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar; 

5.22 Otimizar a gestão de seus recursos-humanos e materiais - com vistas ao 

aprimoramento e manutenção da qualidade dos serviços e a satisfação do PODER 

CONCEDENTE; 

5.23 Cumprir e fazer cumprir integralmente o CONTRATO, em conformidade com as 

disposições legais e regulamentares, e ainda com as determinações do PODER 

CONCEDENTE, editadas a qualquer tempo; 

5.24 Atender às exigências, recomendações ou observações feitas pelo PODER 

CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso; 

5.25 Manter, durante a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e 

qualificação necessárias para a continuidade da realização dos Investimentos e da prestação 

dos Serviços; 

5.26 Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos clientes, observadas 

as disposições legais pertinentes ao setor; 

5.27 Assumir total responsabilidade com relação ao quadro próprio de empregados, pelo 

controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, 

seguros, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho; 

5.28 Elaborar e aplicar programa de capacitação e treinamento dos empregados 

envolvidos na operação do Sistema de Iluminação Pública, em consonância com os requisitos 

estabelecidos neste documento. 

5.29 Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento 

de comunicação escrita do PODER CONCEDENTE, qualquer funcionário, empregado, 

auxiliar, preposto, subcontratado ou qualquer terceiro contratado para execução dos Serviços, 

que esteja infringindo as normas regulamentares ou qualquer disposição legal ou disposições 

previstas no CONTRATO; 

5.30 Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros por todos os atos e 

eventos de sua competência, especialmente por eventuais desídias e faltas quanto a 

obrigações decorrentes da CONCESSÃO; 
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5.31 Manter, em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, às suas 

expensas, os bens necessários à prestação dos Serviços que integram a CONCESSÃO, 

durante a vigência do CONTRATO. 

5.32 Realizar os Investimentos e executar os Serviços, satisfazendo as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, conforto, higiene e cortesia; 

5.33 Cumprir os critérios, Indicadores de Desempenho e parâmetros de qualidade na 

prestação dos Serviços que constam do CONTRATO e seus ANEXOS; 

5.34 Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de 

determinações judiciais de qualquer espécie para satisfação de obrigações originalmente 

imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por 

empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA, bem como a danos a clientes e 

órgãos de controle e fiscalização; 

5.35 Cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, previdenciária, de 

segurança e medicinado trabalho, quanto aos seus empregados; 

5.36 Cumprira legislação ambiental e regulamentação aplicável, no âmbito federal, 

estadual e municipal; 

5.37 Promover campanhas educativas, informativas e operacionais para o adequado 

cumprimento das obrigações assumidas no presente CONTRATO, mediante aprovação 

prévia do PODER CONCEDENTE; 

5.38 Atualizar anualmente e apresentar ao PODER CONCEDENTE o inventário e o 

registro dos bens vinculados à presente CONCESSÃO; 

5.39 Apresentar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, até o final do mês 

subseqüente ao do encerramento do trimestre referenciado, suas demonstrações contábeis, 

acompanhadas de relatório que deverão contemplar, sem prejuízo de outras, as seguintes 

informações: Transações entre a CONCESSIONÁRIA e suas partes relacionadas; 

Pagamentos feitos pela CONCESSIONÁRIA a terceiros por ela contratados; Relatório sobre 

a arrecadação das receitas da CONCESSIONÁRIA por tipo de receita; Depreciação e 

amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA e dos Bens Reversíveis; Provisão para 

contingências (civis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas); Relatório da 

administração; e Declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do capital social 

integralizado, a indicação dos sócios e as alterações na composição societária; 

5.40 Manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e qualquer ocorrência em 

desconformidade com a operação adequada do Parque de Iluminação Pública, assim 

considerado o não atendimento do Sistema de Mensuração de Desempenho ou eventual 

descumprimento de norma legal e/ou regulamentar; 

5.41 Apresentar anualmente o Balanço de Carbono contendo minimamente a 

quantificação, monitorização, redução e compensação dos gases de efeito estufa; 
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5.42 Executar os Investimentos e Serviços nos termos deste documento; 

5.43 Adquirir e dispor de todos os materiais, equipamentos, acessórios e recursos 

humanos necessários à perfeita operação dos Serviços; 

5.44 Executar todos os Serviços, controles e atividades relativos ao presente 

CONTRATO, com zelo e diligência, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das 

tarefas desempenhadas; 

5.45 Assegurar adequada prestação dos Serviços, conforme definido no artigo 6º da Lei 

Federal nº 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição, incluindo, 

mas não se limitando, a todos os Investimentos necessários para a manutenção dos níveis 

de serviço, independentemente das oscilações de demanda, na forma como previsto no 

Sistema de Mensuração de Desempenho e neste ANEXO. 

5.46 Submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE propostas de implantação de 

melhorias dos Serviços e de novas tecnologias. 

5.47 Informar ao PODER CONCEDENTE, quando citada ou intimada de qualquer ação 

judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade do PODER 

CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores 

esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis 

com esse objetivo. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE valer-se de qualquer 

instrumento processual de intervenção de terceiros. 

6. Obrigações do Poder Concedente Perante a Concessionária 

Para exercer completa fiscalização sobre a CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE 

terá amplos poderes, inclusive para: 

6.1 Exigir da CONCESSIONÁRIA a estrita obediência às especificações e normas 

contratuais, restando franqueado ao PODER CONCEDENTE, na hipótese em que se verificar 

o descumprimento de tais obrigações, proceder à correção da situação, diretamente ou por 

meio de terceiros, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos bens, instalações, 

equipamentos, material e pessoal da CONCESSIONÁRIA, podendo valer-se da Garantia de 

Execução do CONTRATO para o ressarcimento dos custos e despesas envolvidos; 

6.2 Rejeitar ou sustar qualquer serviço em execução, que ponha em risco a segurança 

dos usuários, a ordem pública e bens de terceiros; 

6.3 O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela 

fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização, sem prejuízo da eventual 

aplicação das penalidades previstas no CONTRATO; 

6.4 O PODER CONCEDENTE, e/ou o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderão, a 

qualquer horário e em qualquer circunstância, fazer contatos com qualquer órgão de 
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comunicação da CONCESSIONÁRIA para averiguação do andamento ou solução de eventos 

específicos. 

O PODER CONCEDENTE assumirá as seguintes obrigações perante a CONCESSIONÁRIA: 

6.5 O PODER CONCEDENTE poderá recorrer a serviço técnico externo de um 

Verificador Independente para auxiliá-lo na aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA, 

cabendo ao PODER CONCEDENTE arcar com os custos oriundos desta contratação. Tal 

VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser uma empresa independente e de renome no 

mercado por sua idoneidade, imparcialidade, ética e competência técnica; 

6.6 O PODER CONCEDENTE, juntamente com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, 

deverá verificar se os relatórios exigidos da CONCESSIONÁRIA neste anexo, suprem todas 

as necessidades de fiscalização e monitoramento das ações da CONCESSIONÁRIA. Caso o 

PODER CONCEDENTE necessite de outro relatório ou indicador não previsto neste Caderno, 

deverá acordar com a CONCESSIONÁRIA; 

6.7 O PODER CONCEDENTE será o responsável pela supervisão, inspeção e auditoria 

do CONTRATO, bem como pela avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA. Ele 

deverá prestar informações, orientações e esclarecimentos necessários à prestação dos 

serviços descritos no presente ANEXO; 

6.8 Durante o período do Plano de Modernização, conforme item “Plano de 

Modernização”, o PODER CONCEDENTE, trimestralmente, deverá realizar a vistoria da 

Modernização do Sistema de Iluminação Pública, efetuada no período anterior e emitir uma 

carta de aceite das obras entregues, nos termos do CONTRATO; 

6.9 É de responsabilidade do PODER CONCEDENTE realizar as podas de árvores 

necessárias para realização dos serviços da CONCESSIONÁRIA. 

6.10 É de responsabilidade do PODER CONCEDENTE realizar as intervenções no 

trânsito necessárias para realização dos serviços de manutenção pela CONCESSIONÁRIA. 
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PREÂMBULO 

Aos [●] dias do mês de [●] de 2019, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, pessoa jurídica 

de direito público interno inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.967.760/0001-71, com sede na Rua Dr. 

Cruz Machado, 205, centro, União da Vitória/PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 

[●], inscrito no CPF/MF sob o nº [●], portador da Cédula de Identidade sob nº [●], residente na [●], 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal, doravante 

denominado apenas “PODER CONCEDENTE”; 

A CONCESSIONÁRIA, com sede na [●], nº [●], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●], neste ato 

representada por seu(s) Diretor(es) [●], [Qualificação do(s) Diretor(es)], portador(es) da Cédula de 

Identidade sob nº [●] e inscrito(s) no CPF/MF sob o nº [●],doravante denominada apenas 

“CONCESSIONÁRIA”; 

Considerando a realização, pelo PODER CONDEDENTE, de licitação pública, na modalidade 

CONCORRÊNCIA nº [XXX]/2019, com fundamento na Lei municipal nº 4.717, de 05 de 

dezembro de 2017, que teve por objeto a outorga de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, pelo 

prazo de 23 (vinte e três) anos, dos serviços de modernização, manutenção e operação do Parque de 

Iluminação Pública do Município de União da Vitória. 

Considerando que, após o encerramento do procedimento licitatório, foi selecionada a 

CONCESSIONÁRIA, à qual se adjudicou o objeto da LICITAÇÃO, em conformidade com ato 

do [●], publicado no D.O.M. nº [●], de [●], autorizando, portanto, a CONCESSIONÁRIA celebrar 

o presente instrumento com o PODER CONCEDENTE, com a finalidade de disciplinar os termos 

e condições que se aplicarão à presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; e 

Considerando que o objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA consta da Lei Orçamentária 

Anual, conforme art. 10, “c”, III, da Lei nº 11.079/2004. 

Considerando que os serviços objeto da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA tiveram a 

outorga da concessão autorizada, em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal, artigo 91, 

e pela Lei municipal n° XXXX/2018 (autorização para concessão dos serviços). 

As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si 

justas e acordadas as condições expressas no presente CONTRATO de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas a seguir. 

CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES 

1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido 

diferente, os termos grafados em letra maiúscula terão o seu significado explicitado no ANEXO A 

– GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor. 

1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa. 
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CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS 

2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS: 

relacionados nesta Cláusula. 

ANEXO A – GLOSSÁRIO 

ANEXO B – ESTATUTO SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA 

ANEXO C – PROPOSTA ECONÔMICA 

ANEXO D – COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP) 

ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO F – INVENTÁRIO DE BENS E RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS 

ANEXO G – PLANO DE NEGÓCIOS 

ANEXO H – PROPOSTA TÉCNICA 

ANEXO I – EDITAL 

ANEXO J – MATRIZ DE RISCOS  

ANEXO K – GARANTIAS DO PODER CONCEDENTE 

 

CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que 

vierem a ocorrer, com expressa renúncia à aplicação de qualquer outra. 

3.2. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA rege-se pelos termos e condições deste 

CONTRATO, pelos dispositivos do EDITAL e pelas normas gerais de Direito Público, sendo-lhe 

aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 

Privado, e, ainda, as seguintes normas: 

3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175; 

3.2.2. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 

3.2.3. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012; 

3.2.4. Subsidiariamente, a Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei federal 

nº 9.074, de 07 de julho de 1995 e a Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993; 

3.2.5. Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 
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3.2.6. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996; 

3.2.7. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 

3.2.8. Lei Complementar municipal nº 13/2013 

3.2.9. Lei municipal nº 4.717, de 05 de dezembro de 2017; 

3.2.10. Lei Orgânica do Município de União da Vitória/PR;  

3.2.12. EDITAL de CONCORRÊNCIA nº [●]/2019 e seus ANEXOS; 

3.2.13. Demais normas técnicas e instruções normativas pertinentes. 

3.3. As referências às normas aplicáveis à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA deverão também 

ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou modifiquem. 

3.4. O regime jurídico deste CONTRATO confere ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de: 

3.4.1. Alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

desde que verificados os pressupostos para tanto e respeitando-se os direitos da 

CONCESSIONÁRIA; 

3.4.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados na legislação, e desde que 

verificados os pressupostos para tanto, observando-se o procedimento previsto neste 

CONTRATO e os direitos da CONCESSIONÁRIA; 

3.4.3. Fiscalizar-lhe a execução, nos termos deste CONTRATO e respeitando-se os direitos da 

CONCESSIONÁRIA; 

3.4.4. Aplicar sanções, motivadas pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, a partir 

do devido processo contraditório e mediante a verificação dos pressupostos legais e contratuais 

exigíveis, e nos parâmetros estabelecidos neste CONTRATO. 

CLÁUSULA 4 – DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 
4.1. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão 

ser consideradas as Cláusulas contratuais e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior 

relevância na matéria em causa. 

 

4.2. Se nos planos, estudos e projetos a serem apresentados pela CONCESSIONÁRIA existirem 

divergências entre as peças, que não se possam resolver por meio de recurso às regras gerais de 

interpretação, observar-se-á o seguinte: 

 

4.2.1. As peças desenhadas prevalecerão sobre todas as outras quanto à localização, às 

especificações, às características do serviço e às especificações relativas às suas diferentes 

partes; 
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4.2.2. Na hipótese de divergências entre premissas econômicas, prevalecerão aquelas 

constantes do ANEXO C – PROPOSTA ECONÔMICA deste CONTRATO. 

 

4.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA e entre estes e aqueles por quais se rege a CONCESSIONÁRIA, quando 

não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, 

prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer 

sobre o estipulado em qualquer outro documento. 

 

 

CLÁUSULA 5 – DO OBJETO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 

5.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA tem por objeto a concessão dos serviços de 

modernização, manutenção e operação do Parque de Iluminação Pública do Município de União da 

Vitória. 

 

5.2. Na hipótese de supressão ou ampliação do objeto, a CONCESSIONÁRIA fará jus ao 

reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos definidos neste CONTRATO. 

 

5.1.4. Poderão as PARTES pactuar a exploração de atividades empresariais que gerem 

RECEITAS ACESSÓRIAS, a serem partilhadas entre elas, sem que isso caracterize hipótese 

de ampliação do objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA passível de ensejar o 

reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

5.3. Os investimentos e serviços encontram-se detalhados no ANEXO H – PROPOSTA 

TÉCNICA e no ANEXO G – PLANO DE NEGÓCIOS deste CONTRATO. 

 

5.4. Não compõe o OBJETO da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA a delegação de 

atividades relativas ao Parque de Iluminação Pública que, para serem executadas, demandam o 

exercício do poder de polícia, ou de outra função de regulação exclusiva do PODER 

CONCEDENTE. 

 

5.5. A presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA pressupõe a prestação de serviço adequado, 

considerando-se como tal aquele que satisfizer as condições de qualidade, regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia, nos termos da legislação e 

nas condições ajustadas neste CONTRATO. 

 

5.6. A prestação dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, nas normas 

complementares, nos padrões e nos procedimentos dispostos no presente CONTRATO e seus 

ANEXOS, em especial no ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO H – PROPOSTA 

TÉCNICA e no ANEXO D – COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA (CODIP) deste CONTRATO. 
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CLÁUSULA 6 – DO VALOR ESTIMADO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 

6.1. O valor deste CONTRATO é de R$ [●] ([●] Reais), na data base de [●] de 2019. 

 

6.2. O prazo de vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será de 23 (vinte e três) anos, 

contado a partir do recebimento pela CONCESSIONÁRIA da ORDEM DE INÍCIO emitida pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 

6.3. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na Imprensa Oficial, conforme 

estabelecido no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 

6.4. O prazo de vigência poderá ser prorrogado até o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos, 

computadas as prorrogações. 

 

 

CLÁUSULA 7 – DAS CONDIÇÕES PRÉVIAS À EMISSÃO DA ORDEM DE 

INÍCIO E DAS ORDENS DE SERVIÇO 

 

7.1. A emissão da ORDEM DE INÍCIO pelo PODER CONCEDENTE será precedida da 

implementação cumulativa das seguintes providências necessárias à preparação da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA: 

 

7.1.1. Formalização do termo de transferência da posse de bens pertencentes ao PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, com o inventário de todos os bens, instruído 

com a sua descrição, estado de conservação e imagens; 

 

7.1.2. Formalização de relatório de passivos ambientais relacionados aos bens objeto de 

transferência à CONCESSIONÁRIA, atualizado até a data da transferência de sua posse; 

 

7.1.3. Obtenção e apresentação, pelo PODER CONCEDENTE, de licença ambiental 

prévia vigente, se exigida e necessária para a execução do conjunto de serviços constante 

deste CONTRATO; 

 

7.1.5. Apresentação pela CONCESSIONÁRIA dos seguros nos termos da Cláusula 25 do 

presente CONTRATO. 

 

7.1.6. Apresentação de recibo relativo ao ressarcimento dos estudos ao seu autor, nos termos 

art. 3º, § 1º, do Decreto Municipal nº 99/2018, e do item 25.9, do EDITAL. 

 

7.1.7. Demais providências previstas no ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA; 
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7.2. As providências relacionadas no item 7.1 deverão ser implementadas no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contados da publicação do extrato do CONTRATO devidamente assinado na 

imprensa oficial, nos termos do item 6.3. 

 

7.2.1. O prazo referido no item 7.2 poderá ser justificadamente prorrogado pelas PARTES. 

 

7.3. O PODER CONCEDENTE deverá formalizar a ORDEM DE INÍCIO referida no item 

7.1, com vistas a determinar o início da execução do presente CONTRATO, no prazo máximo de 

até 10 dias corridos contados da finalização de todas providências previstas nos itens 7.1.1 a 7.1.5. 

 

7.3.2. O PODER CONCEDENTE deverá comunicar a CONCESSIONÁRIA da emissão 

e formalização da ORDEM DE INÍCIO, com vistas a obter a sua ciência e aceite. 

 

7.4. Este CONTRATO poderá ser rescindido, a critério da CONCESSIONÁRIA, caso o PODER 

CONCEDENTE não cumpra as obrigações previstas nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.3, no 

prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da publicação do extrato do 

CONTRATO devidamente assinado na imprensa oficial, nos termos do item 6.3. 

 

7.4.1. Na hipótese do exercício do direito de rescisão assegurado à CONCESSIONÁRIA 

nos termos do item 7.5, esta fará jus à ampla indenização a ser paga pelo PODER 

CONCEDENTE, mediante demonstração concreta de prejuízos suportados em face do 

inadimplemento do PODER CONCEDENTE. 

 

7.5. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será executada nos termos do ANEXO E – 

TERMO DE REFERÊNCIA e do ANEXO H – PROPOSTA TÉCNICA, sendo que o início da 

primeira fase ocorrerá com o recebimento pela CONCESSIONÁRIA da ORDEM DE INÍCIO 

emitida pelo PODER CONCEDENTE. 

 

7.5.1. O PODER CONCEDENTE deverá emitir cada ORDEM DE SERVIÇO relativa a 

cada fase do projeto em no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos contado dos termos 

temporais definidos no ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA e no ANEXO H – 

PROPOSTA TÉCNICA, sendo seu pressuposto obrigatório a formalização da 

homologação dos respectivos projetos executivos apresentados e relativos a cada fase. 

 

7.5.2. A contagem do prazo para a execução dos serviços objeto de cada fase se inicia a partir 

do recebimento, pela CONCESSIONÁRIA, da respectiva ORDEM DE INÍCIO emitida 

pelo PODER CONCEDENTE. 

 

7.5.3. A não emissão da ORDEM DE INÍCIO ou das ORDENS DE SERVIÇO, nos 

termos do item 7.3 e do item 7.5.1, autorizará a CONCESSIONÁRIA a: (I) presumir a sua 

emissão para todos os fins deste CONTRATO; e (II) iniciar a execução dos serviços da fase 

subsequente e/ou a prestação dos serviços. 

 

7.5.4. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA exercer o direito previsto no item 7.5.3 deverá 

proceder à notificação do PODER CONCEDENTE com vistas a informá-lo acerca do 

início dos serviços da respectiva fase, sendo que o prazo para a execução dos serviços se 

iniciará a partir da data da notificação ao PODER CONCEDENTE. 
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CLÁUSULA 8 – DOS BENS DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 

8.1. Integram a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA todas as instalações, equipamentos, 

máquinas, aparelhos, edificações, acessórios para implantação, operação e manutenção dos sistemas 

necessários para a modernização, operação e manutenção do Parque de Iluminação Pública de União 

da Vitória, descritos no ANEXO F – INVENTÁRIO DE BENS E RELAÇÃO DE BENS 

REVERSÍVEIS, que sejam utilizados diretamente na prestação dos serviços. 

 

8.1.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a ceder os BENS AFETOS à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, conforme descrito no ANEXO F – INVENTÁRIO DE BENS E 

RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

encargos. 

 

8.1.2. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue à CONCESSIONÁRIA até a 

emissão da ORDEM DE INÍCIO, e cuja falta possa prejudicar a prestação do serviço, não 

haverá responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela prestação do serviço até que ocorra 

entrega pelo PODER CONCEDENTE. 

 

8.1.3. A CONCESSIONÁRIA não será onerada pelo atraso na prestação dos serviços na 

hipótese prevista no item 8.1.2, sendo devido o reequilíbrio econômico-financeiro, por meio 

dos mecanismos previstos neste CONTRATO. 

 

8.2. Durante a ETAPA PRELIMINAR o PODER CONCEDENTE, conjuntamente com a 

CONCESSIONÁRIA elaborará o ANEXO M – INVENTÁRIO DE BENS E RELAÇÃO DE 

BENS REVERSÍVEIS, que será produzido a partir da atualização do ANEXO VII – 

RELATÓRIO DE BENS DO PODER CONCEDENTE do EDITAL.  

 

8.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e 

segurança, e às suas expensas, os bens que integram a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

durante a vigência deste CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparações, renovações e 

adaptações necessárias ao bom desempenho dos serviços, sem prejuízo do desgaste resultante se seu 

uso, nos termos previstos neste CONTRATO. 

 

8.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não 

comprometer a continuidade dos serviços prestados. 

 

8.4.1. A alienação e oneração dos BENS REVERSÍVEIS dependem de autorização prévia e 

expressa do PODER CONCEDENTE, sendo que na oneração deve haver a indicação clara de 

que o bem está vinculado ao CONTRATO. 

 

8.4.2. A autorização prévia do PODER CONCEDENTE deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias 

corridos, contados do recebimento de notificação emitida pela CONCESSIONÁRIA. 
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8.5. Os BENS PRIVADOS da CONCESSIONÁRIA e que integram a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA podem ser alienados ou onerados independentemente de autorização prévia 

do PODER CONCEDENTE. 

 

8.6. Não obstante o disposto no item 8.4 acima, os BENS REVERSÍVEIS que sejam considerados 

inservíveis durante o prazo contratual, se existentes, serão devolvidos ao PODER CONCEDENTE 

no estado em que se encontram, podendo, a critério do PODER CONCEDENTE, ser vendidos 

pela CONCESSIONÁRIA, com reversão do produto da venda ao PODER CONCEDENTE, já 

descontados os tributos e demais custos comprovadamente incorridos pela CONCESSIONÁRIA 

com o processo de alienação.  

 

8.6.1. Caso o PODER CONCEDENTE não adote os procedimentos necessários para 

recebimento desses bens no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do 

encaminhamento de comunicação pela CONCESSIONÁRIA acerca do assunto, fica, desde já, 

autorizada a alienação dos referidos bens pela CONCESSIONÁRIA, mediante depósito das 

quantias arrecadadas em conta bancária a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE. 

 

8.7. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta CLÁUSULA 8, os BENS REVERSÍVEIS 

deverão estar devidamente registrados na contabilidade da CONCESSIONÁRIA, de modo a 

permitir a fácil identificação, pelo PODER CONCEDENTE, dos BENS PRIVADOS e dos BENS 

REVERSÍVEIS. 

 

8.8. Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser, a nenhum título, cedidos, alienados, onerados, 

arrendados, alugados, dados em comodato, ocupados, arrestados, penhorados ou sofrer qualquer 

tipo de gravame sem a autorização do PODER CONCEDENTE. 

 

8.8.1. Não se aplica o previsto no item 8.8 acima (i) ao oferecimento em garantia do próprio 

bem móvel e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição ou à obtenção e 

construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO ou (ii) 

quando disposto em contrário neste CONTRATO. 

 

8.9. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, serão revertidos ao PODER 

CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

encargos. 

 

8.9.1. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o PODER 

CONCEDENTE promoverá a vistoria prévia dos BENS REVERSÍVEIS, para os efeitos 

previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do 

seu estado de conservação. 

 

8.9.2. Na hipótese de omissão do PODER CONCEDENTE em relação à realização da vistoria 

e/ou à emissão do "Termo de Reversão dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS 

REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 8.9.1, acima. 

 

8.9.3. Na hipótese de omissão do PODER CONCEDENTE em relação à realização da vistoria 

e/ou à emissão do "Termo de Reversão dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS 

REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 8.9.2, acima. 
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8.10. Fica a CONCESSIONÁRIA expressamente autorizada a propor, em nome próprio, quaisquer 

medidas judiciais cabíveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS. 

 

8.11. A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS, de 

modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à 

saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros essenciais à 

sua utilização. 

 

 

CLÁUSULA 9 – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA 

 

9.1. A CONCESSIONÁRIA será constituída como SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO, conforme disposto no art. 15, da Lei Municipal nº 4.717/2017, e será regida pela 

Lei Federal nº 6.404/76 e deve ter como único objeto social, durante todo o prazo deste 

CONTRATO, a prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e 

definidos no presente CONTRATO.  

 

9.1.1. É expressamente proibida a prática pela CONCESSIONÁRIA de quaisquer atos 

estranhos ao seu objeto social. 

 

9.1.2. É vedada qualquer alteração do Estatuto Social que ameace a consecução do objeto da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

9.1.3. Será permitida modificação na composição societária da CONCESSIONÁRIA, assim 

como procedimentos de reestruturação societária, como fusão, incorporação, cisão, entre 

outros, desde que haja prévia anuência do PODER CONCEDENTE e desde que não se 

subtraiam as condições de habilitação necessárias à execução do objeto da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, ressalvado o disposto na CLÁUSULA 10. 

 

9.1.4. A modificação na composição societária de que trata o item 9.1.3 não poderá ser realizada 

durante os 2 (dois) primeiros anos de vigência do contrato. 

 

9.1.5. Alterações no Estatuto Social da CONCESSIONÁRIA que não acarretem modificação 

substancial em seu objeto, capital ou composição acionária não dependem de prévia anuência 

do PODER CONCEDENTE.  

 

9.2. Durante o prazo de vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a 

CONCESSIONÁRIA deverá zelar pela boa execução do CONTRATO, comprometendo-se a 

cumprir as suas cláusulas. 

 

9.3. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer a padrões de governança corporativa, submeter seus 

balanços a auditorias independentes e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 

padronizadas, em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei nº 



 

13 

Minuta do Contrato  

6.404/76, em regras e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e nas Normas 

Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, devidamente auditadas. 

 

9.4. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares 

que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as demais 

disposições deste CONTRATO. 

 

9.5. A CONCESSIONÁRIA deverá publicar as demonstrações financeiras anuais em jornais de 

grande circulação, no Diário Oficial e manter site na Internet com essas demonstrações. 

 

9.6. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar até o dia 30 de abril de cada ano as Demonstrações 

Financeiras Anuais, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas 

na Lei Federal nº 6.404/76, em regras e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM e das Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 

devidamente auditadas. 

 

 

CLÁUSULA 10 – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO DA 

CONCESSIONÁRIA 

10.1. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter a prévia autorização do PODER 

CONCEDENTE qualquer modificação de sua composição acionária, quando esta acarretar 

modificação substancial em seu objeto, capital ou composição acionária, nos termos do item 9.1.3 

que será autorizada se não implicar prejuízo para a continuidade da prestação adequada dos serviços. 

10.1.1. A transferência total ou parcial da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ou a transferência 

do controle societário da CONCESSIONÁRIA, sem a prévia anuência do PODER 

CONCEDENTE referida no item 10.1 acima, implicará a imediata caducidade da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

10.2. Para fins desta cláusula, entende-se por controle societário o quanto disposto no artigo 116 

da Lei Federal nº 6.404/1976. 

10.3. Não se exige autorização do PODER CONCEDENTE para as transferências de controle 

societário direto ou indireto da CONCESSIONÁRIA entre AFILIADAS, inclusive decorrentes de 

reorganizações societárias dentro do mesmo grupo econômico das acionistas da 

CONCESSIONÁRIA, desde que os grupos econômicos das acionistas da CONCESSIONÁRIA 

permaneçam na composição de seu controle direto ou indireto.  

10.4. A autorização para a transferência do CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA nas hipóteses 

exigidas neste CONTRATO, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será 

formalizada, por escrito, indicando as condições e os requisitos para sua realização.  

10.5. Observado o procedimento previsto neste CONTRATO, é permitida a transferência do 

CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA ou de sua ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA para 

seus financiadores e garantidores, com o objetivo de promover sua reestruturação financeira e 
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assegurar a continuidade da prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, cabendo a estes: 

10.5.1. Apresentar plano relativo à promoção da reestruturação financeira da 

CONCESSIONÁRIA e da continuidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

10.5.2. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; 

10.5.3. Apresentar regularidade jurídica e fiscal; 

10.5.4. Assegurar o cumprimento de todas as cláusulas previstas neste CONTRATO.  

10.6.  O PODER CONCEDENTE poderá alterar ou dispensar a exigência do cumprimento dos 

requisitos, pelos financiadores e garantidores, de capacidade técnica e idoneidade financeira.  

10.7. O pedido para a autorização da transferência do CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA 

ou de sua ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, nas hipóteses previstas neste CONTRATO, 

deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA e/ou 

pelos financiadores e garantidores, contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que 

possam subsidiar a análise do pedido. 

10.8. O PODER CONCEDENTE examinará os pedidos de transferência parcial ou total do 

CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA ou de sua ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA no 

prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, uma única vez, por igual período, caso necessário, 

podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e/ou documentos adicionais à 

CONCESSIONÁRIA e/ou às instituições financiadoras, convocar os sócios ou acionistas 

controladores da CONCESSIONÁRIA e tomar outras providências consideradas adequadas. 

10.8.1. Ultrapassado o prazo previsto no item 10.8 e ausente a resposta do PODER 

CONCEDENTE, considerar-se-á autorizada a espécie de transferência requerida pela 

CONCESSIONÁRIA. 

10.9. A autorização para a transferência do CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA ou de sua 

ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será 

formalizada, por escrito, indicando as condições e requisitos para sua realização. 

10.9.1. O PODER CONCEDENTE disciplinará sobre o prazo da ADMINISTRAÇÃO 

TEMPORÁRIA.  

10.10. A ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA autorizada na forma deste artigo não acarretará 

responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, 

obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou 

empregados.   

10.11. Na transferência da ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA da CONCESSIONÁRIA para 

seus financiadores e garantidores serão outorgados os seguintes poderes: 

10.11.1. Indicação dos membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia 

Geral pelos acionistas, nas sociedades por ações, ou administradores, a serem eleitos pelos 

quotistas, nas demais sociedades; 
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10.11.2. Indicação dos membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou 

quotistas controladores em Assembleia Geral; 

10.11.3. Exercício de poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas 

ou quotistas da concessionária, que representem, ou possam representar, prejuízos aos fins da 

administração temporária.  

10.11.4. Outros poderes necessários ao alcance da reestruturação financeira da 

CONCESSIONÁRIA e à continuidade da prestação dos serviços objetos deste CONTRATO.  

10.12.  A transferência do CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA ou de sua 

ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA aos financiadores os obriga ao cumprimento integral do 

CONTRATO durante todo o período em que ocuparem a posição da CONCESSIONÁRIA, 

inclusive manter os níveis de desempenho e qualidade determinados no CONTRATO, 

responsabilizando-se, ainda, pelos eventos que, independentemente de dolo ou culpa, causarem a 

terceiros, ao PODER CONCEDENTE ou à própria CONCESSIONÁRIA. 

10.13. A assunção do CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA ou de sua ADMINISTRAÇÃO 

TEMPORÁRIA, nos termos deste CONTRATO, não alterará as obrigações da 

CONCESSIONÁRIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE. Todavia, os 

financiadores não serão responsáveis pelas obrigações que sejam de responsabilidade direta dos 

antigos acionistas da CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA 11 – DO CAPITAL SOCIAL 

 

11.1. O capital social integralizado da CONCESSIONÁRIA será de R$ [XX] ([XXX] Reais), 

correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor deste CONTRATO. 

 

11.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante todo o prazo da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, reduzir o seu capital social, a nenhum título, sem prévia e expressa 

autorização do PODER CONCEDENTE. 

 

 

CLÁUSULA 12 – DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

12.1. Durante todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, e sem prejuízo das demais 

obrigações de prestar as informações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, 

a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

 

12.1.1. Dar conhecimento de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir 

o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO e que 
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possa constituir causa de intervenção ou de caducidade da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA; 

 

12.1.2. Dar conhecimento de toda e qualquer situação que corresponda a fatos que alterem, 

de modo relevante, o normal desenvolvimento da prestação dos serviços, apresentando, por 

escrito e no prazo mínimo necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for 

o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à CONCESSIONÁRIA, com as 

medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos; 

 

12.1.3. Dar conhecimento acerca dos contratos de financiamento celebrados e respectivos 

termos aditivos; 

 

12.1.4. Dar conhecimento acerca de todos os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA 

com terceiros que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, conforme Cláusula 22.7 deste 

CONTRATO; 

 

12.1.5. Apresentar trimestralmente relatório com informações detalhadas sobre a execução 

dos serviços; 

 

12.1.6. Apresentar, semestralmente, relatório com informações detalhadas sobre a qualidade 

ambiental da prestação dos serviços; 

 

12.1.7. Apresentar, anualmente, relatório com informações detalhadas sobre o desempenho 

de suas atividades, especificando, dentre outros, a forma de prestação dos serviços, os 

resultados de sua prestação, bem como a programação e execução financeira da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

12.1.8. Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação 

contábil incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado 

correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano; 

 

12.1.9. Apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao 

exercício que será encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o 

Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros 

de Origem e Aplicação de Fundos e as Notas Explicativas, com destaque para as Transações 

com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal, caso tenha 

atuado; 

 

12.1.10. Apresentar, no prazo estabelecido pelo PODER CONCEDENTE, outras 

informações adicionais, complementares e pertinentes que este, razoavelmente, venha 

formalmente solicitar; 

 

12.1.11. Os relatórios e informações previstos nos itens desta Cláusula deverão integrar 

banco de dados em base informática, ao qual será assegurado acesso irrestrito pelo PODER 

CONCEDENTE ou a quem este indicar, e aos órgãos de controle interno e externo da 

Administração Pública; 
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12.1.12. Todos os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA devem ser 

disponibilizados ao PODER CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura 

dos mesmos. 

 

 

CLÁUSULA 13 – DAS OBRAS 

 

13.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a executar as OBRAS, na forma, nos prazos e nas 

condições descritas no ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA e no ANEXO H – PROPOSTA 

TÉCNICA com observância dos parâmetros definidos e em conformidade com os “Projetos 

Executivos” elaborados sob sua exclusiva responsabilidade, os quais deverão ser submetidos ao 

PODER CONCEDENTE, conforme previsto no item 16.2 deste CONTRATO.  

 

13.1.1. A execução das OBRAS deverá obedecer aos termos e condições estabelecidos no 

ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA e no ANEXO H – PROPOSTA TÉCNICA. 

 

13.1.2. Será de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a elaboração dos estudos 

e projetos relativos às OBRAS necessárias para os fins previstos na Cláusula 16, bem como 

a obtenção tempestiva de todas as autorizações, alvarás, licenças e demais atos administrativos 

emitidos pelos órgãos competentes, incluindo os relacionados com a proteção ao meio 

ambiente, sem prejuízo do apoio integral do PODER CONCEDENTE com a prestação de 

informações necessárias, ressalvada a obrigação de obtenção de licenciamento ambiental 

prévio pelo PODER CONCEDENTE, caso seja necessário. 

 

13.1.3. A apresentação dos projetos executivos relativos às OBRAS obedecerá ao disposto no 

ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA e no ANEXO H – PROPOSTA TÉCNICA e 

ao contido nas CLÁUSULAS 7 e 16 deste contrato. 

 

13.1.4. O PODER CONCEDENTE deverá manter em seus arquivos os projetos e a 

documentação referente à execução das obras que lhe forem encaminhados pela 

CONCESSIONÁRIA após o recebimento das obras.  

 

13.2. Os estudos e projetos relacionados às OBRAS levarão em conta, quando necessário, os 

estudos de caráter urbanístico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as 

localidades ou regiões abrangidas nas zonas em que serão executados, nomeadamente o plano 

diretor municipal e os planos e licenças ambientais correspondentes. 

 

13.3. Eventuais alterações solicitadas pelo PODER CONCEDENTE nas OBRAS ou a inclusão de 

novas OBRAS, desde que impliquem alteração dos custos ou das receitas da 

CONCESSIONÁRIA, serão consideradas para os efeitos da Cláusula 19 deste CONTRATO. 

 

13.4. A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as 

normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e 

normas técnicas brasileiras que assegurem a integral solidez e segurança às OBRAS. 
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13.5. Após a conclusão da parcela ou da totalidade da OBRA, conforme o caso, a 

CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE para que, no prazo máximo de 

até 10 (dez) dias corridos realize a vistoria em campo e formalize o recebimento da parcela da 

OBRA executada ou manifeste a sua objeção. 

 

13.5.1. A formalização do recebimento das parcelas concluídas das OBRAS será feita por 

meio de “Termo de Recebimento” a ser emitido pelo PODER CONCEDENTE. 

 

13.6. Caso o PODER CONCEDENTE não efetue a vistoria, não formalize o recebimento ou não 

se manifeste acerca da parcela da OBRA executada no prazo referido no item 13.5 acima, presumir-

se-á recebida a OBRA para todos os fins desse CONTRATO. 

 

13.7. Caso seja constatado que a implantação das OBRAS não observou os parâmetros 

estabelecidos no item 13.4 acima, o PODER CONCEDENTE não emitirá o “Termo de 

Recebimento”, sendo a CONCESSIONÁRIA notificada para realizar correções ou 

complementações que se fizerem necessárias. 

 

13.7.1. A notificação será necessariamente acompanhada de “Relatório de Pendência” a ser 

formalizado pelo PODER CONCEDENTE, bem como deverá constar o prazo necessário 

para que a CONCESSIONÁRIA efetue as correções ou complementações mencionadas no 

item 13.7 acima. 

 

13.8. Transcorrido o prazo mencionado no item 13.7.1 acima, o PODER CONCEDENTE realizará 

nova vistoria em campo, em até 10 (dez) dias corridos, emitindo o “Termo de Recebimento”, se 

constatado que todas as pendências nas OBRAS foram cumpridas pela CONCESSIONÁRIA, 

observado o disposto no item 13.3 acima. 

 

13.9. A emissão do “Termo de Recebimento” não implica qualquer responsabilidade do PODER 

CONCEDENTE relativamente às condições de segurança ou de qualidade das OBRAS realizadas 

pela CONCESSIONÁRIA, nem a exime ou diminui das responsabilidades pelo cumprimento das 

obrigações deste CONTRATO. 

 

13.10. São hipóteses que ensejarão a recomposição do equilíbrio financeiro do CONTRATO as 

solicitações de alteração das OBRAS, pelo PODER CONCEDENTE, feitas após a sua aprovação, 

assegurando-se, nesses casos, a dilação dos prazos para cumprimento das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

13.11. A CONCESSIONÁRIA poderá submeter, para aprovação do PODER CONCEDENTE, 

proposta devidamente justificada de modificação do CRONOGRAMA previsto no ANEXO H – 

PROPOSTA TÉCNICA. 

 

 

CLÁUSULA 14 – DAS LICENÇAS AMBIENTAIS E DEMAIS 

AUTORIZAÇÕES 
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14.1. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA requerer, custear e obter as licenças 

ambientais relativas às obras e serviços de engenharia de sua responsabilidade, excetuada as licenças 

prévias, bem como aquelas relativas à instalação e operação dos pátios para guarda de veículos, que 

deverá ser obtida pelo PODER CONCENDENTE, quando for o caso. 

 

14.2. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a realização das providências exigidas 

pelos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente, para a concessão e manutenção das 

licenças ambientais e demais autorizações de sua responsabilidade, necessárias ao pleno exercício 

de suas atividades, incorrendo a CONCESSIONÁRIA nas despesas correspondentes, excetuada a 

licença prévia que deverá ser obtida pelo PODER CONCENDENTE e ressalvado o disposto no 

item 14.5 abaixo. 

 

14.2.1. À CONCESSIONÁRIA não poderá ser imputada responsabilidade por 

condicionantes para a concessão de licenças ambientais que decorram de fato gerador anterior 

à data de emissão da ORDEM DE INÍCIO.  

 

14.3. A CONCESSIONÁRIA deverá informar o PODER CONCEDENTE caso quaisquer das 

licenças e/ou autorizações sob sua responsabilidade não sejam obtidas nos prazos estabelecidos na 

legislação e regulamentação em vigor, ou não sejam renovadas, sejam revogadas ou, ainda, por 

qualquer motivo deixem de produzir efeitos, indicando, desde logo, as medidas adotadas pela 

CONCESSIONÁRIA para remediar tal situação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua 

ciência. 

 

14.4. Não serão imputáveis à CONCESSIONÁRIA os atrasos decorrentes da demora na emissão 

de documentos de responsabilidade do PODER PÚBLICO, desde que o atraso não tenha sido 

causado pela CONCESSIONÁRIA. 

 

14.5. O PODER CONCEDENTE poderá auxiliar a CONCESSIONÁRIA, acompanhando e 

prestando o suporte necessário na obtenção de licenças e demais autorizações exigíveis para a 

realização das obras e/ou dos serviços. 

 

14.5.1. O auxílio do PODER CONCEDENTE não exime a CONCESSIONÁRIA de sua 

responsabilidade na obtenção das licenças e demais autorizações e será prestado por meio 

da emissão de documentos e/ou solicitações, realização de diligência e/ou auxílio na 

interface com outros órgãos e entidades públicas, dentre outras medidas. 

 

14.6. A CONCESSIONÁRIA deverá dar cumprimento a toda e qualquer exigência feita pelas 

autoridades ambientais competentes para a execução da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e 

prevenção e mitigação de eventuais impactos ambientais desta decorrente, observando-se o direito 

ao equilíbrio econômico-financeiro previsto na Cláusula 19 deste CONTRATO. 

 

14.7. A CONCESSIONÁRIA deverá, na execução deste CONTRATO, (I) zelar pela preservação 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado; (II) minimizar a ocorrência de impactos e/ou danos 

ao meio ambiente; (III) zelar pela segurança das operações com fim de proteger a vida humana e o 

meio ambiente; e (IV) controlar a execução dos trabalhos de modo a que não comportem risco à 

vida humana e ao meio ambiente. 
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14.8. A CONCESSIONÁRIA deverá informar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e às 

autoridades competentes qualquer ocorrência decorrente de fato ou ato intencional ou acidental, 

envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou à saúde humana, prejuízos materiais ao patrimônio 

próprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal próprio ou para terceiros ou 

interrupções não programadas dos trabalhos, conforme a legislação aplicável. 

 

14.9. O PODER CONCEDENTE obriga-se a manter imune e indene a CONCESSIONÁRIA de 

todos e quaisquer danos e/ou passivos ambientais, cujo fato gerador seja anterior à data de 

transferência dos bens da CONCESSÃOADMINISTRATIVA. 

 

14.10. A CONCESSIONÁRIA permanecerá isenta de quaisquer sanções e/ou penalidades caso 

não tenha dado causa ao atraso e/ou concessão das licenças e/ou autorizações aqui tratadas.  

 

 

CLÁUSULA 15 – DO FINANCIAMENTO 

 

15.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção dos financiamentos necessários ao 

normal desenvolvimento das obras e dos serviços, de modo que se cumpram, total e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 

 

15.2. A CONCESSIONÁRIA deverá informar ao PODER CONCEDENTE acerca dos contratos 

de financiamento celebrados e encaminhar cópia dos respectivos instrumentos, conforme subitem 

12.1.12. 

 

15.2.1. O PODER CONCEDENTE se compromete a adotar as medidas e a praticar os atos 

necessários para colaborar com a CONCESSIONÁRIA na obtenção de financiamento para 

a prestação dos serviços, inclusive a manifestar anuência em relação à celebração do contrato 

de financiamento, se assim exigir a instituição financeira.  

 

15.2.2. Não havendo comprometimento da operacionalização e da continuidade do serviço, 

a CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia, nos contratos de financiamento, os 

direitos emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

15.2.4. As indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA no caso de término antecipado 

deste CONTRATO poderão ser pagos ou efetivados diretamente à(s) instituição(ões) 

financiadora(s), desde que previsto o pagamento diretamente à referida(s) instituição(ões) 

financeira(s) no(s) correspondente(s) contrato(s) de financiamento(s). 

 

15.2.1. Para fins de efetivação do disposto acima, a CONCESSIONÁRIA enviará 

comunicação prévia, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os 

valores envolvidos e os dados a respeito do financiador. 

 

15.3. As ações da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas em garantia de financiamentos ou como 

contragarantia de operações vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes deste 

CONTRATO, inclusive na modalidade de penhor e/ou alienação fiduciária, independentemente de 
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autorização do PODER CONCEDENTE e desde que não implique alteração do controle societário 

da CONCESSIONÁRIA.  

 

15.4. Para garantir os contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados 

ao CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá ceder, ao mutuante, em caráter fiduciário, 

parcela de seus créditos futuros, observadas as condições previstas no artigo 28-A da Lei nº 

8.987/95.  

 

 

CLÁUSULA 16 – DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

 

16.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável por realizar pesquisas, levantamentos e estudos, bem 

como elaborar e manter atualizados os “Projetos Executivos” relativos ao objeto deste 

CONTRATO. 

 

16.2. A CONCESSIONÁRIA apresentará ao PODER CONCEDENTE, previamente à execução 

das obras e serviços, os “Projetos Executivos”, devidamente acompanhados de suas “Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART” e, quando for o caso, de estudos e pareceres técnicos, assim 

como das aprovações das autoridades competentes envolvidas. 

 

16.3. Os “Projetos Executivos” de que trata esta Cláusula, inclusive suas revisões e alterações, 

mesmo durante a execução dos respectivos serviços, deverão observar as normas, padrões e 

especificações básicas atualmente vigentes e adotadas pelo PODER CONCEDENTE e, na falta 

destes, as normas editadas por órgãos e entidades nacionais e internacionais de referência. 

 

16.4. O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-á acerca das irregularidades ou incorreções 

constatadas nos “Projetos Executivos”, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos a contar de 

seu recebimento, formalizando por escrito sua objeção ou não, de acordo com a “Análise de 

Compatibilidade”. 

 

16.4.1. Na ausência de pronunciamento do PODER CONCEDENTE, no prazo acima 

indicado, os “Projetos Executivos” apresentados pela CONCESSIONÁRIA serão 

automaticamente considerados como não tendo sofrido qualquer objeção. 

 

16.5. Os custos derivados das alterações dos “Projetos Executivos”, imposto em razão de vício na 

sua elaboração correrá por conta da CONCESSIONÁRIA. 

 

16.6. Havendo objeção, pelo PODER CONCEDENTE, aos “Projetos Executivos” apresentados 

tendo em vista a sua não compatibilidade em relação aos parâmetros estabelecidos no ANEXO H 

– PROPOSTA TÉCNICA e/ou no ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA, que impeça o 

início da execução das obras e/ou da prestação dos serviços, caberá à CONCESSIONÁRIA efetuar 

as correções necessárias e reapresentar o “Projeto Executivo” no prazo máximo de até 30 (trinta) 

dias. 
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16.7. Após a reapresentação dos “Projetos Executivos”, com as adequações e/ou esclarecimentos, 

efetuados pela CONCESSIONÁRIA, iniciar-se-á novamente a contagem do prazo previsto no item 

16.4 acima para a “Análise de Compatibilidade” do PODER CONCEDENTE. 

 

16.8. A não objeção, expressa ou tácita, do PODER CONCEDENTE quanto aos “Projetos 

Executivos” apresentados pela CONCESSIONÁRIA não implicará qualquer responsabilidade para 

o PODER CONCEDENTE, nem exime a CONCESSIONÁRIA, total ou parcialmente, das 

obrigações decorrentes deste CONTRATO, assim como das disposições legais ou regulamentares 

pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA as 

eventuais imperfeições do “Projeto Executivo”. 

 

16.9. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a qualidade dos “Projetos Executivos”, podendo, 

inclusive, firmar contrato específico com terceiros para a elaboração dos mesmos, se for o caso, 

buscando o cumprimento das obrigações assumidas nesta Cláusula. 

 

16.10. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor ao PODER CONCEDENTE quaisquer exceções 

ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações decorrentes deste 

CONTRATO, alegando fatos resultantes das relações contratuais estabelecidas com os terceiros de 

que trata o item 16.9 acima. 

 

16.11. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, determinar a alteração dos “Projetos 

Executivos” elaborados pela CONCESSIONÁRIA, garantindo-se, sempre que couber, a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

 

16.12. O atraso no início das obras/serviços ou a sua suspensão ensejarão a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em favor da CONCESSIONÁRIA, sempre que 

derivarem de ações ou omissões do PODER CONCEDENTE. 

 

16.13. A CONCESSIONÁRIA arcará com todos os custos referentes à execução e/ou correção dos 

“Projetos Executivos” referidos nesta Cláusula, garantindo-se, sempre que couber, a recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

 

16.14. Após a execução das obras, a CONCESSIONÁRIA deverá entregar, em um prazo máximo 

de até 30 (trinta) dias, uma minuta “As Built”. O PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 

até 30 (trinta) dias, deverá se manifestar acerca da minuta “As Built”. 

 

16.15. No prazo máximo de até 60 (sessenta) dias a contar da manifestação referida no item 16.14 

acima, a CONCESSIONÁRIA fornecerá ao PODER CONCEDENTE 03 (três) exemplares 

completos das peças definitivas do “As Built”, escritas e desenhadas, relativas às OBRAS 

executadas, em material que permita a sua reprodução, e com utilização em meio eletrônico. 

CLÁUSULA 17 – DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO 

17.1. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA manter em funcionamento permanente o Parque 

de Iluminação Pública de União da Vitória, conforme o disposto no ANEXO E – TERMO DE 

REFERÊNCIA e no ANEXO H – PROPOSTA TÉCNICA, atendendo aos indicadores constantes 
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do ANEXO D – COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 

CODIP, e executando as seguintes atividades: 

 

17.1.1. Diagnóstico prévio de parque de iluminação pública, com cadastro técnico; 

 

17.1.2. Projeto executivo para modernização do parque de iluminação pública, incluindo 

simulação lumintécnica; 

 

17.1.3. Aquisição e instalação de luminárias e acessórios; 

 

17.1.4. Construção de centro de controle operacional – CCO-IP; 

 

17.1.5. Gestão de ativos de iluminação pública do município; 

 

17.1.6. Telegestão do parque de iluminação pública; 

 

17.1.7. Manutenção corretiva (emergencial e não emergencial); 

 

17.1.8. Manutenção preventiva; 

 

17.1.9. Manutenção preditiva; 

 

17.1.10. Gestão energética do parque, com ônus de custear a conta de energia elétrica; 

 

17.2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se, durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO 

ADMNISTRATIVA, a cumprir as condições estabelecidas no ANEXO C – PROPOSTA 

ECONÔMICA e no ANEXO H – PROPOSTA TÉCNICA. 

 

17.3. Em situações de emergência, estado de sítio ou calamidade pública, o PODER 

CONCEDENTE poderá decretar a suspensão ou interrupção da execução de quaisquer trabalhos 

ou obras e adotar as demais medidas que se mostrarem adequadas, mediante comunicação prévia à 

CONCESSIONÁRIA, a quem se assegurará, conforme o caso, a preservação do equilíbrio 

econômico-financeiro, nos termos da Cláusula 19 deste CONTRATO. 

 

 

CLÁUSULA 18 – DAS INTERFERÊNCIAS 

 

18.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução e custeio dos remanejamentos de 

interferências e/ou intervenções previstas que sejam necessárias às obras para a implantação, 

operação e manutenção dos serviços objeto do presente CONTRATO. 

 

18.2. A CONCESSIONÁRIA terá direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, nos termos da Cláusula 19, para os casos de interferências/intervenções 

imprevisíveis. 
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18.3. Quando qualquer atividade relativa à implantação do objeto da presente CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA for suscetível de prejudicar ou causar perturbações a quaisquer prestadores 

de serviços públicos ou de serviços de interesse da Administração Pública, a CONCESSIONÁRIA 

informará imediatamente o PODER CONCEDENTE e demais entidades, públicas ou privadas, 

envolvidas naquela específica interferência, assinalando um prazo razoável para que possam ser 

tomadas, a tempo, as medidas adequadas para permitir o normal curso da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

 

18.5. Se ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse geológico ou arqueológico, bem 

como superveniências de caráter cultural, ambiental ou de interferências com outras concessionárias 

de serviços públicos, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente ao PODER 

CONCEDENTE e aos prestadores de serviços públicos ou de serviços de interesse da 

Administração Pública envolvidos e adotar as providências necessárias. 

 

CLÁUSULA 19 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

19.1. Sempre que forem mantidas as condições deste CONTRATO e mantida a repartição de riscos 

nele estabelecida, considera-se atendido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

  

19.2. As ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS verificadas durante a vigência deste 

CONTRATO, que permitirem o aprimoramento da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

deverão ser incorporadas ao escopo das atividades a serem desenvolvidas pela 

CONCESSIONÁRIA, não ensejando recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO, ressalvados os casos em que demande o emprego de NOVAS TECNOLOGIAS. 

 

19.3. Sem prejuízo daqueles previstos no ANEXO K – MATRIZ DE RISCOS, são riscos da 

CONCESSIONÁRIA, cuja ocorrência não ensejará a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro deste CONTRATO em seu favor: 

 

19.3.1. Recursos no mercado e/ou variação do custo de empréstimos e financiamentos a 

serem obtidos pela Concessionária para realização de investimentos ou custeio das 

operações objeto da concessão, desde que não decorram de providências cuja 

responsabilidade seja do PODER CONCEDENTE; 

19.3.2. Mudanças de Projeto por solicitação da CONCESSIONÁRIA, excetuando-se a 

hipótese de ausência de solução diversa; 

19.3.3. Atrasos na execução e disponibilização dos serviços em decorrência de conduta da 

CONCESSIONÁRIA; 

19.3.4. Danos causados a terceiros ou a usuários do serviço durante a execução dos serviços, 

em decorrência de conduta da CONCESSIONÁRIA; 

 

19.3.5. Danos ocasionados aos equipamentos utilizados na prestação dos serviços oriundos 

de vandalismo, em até 0,5% do parque de iluminação pública, por ano; 
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19.3.6. Acidentes ocorridos com empregados da CONCESSIONÁRIA; 

 

19.3.7. Alteração das especificações dos serviços da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

por solicitação da CONCESSIONÁRIA, excetuando-se a hipótese de ausência de solução 

diversa; 

 

19.3.8. Erros, falhas ou omissões nos projetos, imputáveis à CONCESSIONÁRIA; 

 

19.3.9. Solo contaminado por metais pesados, resíduos químicos e outros elementos gerados 

após o recebimento da ORDEM DE INÍCIO, com necessidade de tratamento antes da 

destinação final; 

 

19.3.10. Interrupção da prestação dos serviços em decorrência de falhas ou panes nos 

Sistemas de operação, excetuando-se aqueles ocasionados pela distribuidora de energia 

elétrica; 

 

19.3.11. Atraso na obtenção das Licenças Ambientais de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, até 60 (sessenta) dias, salvo em razão de demora decorrente de 

conduta dos órgãos ambientais responsáveis ou do PODER CONCEDENTE. 

 

19.4. Sem prejuízo daqueles previstos no ANEXO K – MATRIZ DE RISCOS, são riscos do 

PODER CONCEDENTE cuja ocorrência poderá ensejar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro deste CONTRATO em favor da CONCESSIONÁRIA: 

 

19.4.1 Alteração dos projetos executivos por solicitação do PODER CONCEDENTE que 

acarretem custos adicionais ou exijam NOVOS INVESTIMENTOS na execução das 

OBRAS ou dos serviços; 

 

19.4.2. Atraso do PODER CONCEDENTE ou prorrogação do prazo contratualmente 

previsto para a “não objeção” dos Projetos; 

 

19.4.3. Atraso do PODER CONCEDENTE na realização da vistoria em campo e nos 

procedimentos de recebimento provisório e/ou definitivo, bem como na emissão de “Termo 

de Recebimento” das OBRAS, nos termos da Cláusula 13 deste CONTRATO; 

 

19.4.4. Alteração nas especificações dos serviços previstas na CONCESSÃO e seus 

ANEXOS, por solicitação do PODER CONCEDENTE ou de outra entidade pública; 

 

19.4.5. Atraso ou não obtenção das licenças ambientais sob responsabilidade do PODER 

CONCEDENTE ou em razão de demora decorrente de conduta dos órgãos ambientais 

responsáveis; 

 

19.4.6. Atraso na disponibilização, pelo PODER CONCEDENTE, de áreas e bens 

necessários à execução das OBRAS e/ou à prestação dos serviços, nos termos e condições 

estabelecidos neste CONTRATO; 
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19.4.7. Não disponibilização, pelo PODER CONCEDENTE, de áreas e bens necessários à 

execução das OBRAS e/ou à prestação dos serviços, nos termos e condições estabelecidos 

neste CONTRATO; 

 

19.4.8. Omissão em ações de prevenção e combate a atos que exijam o uso do Poder de 

Polícia para serem cessados, desde que tenham sido informados de imediato, pela 

CONCESSIONÁRIA, ao PODER CONCEDENTE; 

 

19.4.9. Criação ou alteração de tributos e/ou encargos legais ou infralegais, inclusive de 

tributos sobre o lucro e a renda, ou o advento de sua cobrança em função de nova 

interpretação ou orientação adotada pela Fazenda em âmbito nacional, estadual ou 

municipal, superveniente à data de depósito das PROPOSTAS no âmbito da LICITAÇÃO, 

que acarrete a oneração de custos e despesas da CONCESSIONÁRIA associados às 

obrigações relativas à CONCESSÃO; 

 

19.4.10. Introdução de novas exigências regulatórias por parte do PODER 

CONCEDENTE ou da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 

 

19.4.11. Alteração unilateral pelo PODER CONCEDENTE no objeto deste CONTRATO 

que importe em variação dos custos ou receitas da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

19.4.12. Modificação de planos, programas ou qualquer norma regulamentar do PODER 

CONCEDENTE ou da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que impacte nos custos da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

19.4.13. Modificação normativa ou legislativa surgida após a data de recebimento da 

PROPOSTA no âmbito da LICITAÇÃO que acarrete a ampliação de custos ou despesas 

associados às obrigações da CONCESSIONÁRIA relativas à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA; 

 

19.4.14. Passivos ambientais relacionados a bens transferidos à CONCESSIONÁRIA, 

gerados em decorrência de fato gerador ocorrido anteriormente à data de transferência da 

posse desses bens à CONCESSIONÁRIA, mesmo que descobertos posteriormente; 

 

19.4.15. Atraso no procedimento de alteração de Projetos que não decorra da conduta da 

CONCESSIONÁRIA; 

 

19.4.16. Atraso na aceitação das OBRAS que não decorra de conduta da 

CONCESSIONÁRIA; 

 

19.4.17. Acidentes estruturais ocorridos em razão da ocorrência de chuvas, cujo volume, 

intensidade ou periodicidade ultrapassem a média histórica nacional; 

 

19.4.18. Suspensão da execução dos serviços e da execução das OBRAS por força de 

solicitação do PODER CONCEDENTE; 
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19.4.19. Atraso na liberação de licenças, alvarás e quaisquer outras autorizações a serem 

concedidas por qualquer órgão ou ente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, desde que a 

demora na emissão dos documentos não derive de atos de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA; 

 

19.4.20. Manifestações populares que inviabilizem ou retardem a execução das OBRAS e a 

prestação dos serviços; 

 

19.4.21. Danos à CONCESSIONÁRIA decorrentes da omissão do PODER 

CONCEDENTE em adotar medidas que exijam o poder de polícia para sua efetivação ou 

prevenção; e 

 

19.4.22. Danos ocasionados aos equipamentos utilizados na prestação dos serviços, bem 

como às pessoas envolvidas na sua operação, oriundos de movimentos populares, por ações 

da polícia ou por conduta de outros concessionários e prestadores de serviços públicos, por 

ações de órgãos estatais de controle e de inspeção ou exercentes de função pública. 

 

19.5. Sem prejuízo daqueles previstos no ANEXO K – MATRIZ DE RISCOS, são riscos 

compartilhados entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA: 

 

19.5.1. Redução do risco de crédito que acarrete a redução de taxas de financiamento por 

ocasião de refinanciamentos obtidos pela CONCESSIONÁRIA para a execução da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

CLÁUSULA 20 – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

20.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será implementada por meio de uma das 

seguintes modalidades: 

 

20.1.1. Revisão do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA para mais ou 

para menos; 

 

20.1.2. Pagamento único, à CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE, do 

valor total dos investimentos, custos ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente 

incorridos; 

 

20.1.3. Acréscimo ou supressão de obras ou serviços; 

 

20.1.4. Combinação das modalidades anteriores ou outras permitidas em lei; e 

 

20.1.5. Prorrogação do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

20.2. Caberá ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, de comum acordo, a escolha, 

dentre as formas previstas nos itens 20.1.1 a 20.1.4, da forma pela qual será efetuada a recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro, buscando sempre assegurar a continuidade da CONCESSÃO 
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ADMINISTRATIVA e a preservação da capacidade de pagamento dos financiamentos. A forma 

prevista no item 20.1.5 somente poderá ser implementada consensualmente; 

 

20.2.1. Na escolha da forma destinada a implementar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA considerarão 

a periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da 

CONCESSIONÁRIA, relativo aos contratos de financiamento celebrados por esta para a 

execução do objeto do CONTRATO. 

 

20.2.1. Eventual discordância entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA 

acerca da(s) forma(s) de recomposição será submetida a apreciação do COMITÊ 

TÉCNICO, nos termos da cláusula 43 deste CONTRATO. 

 

 

20.3. Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser considerados os efeitos dos 

Tributos Diretos e Indiretos sobre o fluxo dos dispêndios marginais. 

 

20.4. A eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá necessariamente 

considerar em favor do PODER CONCEDENTE: 

  

20.4.1. Os ganhos econômicos efetivos decorrentes de ganhos de produtividade ou redução 

de custos operacionais, em razão de utilização de novas técnicas, materiais ou tecnologias, 

reverterão exclusivamente para a CONCESSIONÁRIA, não caracterizando hipótese de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro a favor do PODER CONCEDENTE. 

 

20.4.2. Serão compartilhados, de forma igualitária com o PODER CONCEDENTE, os 

efetivos ganhos econômicos auferidos pela CONCESSIONÁRIA derivados da redução do 

risco de crédito dos financiamentos constituídos. 

 

20.5. Sempre que a materialização de um risco alocado ao PODER CONCEDENTE causar 

prejuízos à CONCESSIONÁRIA, essa terá direito à recomposição da equação econômico-

financeira, nos termos deste CONTRATO. 

 

20.6. Sempre que a materialização de um risco alocado à CONCESSIONÁRIA causar prejuízos 

ao PODER CONCEDENTE, esse terá direito à recomposição da equação econômico-financeira, 

nos termos deste CONTRATO. 

 

20.7. A recomposição do equilíbrio deste CONTRATO poderá ser requerida pela PARTE que se 

sentir prejudicada a qualquer tempo durante a vigência deste CONTRATO. 

 

20.8. A CONCESSIONÁRIA poderá postular a recomposição da equação econômico-financeira 

deste CONTRATO por meio de requerimento fundamentado, no qual fique claramente exposta a 

natureza do evento que acarretou o seu rompimento, assim qualificado pela legislação ou pelo 

CONTRATO como um evento hábil a ensejar o reequilíbrio contratual a seu favor, identificando a 

data de sua ocorrência, a provável duração do evento e os decorrentes prejuízos experimentados, 

devendo ser observados os seguintes procedimentos: 
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20.8.1. O requerimento deverá ser acompanhado de “Relatório Técnico” ou “Laudo Pericial”, 

tendo por finalidade demonstrar o impacto da ocorrência no fluxo de caixa estimado da 

CONCESSIONÁRIA, tendo como referência o PLANO DE NEGÓCIOS; 

 

20.8.2. O requerimento deverá ser acompanhado de todos os documentos necessários à 

demonstração do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE, ainda, solicitar 

laudos econômicos específicos, elaborados por entidades independentes; 

 

20.8.3. O requerimento deverá, também, conter indicação da pretensão da recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO, informando os impactos, os valores, as 

alternativas de recomposição e, dentre estas, a alternativa que a CONCESSIONÁRIA 

entenda a mais adequada dentre as admitidas pela legislação e/ou deste CONTRATO; e 

 

20.8.4. O PODER CONCEDENTE decidirá, motivadamente e no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis uma única vez até igual período, contados da data de recebimento do 

requerimento, sobre a recomposição da equação econômico-financeira deste CONTRATO, 

sobre o referido pedido formulado pela concessionária; 

 

20.8.5. Decidido o pedido pelo PODER CONCEDENTE, este implementará a recomposição 

da equação econômico-financeira um prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, por meio de 

uma das formas previstas nos itens 20.1.1 a 20.1.4, ou, havendo concordância da 

CONCESSIONÁRIA, pela forma prevista no item 20.1.5. 

 

20.9. Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do pedido correrão 

por conta da PARTE interessada, sendo que, em caso de procedência do pedido, os custos serão 

repartidos em proporções iguais, com imediato reembolso à PARTE que assim o fizer jus. 

 

20.10. As PARTES poderão optar pela contratação de entidade especializada para a apuração de 

eventual desequilíbrio econômico-financeiro, bem assim para sua mensuração, repartindo os custos 

de tal contratação. 

 

20.11. Os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não poderão distorcer a 

alocação de riscos originalmente prevista neste CONTRATO. 

 

20.12. A recomposição da equação econômico-financeira obedecerá aos seguintes critérios e 

metodologias: 

20.12.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que 

seja nulo o valor presente líquido da diferença entre o fluxo de caixa do negócio estimado 

sem considerar o impacto do evento; e o fluxo de caixa projetado, em caso de eventos 

futuros, ou observado, em caso de eventos passados, tomando-se em conta o evento que 

ensejou o desequilíbrio;  
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20.12.2. Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, deverão ser 

utilizadas as melhores informações disponíveis, para estimar o valor dos investimentos, 

custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento que 

deu causa ao desequilíbrio, por meio das melhores referências de preço do setor público e/ou 

do setor privado disponíveis no momento do pleito e, na indisponibilidade de informações 

mais atuais e a critério do PODER CONCEDENTE, das projeções realizadas por ocasião 

do processo de licitação; 

20.12.3. O reequilíbrio poderá ser calculado antes ou depois do efetivo impacto do evento 

que ensejou o desequilíbrio no fluxo financeiro da CONCESSIONÁRIA, sendo, para tanto, 

calculado o Valor Presente dos fluxos de desequilíbrios, na data da avaliação; 

20.12.4. O processo de recomposição para NOVOS INVESTIMENTOS será́ realizado a 

partir da elaboração de FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razão do evento 

que ensejou a recomposição, considerando:  

20.12.1. Os fluxos dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem 

à recomposição; e  

20.12.2. Os fluxos das receitas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro.  

20.12.3. Os fluxos dos dispêndios e das receitas marginais referidos no item 20.12.2 

acima serão descontados pela mesma taxa considerada no plano de negócios anexo 

a este CONTRATO. 

20.12.4. Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, serão 

utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos, custos e 

despesas resultantes do evento que deu causa a recomposição do equilíbrio e não 

os valores projetados na PROPOSTA ECONÔMICA da CONCESSIONÁRIA, 

tampouco as taxas internas de retorno por ela declaradas. 

 

CLÁUSULA 21 – DO DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA 

 

21.1. O desempenho mensal da CONCESSIONÁRIA será aferido nos termos deste CONTRATO 

e segundo os critérios descritos no ANEXO D – COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CODIP, permitindo ao PODER CONCEDENTE monitorar a 

qualidade dos serviços prestados e aplicar, quando cabível, as sanções pertinentes. 

 

21.2. A CONCESSIONÁRIA arcará com todos os custos necessários ao atendimento dos 

parâmetros mínimos de desempenho previstos no ANEXO D – COEFICIENTE DE 

DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CODIP, observada a matriz de riscos 

contratual. 
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21.3. O conteúdo do COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 

CODIP não poderá ser revisto unilateralmente pelo PODER CONCEDENTE. 

 

21.4. As PARTES promoverão, conjuntamente, a cada 05 (cinco) anos, contados a partir do início 

da OPERAÇÃO, ou por ocasião das revisões do TERMO DE REFERÊNCIA, a revisão do 

COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CODIP, podendo 

alterá-lo ou não, com vistas à sua atualização e aperfeiçoamento. 

 

21.4.1. A revisão dos indicadores de desempenho prevista nesta Cláusula ensejará o direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos deste CONTRATO, quando 

importar na ocorrência de alteração, para mais ou para menos, dos custos ou das receitas da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

21.5. Nos termos da CLÁUSULA 23, a verificação do desempenho da CONCESSIONÁRIA na 

execução dos serviços será de responsabilidade do VERIFICADOR INDEPENDENTE, que 

conferirá à CONCESSIONÁRIA notas de acordo com as NOTAS DO COEFICIENTE DE 

DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CODIP, as quais resultam da ponderação 

descrita no ANEXO D – COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

– CODIP deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 22 – DAS CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA 

 

22.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA será composta exclusivamente pela 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, e de eventuais RECEITAS ACESSÓRIAS que 

poderão ser exploradas pela CONCESSIONÁRIA nos termos deste CONTRATO. 

 

22.1.1. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA é composta de 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL NÃO VARIÁVEL e de CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL VARIÁVEL, nos termos definidos no GLOSSÁRIO. 

 

22.1.3. As RECEITAS ACESSÓRIAS poderão ser exploradas pela 

CONCESSIONÁRIA, na forma do item 22.11. 

 

22.2. O PODER CONCEDENTE tem a obrigação de manter pontualidade no adimplemento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, nos termos, periodicidade e condições previstas 

neste CONTRATO, respondendo pelos prejuízos derivados de seu inadimplemento. 

 

22.3. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será paga mensalmente, a partir do 1º 

(primeiro) mês contado da data de recebimento da ORDEM DE INÍCIO pela 

CONCESSIONÁRIA, por ocasião do início do contrato, iniciando no 1º (primeiro) mês da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, e finalizando com o término do prazo de vigência do 

CONTRATO, perfazendo 276 (duzentos e setenta e seis) parcelas mensais, nos valores definidos e 

condições definidos neste CONTRATO. 
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22.3.1. O valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será diverso conforme a 

FASE de execução da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos do ANEXO C – 

PROPOSTA ECONÔMICA e ANEXO H – PROPOSTA TÉCNICA 

 

22.3.1.1 Durante a fase 1, que se inicia a partir do 1º (primeiro) mês contado da data de 

recebimento da ORDEM DE INÍCIO até o 12º (décimo segundo) mês, o valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será de R$ [●] (XXXX mil reais); 

 

22.3.1.2 Durante a fase 2, que se inicia a partir do 13º (décimo terceiro) mês contado da 

data de recebimento da ORDEM DE INÍCIO e se conclui no 24º (vigésimo quarto) mês, 

o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será de R$ [●] (XXXX mil 

reais); 

 

22.3.1.3 Durante a fase 3, que se inicia a partir do 25º (vigésimo quinto) mês contado da 

data de recebimento da ORDEM DE INÍCIO e se conclui no 36º (trigésimo sexto) mês, 

o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será de R$ [●] (XXXX mil 

reais); 

 

22.3.1.4 Durante a fase 4, que se inicia a partir do 37º (trigésimo sétimo) mês contado da 

data de recebimento da ORDEM DE INÍCIO e se conclui no 48º (quadragésimo oitavo) 

mês, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será de R$ [●] (XXXX 

mil reais); 

 

22.3.1.5 Durante a fase 5, que se inicia a partir do 49º (quadragésimo novo) mês contado 

da data de recebimento da ORDEM DE INÍCIO e se conclui no 276º (ducentésimo 

septuagésimo sexto) mês, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será 

de R$ [●] (XXXX mil reais); 

 

22.3.11. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA referida nos itens 22.3.1.1, 

22.3.1.2, 22.3.1.3, 22.3.1.4 e 22.3.1.5, será reajustada anual e automaticamente, tendo por data 

base a data de apresentação da proposta comercial no âmbito da licitação que originou o 

presente CONTRATO, conforme a seguinte fórmula: 

 

𝑻𝑹𝑷𝑷𝑷 = 𝑴𝒂𝒊𝒐𝒓 (𝑻𝑹𝑰𝑵𝑭𝑳, 𝑻𝑹𝑬𝑳𝑬𝑻) +
𝑷𝑰𝑷𝒏

𝑷𝑰𝑷𝒏−𝟏
 

Onde: 

TRINFL = Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela FGV, ou 

outro índice que venha a substituí-lo no caso de sua extinção; 

TRELET = Variação da tarifa de energia para iluminação pública (B4a); 

PIPn

PIPn−1
 = Variação do tamanho do Parque de Iluminação Pública (PIP); 

Sugerimos que seja proposta a mesma fórmula de reajuste para a COSIP ao longo 

da concessão. 
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22.3.11.1. O reajuste será automaticamente incorporado na CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL MÁXIMA ao início de cada período. 

 

22.3.12. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será paga mediante ordem 

bancária. 

 

22.3.13. Caberá à CONCESSIONÁRIA a indicação e informação dos dados bancários 

atinentes aos pagamentos a serem efetuados pelo PODER CONCEDENTE, mantendo-lhe 

informado acerca de eventuais atualizações. 

 

22.4. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida pelo Poder 

Concedente por força do presente CONTRATO será realizado e assegurado por meio da 

vinculação dos valores provenientes da COSIP e da celebração de Contrato com a Instituição 

Financeira Depositária, que regulará o trânsito dos recursos da COSIP e de outras fontes 

orçamentárias, durante todo o prazo do Contrato, por meio de contas próprias, cujas movimentações 

serão restritas e terão o propósito específico de servir como meios de pagamento dos valores devidos 

pelo PODER CONCEDENTE por força deste CONTRATO, nos termos e condições previstos no 

ANEXO K – GARANTIAS DO PODER CONCEDENTE. 

 

22.5. Pelo presente CONTRATO, o Poder Concedente vincula a favor da Concessionária, durante 

todo o seu prazo de vigência, os recursos provenientes de arrecadação da COSIP, e ainda parte dos 

recursos provenientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em caráter irrevogável e 

irretratável, observados os termos do ANEXO K – GARANTIAS DO PODER CONCEDENTE 

e o Contrato com a Instituição Financeira Depositária a ser celebrado. 

 

22.6. As vinculações referidas na Cláusula 22.4 obedecerão aos valores iniciais e anuais mínimos 

previstos no ANEXO K – GARANTIAS DO PODER CONCEDENTE o CONTRATO, bem 

como na legislação pertinente. 

 

22.7. O PODER CONCEDENTE assegurará, ainda, a existência de recursos orçamentários 

suficientes para os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA nas hipóteses em que a 

arrecadação da COSIP for insuficiente para esse fim, designando dotação orçamentária 

complementar ou alternativa, cujos recursos financeiros também poderão transitar pela conta 

vinculada de pagamento a que faz referência a Cláusula anterior, e sem prejuízo da manutenção da 

conta reserva e do seu saldo mínimo, nos termos do ANEXO K deste CONTRATO. 

 

22.7. Na hipótese de descumprimento das obrigações previstas no ANEXO K deste 

CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, incidirão sobre ele as multas previstas no próprio 

ANEXO K deste contrato. 

 

22.8. Na hipótese de atraso nos pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 

pelo PODER CONCEDENTE ou de inadimplemento, a CONCESSIONÁRIA fará jus à 

percepção de correção monetária dos valores devidos pelo índice IGPM (Índice Geral de Preços do 

Mercado) fornecido pela Fundação Getúlio Vargas e, cumulativamente, de encargos moratórios 

fixados em 1% (um por cento) ao mês a incidir sobre o montante em atraso até o seu efetivo 

pagamento. 
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22.4.1 Para além dos encargos moratórios definidos no item anterior, a 

CONCESSIONÁRIA fará jus ao ressarcimento indenizatório relativo a outros prejuízos 

decorrentes da mora do PODER CONCEDENTE, desde que devidamente demonstrados e 

comprovados. 

22.9. Na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, contados da data de exigibilidade do crédito, a 

CONCESSIONÁRIA estará autorizada a suspender a execução dos serviços até que o PODER 

CONCEDENTE promova os respectivos pagamentos. 

22.10. Para o exercício do direito previsto no item anterior, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar 

formalmente o PODER CONCENDETE, indicando a data e o momento em que iniciará a 

suspensão da execução dos serviços, indicando os valores em atraso, sua documentação e tempo de 

mora. 

 

22.10.1. O pagamento apenas parcial da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 

devida não interromperá o cômputo do prazo de 90 (noventa) dias fixado no item 22.5. 

 

22.11. Será garantido à CONCESSIONÁRIA o direito de auferir RECEITAS ACESSÓRIAS, 

complementares, acessórias ou de projetos associados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

desde que a exploração de tais fontes não acarrete prejuízo à normal prestação dos serviços, que elas 

decorram de atividades financeiramente autossustentáveis, e que sejam previamente autorizadas 

pelo PODER CONCEDENTE, obedecida a partilha dos resultados entre CONCESSIONÁRIA e 

PODER CONCEDENTE, nos termos disciplinados neste CONTRATO. 

 

22.11.1. A exploração de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 

projetos associados deverá atender à legislação municipal, estadual e federal pertinente. 

 

22.11.2. Para o fim de exercer o direito de explorar negócios alternativos com vistas a obter 

receitas acessórias à presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a 

CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE solicitação formal 

para esse fim, instruindo-a com os seguintes documentos e demonstrações: 

 

22.11.2.1. Identificação completa das atividades a serem exploradas, o montante de 

investimentos necessários para a implantação da infraestrutura adequada para a 

prestação dos serviços e/ou desempenho das atividades; 

 

22.11.2.2. Apresentação de cronograma previsto para implantação do 

empreendimento e disponibilização dos serviços e/ou prestação das atividades; 

 

22.11.2.3. Demonstração de que as atividades a serem desempenhadas e o 

funcionamento e a instalação do empreendimento não acarretam risco ou prejuízo à 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, inclusive em relação aos padrões de 

desempenho esperados para a atuação da CONCESSIONÁRIA; 

 

22.11.3.4. Projeção das receitas, despesas e resultados (rentabilidade) do 

empreendimento, com a apresentação do fluxo de caixa esperado e um esboço de 
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plano de negócios, e comprovação de que as atividades de que decorrerão as receitas 

acessórias não serão custeadas, em momento algum, com recursos oriundos da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

 

22.12. Os ganhos econômicos (rentabilidade) oriundos das receitas alternativas que advierem da 

exploração pela CONCESSIONÁRIA dos projetos e negócios associados serão partilhados com o 

PODER CONCEDENTE na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para esse e 75% (setenta 

e cinco por cento) para a CONCESSIONÁRIA. 

 

22.13. A CONCESSIONÁRIA deverá manter contabilidade específica para cada projeto ou 

negócio associado explorado franqueando seu acesso ao PODER CONCEDENTE sempre que 

solicitado. 

 

CLÁUSULA 23 – DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

23.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, contratado pelo PODER CONCEDENTE até a 

data da assinatura do presente CONTRATO, nos termos da legislação vigente, será responsável 

pela aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA, conforme previsto na Cláusula 21 deste 

CONTRATO. 

 

23.1.1. Caso, no curso da execução deste CONTRATO, seja eventualmente comprovada 

circunstância que comprometa a situação de independência do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE no cumprimento de suas atribuições em face do PODER CONCEDENTE 

ou da CONCESSIONÁRIA, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser substituído, 

respondendo pelo fato na forma da lei e do respectivo contrato celebrado com o PODER 

CONCEDENTE. 

 

23.2. O PODER CONCEDENTE será a responsável pelo pagamento da remuneração devida ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, a título dos serviços prestados no âmbito do respectivo 

contrato. 

 

23.3. A verificação do desempenho da CONCESSIONÁRIA pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE se dará segundo a aferição dos índices do COEFICIENTE DE 

DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CODIP, a qual será realizada trimestralmente 

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, observando-se que: 

 

23.3.1. Até o 5° (quinto) dia útil do trimestre subsequente ao vencido será emitido 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, do qual 

constará a NOTA FINAL DO CODIP que será utilizada para o balizamento do pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL VARIÁVEL (“RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO”). 

 

23.3.2. A CONCESSIONÁRIA encaminhará ao VERIFICADOR INDEPENDENTE todas 

as informações e documentos necessários para a elaboração do RELATÓRIO DE 

AVALIAÇÃO, em até 10 (dez) dias antes da data limite para a apresentação do referido 

documento.  
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23.3.3. Sobre as eventuais diferenças pagas a maior ou a menor à CONCESSIONÁRIA 

incidirá correção monetária, calculada com base no mesmo índice adotado para o reajuste da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, até a data em que se efetivar a compensação, 

conforme previsto na Cláusula 25 deste CONTRATO. 

 

23.4. Caso não seja emitido o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE no prazo estabelecido na Cláusula 23.3.1, será atribuída a 

CONCESSIONÁRIA a nota máxima prevista no COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP), para fins de pagamento da correspondente mensalidade de 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL VARIÁVEL pelo PODER CONCEDENTE. 

 

23.5 Caso a CONCESSIONÁRIA não encaminhe tempestivamente os documentos mencionados 

na Cláusula 23.3.2, será atribuída a ela a nota mínima prevista no COEFICIENTE DE 

DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP), para fins de pagamento da 

correspondente mensalidade de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL VARIÁVEL pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

23.6. Na hipótese de o PODER PÚBLICO não efetuar a contratação tempestiva do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, será atribuída a CONCESSIONÁRIA nota máxima 

prevista no COEFIFIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP), 

para fins de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida pelo PODER 

CONCEDENTE, até a efetiva contratação ou reposição do VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

CLÁUSULA 24 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO OFERECIDA PELA 

CONCESSIONÁRIA 

 

24.1. A CONCESSIONÁRIA prestará e manterá, ao longo de todo o período da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, GARANTIA suficiente e compatível com os ônus e riscos envolvidos, 

conforme especificações previstas nesta Cláusula. 

 

24.1.1. A GARANTIA de EXECUÇÃO equivale a 5% (cinco por cento) do valor do 

CONTRATO, na forma da Clausula 6.1. 

 

24.2. A garantia tem como beneficiário o PODER CONCEDENTE e se destina ao ressarcimento 

de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE, face ao eventual inadimplemento 

das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser executada para pagamento de 

multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA. 

 

24.3. A GARANTIA deverá ser atualizada de acordo com a metodologia e o índice aplicável ao 

reajuste incidente sobre a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 
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24.4. Sempre que o PODER CONCEDENTE executar a GARANTIA de execução do 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição de seu montante integral, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de execução. 

 

24.5. A GARANTIA poderá ser prestada, a critério da CONCESSIONÁRIA, em qualquer das 

seguintes modalidades, ou em qualquer combinação delas: 

 

24.5.1. Caução em moeda corrente do país; 

 

24.5.2. Caução em títulos da dívida pública, desde que emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda, e não gravados com cláusula de inalienabilidade e 

impenhorabilidade, ou adquiridos compulsoriamente; 

 

24.5.3. Seguro-garantia; ou 

 

24.5.4. Fiança bancária. 

 

24.6. A GARANTIA de execução do CONTRATO não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou 

condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas quanto à sua 

firmeza. 

 

24.7. Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA de execução do 

CONTRATO deverá ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE. 

 

24.8. Todas as despesas decorrentes da prestação da GARANTIA de execução do CONTRATO 

correrão por conta da CONCESSIONÁRIA. 

 

24.9. Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA fica 

obrigada a providenciar a renovação da GARANTIA, nos termos e condições deste CONTRATO. 

 

24.10. A GARANTIA de execução do CONTRATO, prestada pela CONCESSIONÁRIA, 

somente será liberada ou restituída após 30 (trinta) dias contados da data de extinção do 

CONTRATO. 

 

24.11. Quando a modalidade for seguro-garantia, deverá ser emitida por companhia seguradora 

autorizada a funcionar no Brasil, as apólices de seguro deverão estar acompanhadas da comprovação 

de contratação de resseguro, nos termos da legislação vigente à época da apresentação, com vigência 

mínima de 12 (doze) meses. 

 

24.11.1. Todos os seguros deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses e ser efetuados por 

seguradoras em funcionamento no Brasil. 

 

24.12. Quando a garantia for prestada por fiança bancária deverá ser fornecida por instituição 

financeira autorizada a funcionar no Brasil, classificada entre as 50 (cinquenta) maiores, pelo 

critério de ativo total menos intermediação, conforme relatório emitido trimestralmente pelo Banco 
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Central do Brasil, devendo ser acompanhada da comprovação dos poderes de representação do 

responsável pela assinatura do documento. 

 

24.13. A CONCESSIONÁRIA poderá, a seu exclusivo critério, exigir garantias das empresas por 

ela contratadas, devendo, neste caso, informar obrigatoriamente o fato ao PODER 

CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA 25 – DOS SEGUROS 

 
25.1. Durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a 

CONCESSIONÁRIA deverá manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar 

no Brasil, apólices de seguros necessárias para garantir a efetiva e abrangente cobertura de riscos 

inerentes ao desenvolvimento de todas as obras, serviços e atividades contempladas na presente 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, sem prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação 

aplicável. 

 

25.1.1. Os valores contratados deverão ser definidos pela CONCESSIONÁRIA de acordo 

com o cronograma de execução das obras e serviços e prazo da operação comercial da 

CONCESSÃO. As franquias serão aquelas praticadas pelo mercado segurador em negócios 

desta natureza. 

 

25.1.2. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA deverão ser cossegurados 

nas apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA. 

 

25.2. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e fornecer ao PODER CONCEDENTE, nos termos 

previstos no seu PLANO DE NEGÓCIOS, Plano de Seguros para a CONCESSÃO 

ADMINSITRATIVA, que será desenvolvido a partir de avaliação do Valor em Risco, da 

Importância Segurada e das condições das coberturas. O PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA avaliarão as necessidades de revisão quinquenal do Plano de Seguros. 

 

25.3. Além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA deverá 

comprovar a contratação com seguradoras que operem no Brasil das coberturas de seguros 

estabelecidas nos itens seguintes, e mantê-las em vigor durante todo o prazo da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA: 

 

I - “Seguro de Danos Patrimoniais”, cobrindo a perda, destruição ou dano dos bens que 

integram a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, na medida em que estejam sob a 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA; 

 

II – “Seguro de Responsabilidade Civil – Operações”, cobrindo a CONCESSIONÁRIA e 

o PODER CONCEDENTE, bem como seus administradores, empregados, funcionários, 

subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser 

responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e 

quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes 

das atividades abrangidas pela CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;  
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III – Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruição ou 

dano em todos ou em qualquer bem integrante da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

devendo tal seguro contemplar: 

 

a) tumultos, vandalismos, atos dolosos; 

b) incêndio, raio e explosão de qualquer natureza; 

c) equipamentos eletrônicos (baixa voltagem); 

d) roubo e furto qualificado (exceto valores); 

e) danos elétricos; 

f) vendaval, fumaça; 

g) alagamento, inundação; 

 

25.4. Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA 

apresente ao PODER CONCEDENTE comprovação de que as Apólices de Seguros exigidas nesta 

Cláusula se encontram em vigor e observam as condições estabelecidas neste CONTRATO. 

 

25.5. A CONCESSIONÁRIA deve estipular, por sua conta e risco, as coberturas, os valores 

segurados e os níveis de franquia mais adequados aos riscos envolvidos; 

 

25.6. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de 

utilização de qualquer seguro previsto neste CONTRATO, exceto naquelas hipóteses em que o 

sinistro for causado pelo próprio PODER CONCEDENTE. 

 

25.7. Nas Apólices de Seguros deverá constar a obrigação de as seguradoras informarem, 

imediatamente, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, as alterações nos 

Contratos de Seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) 

seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas. 

 

25.8. A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, poderá 

alterar coberturas ou outras condições das Apólices de Seguros, visando a adequá-las às novas 

situações que ocorram durante a vigência deste CONTRATO. 

 

25.9. Na ocorrência de sinistros ou indenizações que superem os valores de limite de cobertura 

contratada, conforme exigido neste CONTRATO, por razões não imputáveis à 

CONCESSIONÁRIA, caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, nos termos das Cláusulas 19 e 20 deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 26 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

26.1. O PODER CONCEDENTE exercerá fiscalização sobre os serviços, podendo suspender 

qualquer atividade em execução que, comprovadamente, esteja sendo realizada em 

desconformidade com o previsto neste CONTRATO e em seus ANEXOS. 
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26.1.1.  A suspensão de atividades deve ter caráter cautelar, respondendo o PODER 

CONCEDENTE pelos prejuízos causados à CONCESSIONÁRIA na hipótese de os motivos 

ensejadores da suspensão se revelarem como inexistentes ou insuficientes ou, ainda, quando a 

responsabilidade pelos motivos ensejadores da suspensão recair sobre o próprio PODER 

CONCEDENTE. 

 

26.1.2. A apuração da legitimidade da decisão de suspensão se dará em processo administrativo 

próprio, no qual serão garantidos todos os direitos inerentes ao devido processo legal, em 

especial o contraditório e a ampla defesa.  

 

26.2. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seu(s) Representante(s), poderá 

realizar, na presença de Representante(s) da CONCESSIONÁRIA, ou solicitar que esta execute às 

suas expensas, dentro de um programa que será estabelecido de comum acordo pelas PARTES, 

testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condições de funcionamento e as 

características dos equipamentos, sistemas e instalações. 

 

26.3. As determinações que o PODER CONCEDENTE vier a fazer, motivadamente, no âmbito 

de seus poderes de fiscalização, deverão ser aplicadas e vincularão a CONCESSIONÁRIA, após a 

decisão final em procedimento administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla 

defesa, sem prejuízo do recurso ao processo de solução de divergências, nos termos deste 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 27 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

27.1. A CONCESSIONÁRIA não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações 

de natureza cível, comercial, tributária, ambiental ou de qualquer outra natureza, seja como 

sucessora, devedora solidária ou subsidiária, relativamente ao conjunto de bens do PODER 

CONCEDENTE que lhe for cedido para uso no âmbito da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

decorrentes de atos ou fatos praticados ou ocorridos antes da transferência da posse dos referidos 

bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente. 

 

27.1.1. O PODER CONCEDENTE deverá ressarcir, defender e indenizar a 

CONCESSIONÁRIA, mantendo-a imune e indene de todos os gastos, danos e prejuízos 

indenizações, ações, reclamações de terceiros, decisões definitivas, acordo judicial ou 

extrajudicial, perdas, sanções, multas, penalidades, inclusive de natureza ambiental, custos, 

despesas com honorários advocatícios e custas judiciais, conhecidos ou não, em decorrência 

de referidos atos ou fatos imputáveis ao PODER CONCEDENTE ocorridos antes da 

transferência de bens do PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA. 

 

27.2. O PODER CONCEDENTE obriga-se a ressarcir, defender e indenizar a 

CONCESSIONÁRIA, mantendo-a imune e indene de todos e quaisquer danos, prejuízos, 

indenizações, ações, reclamações, decisões definitivas, acordo judicial ou extrajudicial, perdas, 

sanções, multas, penalidades, custos, despesas com honorários advocatícios e custas judiciais, 

conhecidos ou não, em decorrência de danos ambientais ou infrações ambientais continuadas, cujo 

fato gerador seja anterior à transferência de bens do PODER CONCEDENTE à 
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CONCESSIONÁRIA, nos casos em que a CONCESSIONÁRIA possa vir a ser responsabilizada 

em caráter solidário com o PODER CONCEDENTE. 

 

 

CLÁUSULA 28 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS 

 

28.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, independentemente de 

autorização prévia do PODER CONCEDENTE, ressalvado o disposto no item 22.11 deste 

CONTRATO.  

 

28.1.1. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros reger-se-ão pelas 

normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros 

envolvidos e o PODER CONCEDENTE. 

 

28.1.2. Se a participação do PODER CONCEDENTE for necessária para a celebração do 

negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros. 

 

28.1.3. A execução das atividades contratadas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros 

pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVVA. 

 

28.2. A CONCESSIONÁRIA responderá, ainda, pelos prejuízos causados pelas entidades por ela 

contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas na CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

 

28.3. Constituirá especial dever da CONCESSIONÁRIA de prover e exigir, de qualquer entidade 

com quem venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessárias para salvaguardar a 

integridade física dos cidadãos afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, devendo, ainda, 

cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor. 

 

 

CLÁUSULA 29 – DOS CASOS DE EXTINÇÃO 

 

29.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA considerar-se-á extinta, observadas as normas legais 

específicas, quando ocorrer, nas seguintes hipóteses: 

 

29.1.1. Término do prazo deste CONTRATO; 

 

29.1.2. Encampação; 
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29.1.3. Caducidade; 

 

29.1.4. Rescisão; 

 

29.1.5. Anulação; ou 

 

29.1.6. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

 

29.2. A extinção do CONTRATO, ressalvada a hipótese do item 29.1.1, somente poderá se operar 

após a realização de processo administrativo, no qual se respeitem os direitos de contraditório e de 

ampla defesa. 

 

29.3. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, retornam automaticamente ao PODER 

CONCEDENTE os BENS AFETOS e BENS REVERSÍVEIS aos serviços, bem como opera-se 

a reversão das prerrogativas conferidas à CONCESSIONÁRIA. 

 

29.3.1. Os BENS AFETOS e os BENS REVERSÍVEIS serão revertidos ao PODER 

CONCEDENTE livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais 

e trabalhistas; 

 

29.3.2. Revertidos os BENS AFETOS e os BENS REVERSÍVEIS haverá a imediata 

assunção dos serviços pelo PODER CONCEDENTE. 

 

29.4. No caso de extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o PODER CONCEDENTE 

poderá: 

 

29.4.1. Assumir a prestação dos serviços, no local e no estado em que se encontrarem; 

 

29.4.2. Ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos 

empregados na execução dos serviços, necessários à sua continuidade; e/ou 

 

29.4.3. Manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo 

e nas condições inicialmente ajustadas, incluindo-se dentre estes os contratos de 

financiamento para execução de obras ou serviços previamente aprovados e que não 

comporte período de amortização superior ao prazo restante ao término da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, respondendo os terceiros pelos prejuízos decorrentes do não 

cumprimento das obrigações assumidas. 

 

29.4.4. Reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas administrativas 

e ressarcimento de prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA; 

 

29.4.5. Aplicar as penalidades cabíveis. 

 

29.5. À exceção da extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA decorrente de falta contratual 

da CONCESSIONÁRIA, todas as demais hipóteses de extinção da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA autorizam a CONCESSIONÁRIA a permanecer prestando o serviço, e 

percebendo CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e as RECEITAS 
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ALTERNATIVAS, até que o PODER CONCEDENTE promova o pagamento de indenizações 

devidas, desde que ela manifeste esse desejo, mediante comunicação formal e inequívoca ao 

PODER CONCEDENTE. 

 

 

CLÁUSULA 30 – DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

 

30.1. Encerrado o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a CONCESSIONÁRIA será 

responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 

ônus daí resultantes. 

 

30.2. A CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos 

vinculados aos bens da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA em decorrência da extinção em 

função do advento do termo contratual, à exceção de investimentos vinculados a bens reversíveis 

ainda não amortizados ou depreciados que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 

continuidade e atualidade dos serviços. 

 

30.3. Até 36 (trinta e seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER 

CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, um “PROGRAMA DE 

DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL”, a fim de definir as regras e procedimentos para a 

assunção da OPERAÇÃO pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro autorizado e para 

calcular a indenização dos bens não amortizados à CONCESSIONÁRIA. 

 

30.4. O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados será feito por entidade 

independente a ser contratada e custeada pelo PODER CONCEDENTE, considerando-se o valor 

contábil constante nas demonstrações contábeis da CONCESSIONÁRIA, apurado segundo a 

legislação aplicável e as regras contábeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual 

reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas 

nesse sentido do PODER CONCEDENTE. 

 

30.5. A CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar plenamente com 

o PODER CONCEDENTE para que os serviços objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

continuem a ser prestados, sem que haja interrupção, bem como prevenindo e mitigando qualquer 

inconveniência ou risco. 

 

 

CLÁUSULA 31 – DA ENCAMPAÇÃO 

 

31.1. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, mediante autorização legislativa e 

prévio pagamento de indenização, encampar a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, por motivos 

de interesse público. 
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31.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação, nos termos do art. 36 

da Lei nº 8.987/95, cobrirá: 

 

31.2.1. As parcelas dos investimentos realizados, ainda não amortizados ou depreciados, 

para o cumprimento deste CONTRATO, devidamente corrigidos até a data do pagamento 

da indenização, deduzidos os ônus financeiros remanescentes, a serem calculadas a partir do 

seguinte método: 

 

31.2.1.a. O cálculo deverá tomar como base a última revisão da demonstrações 

contábeis, bem como o valor presente líquido do objeto da concessão, projetado para 

o termo final do contrato (VPL projetado), conforme definido no PLANO DE 

NEGÓCIOS anexo ao contrato. 

 

31.2.1.b. Deverá ser identificado o fluxo de caixa projetado para a concessão, e a 

seguir, serão dele deduzidos todas as as despesas (OPEX) e investimentos (CAPEX) 

futuros, bem como o montante relativo às receitas futuras (CONTRAPRESTAÇÕES 

MENSAIS EFETIVAS e RECEITAS ACESSÓRIAS). 

 

31.2.1.c. Do resultado dessas deduções será calculado o valor presente líquido atual 

(VPL atual), com a mesma taxa de desconto aplicada no VPL projetado. 

 

31.2.1.d. O valor deverá compensar a diferença entre o VPL projetado e o VPL 

atual. 

 

31.2.1.e. No caso de o resultado da operação ser um número negativo, não haverá 

valor indenizável, relativo a parcelas de investimentos realizados e não amortizados 

ou depreciados, devido a qualquer uma das PARTES. 

 

31.2.2. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de 

contratos de financiamentos por esta contraídas com vistas ao cumprimento deste 

CONTRATO, mediante, conforme o caso: 

 

31.2.2.a. Prévia assunção, perante as instituições financiadoras, das obrigações 

contratuais da CONCESSIONÁRIA, em especial quando a sua receita figurar como 

garantia do financiamento; ou 

 

31.2.2.b. Prévia indenização à CONCESSIONÁRIA da totalidade dos débitos 

remanescentes desta perante as instituições financiadoras. 

 

31.2.3. Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se 

fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários 

advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos 

contratuais; e 

 

31.2.4. Demais danos emergentes e, inclusive, lucros cessantes, determinados esses a partir 

dos valores que seriam auferidos pela CONCESSIONÁRIA até o término da 
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CONCESSÃO ADMINISTRATIVA de acordo com avaliação feita pela 

CONCESSIONÁRIA e submetida ao PODER CONCEDENTE. 

 

31.2.4.a. O PLANO DE NEGÓCIOS vigente, constante do ANEXO G – PLANO 

DE NEGÓCIOS deste CONTRATO, servirá como base referencial para a 

avaliação. 

 

31.3. O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados poderá ser confirmado por 

entidade independente, a ser contratada e custeada pelo PODER CONCEDENTE e por decisão 

deste, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar apresentação formal do cálculo acima, pela 

CONCESSIONÁRIA, mediante notificação formal. 

 

31.3.1. Se a entidade independente não for contratada, ou ainda se ela não apresentar parecer 

dentro do prazo indicado na Cláusula 31.3, o valor indicado pela CONCESSIONÁRIA 

será considerado adequado, vinculando as PARTES em relação à indenização devida pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 

31.3.1. Se o parecer da entidade independente apresentar valor diverso daquele indicado pela 

CONCESSIONÁRIA, esta última poderá acionar juízo arbitral, na forma da Cláusula 45. 

 

CLÁUSULA 32 – DA CADUCIDADE 

 

32.1. O PODER CONCEDENTE poderá decretar a caducidade da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA na hipótese de inexecução total ou parcial deste CONTRATO que afete a 

prestação dos serviços, observado o disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes, e 

especialmente quando a CONCESSIONÁRIA: 

 

32.1.1. Prestar os serviços objeto deste CONTRATO de forma inadequada ou deficiente, 

tendo por base os parâmetros de desempenho, conforme ANEXO D – COEFICIENTE DE 

DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP), especificamente nas 

hipóteses de: 

 

32.1.1.a. A CONCESSIONÁRIA obter notas de desempenho que caracterizam 

desempenho abaixo do mínimo necessário para atender às necessidades públicas, 

assim considerado quando a CONCESSIONÁRIA obtiver NOTA FINAL DO 

CODIP inferior a 6,0 (60%) por 04 (quatro) meses consecutivos; 

 

32.1.1.b. A CONCESSIONÁRIA obter notas de desempenho que caracterizam o 

desempenho nulo, assim considerado quando a CONCESSIONÁRIA obtiver 

NOTA FINAL DO CODIP igual a 0 (zero) por 15 (quinze) meses não consecutivos. 

 

32.1.2. Descumprir Cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 

concernentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA de forma que sejam afetados 

relevantemente os serviços a serem prestados no âmbito deste CONTRATO; 
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32.1.3. Paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de 

caso fortuito ou força maior ou por grave desequilíbrio econômico-financeiro ou ainda por 

efeito do exercício do direto da CONCESSIONÁRIA de suspensão da execução dos 

serviços, nos termos deste COTRATO; 

 

32.1.4. Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais mínimas para manter a 

adequada prestação dos serviços remanescentes;  

 

32.1.5. Não atender, injustificadamente, a intimação do PODER CONCEDENTE no 

sentido de regularizar a prestação do serviço; 

 

32.1.6. Não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, 

apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma 

do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; ou 

 

32.1.7. For condenada, em sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos, 

inclusive contribuições sociais. 

 

32.2. O PODER CONCEDENTE não poderá decretar a caducidade da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA com relação ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA resultante dos 

eventos causados pela ocorrência de caso fortuito ou força maior ou riscos contratuais que não sejam 

alocados à responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

32.3. A decretação de caducidade deverá ser precedida da verificação e comprovação do 

inadimplemento contratual da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o 

direito de ampla defesa. 

 

32.3.1. Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação à 

CONCESSIONÁRIA, sendo-lhe concedido, em cada caso, prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o seu enquadramento aos termos 

deste CONTRATO, podendo o prazo ser ampliado de acordo com a complexidade da 

prestação a ser executada. 

 

32.3.2. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade 

será decretada mediante Decreto editado pelo Prefeito Municipal, independentemente de 

indenização prévia, calculada no decurso do processo, nos termos do item 32.4 abaixo. 

 

32.3.3. Decretada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para o 

PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, 

ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

32.4. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade será restrita ao valor 

dos investimentos vinculados aos BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados e não depreciados 

e será paga no prazo de até 03 (três) meses contados da decretação da caducidade. 

 

32.5. Do montante previsto no item 32.4 acima serão descontados: 
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32.5.1. Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e à 

sociedade; 

 

32.5.2. As multas contratuais definitivamente aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não 

tenham sido pagas até a data do pagamento do montante previsto nesta Cláusula 32.5; e 

 

32.5.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de 

seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade. 

 

32.6. A decretação de caducidade acarretará, ainda: 

 

32.6.1. A execução das GARANTIAS DE EXECUÇÃO, para ressarcimento de eventuais 

prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE; e 

 

32.6.2. A retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos 

prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE. 

 

32.7. O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados será feito com base no valor 

contábil constante nas demonstrações contábeis da CONCESSIONÁRIA, apurado segundo a 

legislação aplicável e as regras contábeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual 

reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas 

nesse sentido do PODER CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA 33 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

33.1. A CONCESSIONÁRIA poderá exercer seu direito de rescisão deste CONTRATO em caso 

de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, 

notificar previamente o PODER CONCEDENTE, em vista da ocorrência das seguintes hipóteses: 

 

33.1.1. Expropriação, sequestro ou requisição de uma parte substancial dos ativos ou 

participação societária da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE ou por 

qualquer outro órgão público, sem que aquela tenha incorrido em culpa; 

 

33.1.2. Descumprimento das obrigações de pagamento do PODER CONCEDENTE por 

período superior a 90 (noventa) dias, contados do termo de exigibilidade da obrigação, nos 

termos da Cláusula 22.5 deste CONTRATO; 

 

33.1.3. Descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE que importe na 

impossibilidade prática de execução das obrigações principais da CONCESSIONARIA; ou 

 

33.1.4. Ausência de recomposição tempestiva e integral, pelo PODER CONCEDENTE, da 

equação econômico-financeira deste CONTRATO rompida em desfavor da 

CONCESSIONÁRIA. 

 



 

48 

Minuta do Contrato  

33.1.5. Decisão judicial que a autorize a pleitear a rescisão. 

33.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de rescisão será calculada de acordo 

com as Cláusulas 31.2 e 31.3 deste CONTRATO. 

 

 

CLÁUSULA 34 – DA FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 

34.1. Compete a CONCESSIONÁRIA a obrigação de manter as mesmas condições de Habilitação 

e Qualificação necessárias à execução deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

remanescentes por ela assumidas. 

 

34.2. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será extinta nos casos de decretação de falência ou 

de extinção da própria CONCESSIONÁRIA. 

 

34.3. A extinção antecipada do contrato, decorrente da falência ou extinção da 

CONCESSIONÁRIA, gerará para os acionistas dela direito a indenização restrita ao valor dos 

investimentos vinculados aos BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados e não depreciados, a 

será paga no prazo de até 03 (três) meses contados da extinção do contrato, e calculada na forma 

dos itens 32.4, 32.5, 32.6 e 32.7 deste CONTRATO.  

 

 

CLÁUSULA 35 – DA ANULAÇÃO 

 

35.1. Este CONTRATO somente poderá ser anulado por decisão judicial, na hipótese de ocorrência 

de ilegalidade que caracterize vício insanável. 

 

35.2. A anulação deste CONTRATO não implica anulação das GARANTIAS prestadas em favor 

do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA. 

 

35.3. Na hipótese de anulação do CONTRATO, se a ilegalidade for imputável apenas ao PODER 

CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será indenizada nos termos dos itens 31.2 e 31.3 deste 

CONTRATO. 

 

35.4. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao 

PODER CONCEDENTE poderão ser descontados da indenização prevista para o caso de anulação 

deste CONTRATO. 
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CLÁUSULA 36 – DA INTERVENÇÃO 

 

36.1. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das obrigações principais 

decorrentes deste CONTRATO, o MUNICÍPIO poderá intervir na CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA quando não se justificar a sua caducidade, com o fim de assegurar a adequada 

prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e 

legais pertinentes.  

 

36.2. A intervenção far-se-á por Decreto do PODER CONCEDENTE, que conterá a designação 

do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. 

 

36.3. A intervenção poderá ser determinada nos seguintes casos: 

 

36.3.1. Paralisação injustificada das atividades, assim entendida a interrupção da prestação 

dos serviços e atividades fora das hipóteses previstas neste CONTRATO ou na legislação; 

 

36.3.2. A CONCESSIONÁRIA for condenada em decisão irrecorrível em ação que tenha 

por objeto sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais; 

 

36.3.3. Condenação em decisão irrecorrível por infração à ordem econômica, nos termos da 

legislação própria; 

 

36.3.4. Prática reincidente de infrações definidas como graves, nos termos deste 

CONTRATO, que coloquem em risco a segurança de pessoas e usuários dos sistemas 

incorporados na CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ou a própria existência dos serviços; 

ou  

 

36.3.5. Omissão em prestar contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de óbice 

à atividade fiscalizatória que pressuponham a prática de qualquer das ocorrências previstas 

acima. 

 

36.4. Verificando-se qualquer situação que possa dar lugar à intervenção na CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, o PODER CONCEDENTE, antes de determinar a intervenção, deverá 

notificar a CONCESSIONÁRIA para, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, ou em prazo maior a 

ser dimensionado de acordo com a complexidade da prestação a ser executada, sanar as 

irregularidades indicadas. 

 

36.5. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou tenha 

dado início a providências que demonstrem o efetivo propósito de saná-las, o PODER 

CONCEDENTE poderá declarar a intervenção. 

 

36.6. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de até 30 (trinta) 

dias, instaurará procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e 

apurar responsabilidades, assegurados a CONCESSIONÁRIA a ampla defesa e o contraditório nos 

termos da legislação. 
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36.6.1. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares, será declarada a sua nulidade devendo a prestação dos serviços ser 

imediatamente restituída à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de seu direito à 

indenização. 

 

36.6.2. O procedimento administrativo a que se refere o item 36.6 acima deverá estar 

concluído no prazo máximo e improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, incluindo-se a 

fase recursal, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. 

 

36.6.3. Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da CONCESSIONÁRIA ou 

atos de renúncia, o interventor necessitará de prévia autorização escrita do PODER 

CONCEDENTE. 

 

36.6.4. Dos atos do interventor caberá recurso ao PODER CONCEDENTE. 

 

36.6.5. O interventor deverá observar a mesma prioridade praticada pela 

CONCESSIONÁRIA no pagamento dos financiamentos contraídos para cumprir 

obrigações de investimento previstas no CONTRATO. 

 

36.6.6. Se as receitas da CONCESSÃO não forem suficientes para cobrir as despesas 

necessárias à continuidade do serviço concedido, o PODER CONCEDENTE poderá 

executar a garantia de execução contratual para obter os recursos faltantes. Caso a garantia 

não seja suficiente, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir o PODER CONCEDENTE, 

nos prazos fixados. 

 

36.7. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a prestação 

dos serviços voltará a ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA que responderá somente 

pelos atos praticados durante sua gestão. A restituição da prestação dos serviços à responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA será precedida da prestação de contas do PODER CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA 37 – DA DEVOLUÇÃO 

 

37.1. No caso de extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, fica facultado ao PODER 

CONCEDENTE sub-rogar-se nos contratos vigentes de interesse da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, que tenham sido celebrados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

37.2. Com a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, serão transferidos ao PODER 

CONCEDENTE todos os bens, equipamentos e instalações vinculados à CONCESSÃO, que 

deverão estar em condições adequadas de uso, com as características e requisitos técnicos mantidos, 

de modo a permitir a continuidade na prestação dos serviços. 

 

37.3. Para a efetivação da transferência, os procedimentos técnicos, gerenciais e jurídicos cabíveis 

deverão ser estabelecidos no PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, a ser 

elaborado pelas PARTES no prazo máximo de até 36 (trinta e seis) meses antes do término da 

vigência deste CONTRATO. 
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37.4. Para receber serviço objetivo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE designará uma 

“Comissão de Recebimento”, composta por pelo menos 03 (três) membros, que será competente 

para lavrar o “Termo de Verificação” e, estando conforme, efetuar o recebimento definitivo, 

mediante a lavratura de “Termo Definitivo de Devolução do objeto da concessão”, a ser firmado 

entre as PARTES. 

 

 

CLÁUSULA 38 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

38.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pela 

CONCESSIONÁRIA, estará ela sujeita, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, às 

seguintes penalidades aplicáveis pelo PODER CONCEDENTE: 

 

38.1.1. Advertência formal, a versar sobre o descumprimento das obrigações assumidas e a 

determinação da adoção das medidas para a correção; 

 

38.1.2. Multa: 

 

38.1.2.1. 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL EFETIVA, no mês da infração, por dia de atraso, em caso de 

descumprimento das metas; 

 

38.1.2.2. 0,1% (zero um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

EFETIVA, no mês da infração, por dia de atraso, em caso de atraso na contratação ou 

renovação da GARANTIA ou SEGUROS; 

 

38.1.2.3. 0,5% (meio ponto percentual) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL EFETIVA, no mês da infração, por dia de suspensão, em caso de 

suspensão injustificada dos serviços; 

 

38.1.2.3 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

MÁXIMA, em caso de a CONCESSIONÁRIA obter nota de desempenho que 

caracteriza desempenho abaixo do mínimo necessário para atender às necessidades 

públicas, assim considerado quando a CONCESSIONÁRIA obtiver NOTA FINAL 

DO COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA inferior 

a 6,0 (60%); 

 

38.1.2.4. 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

EFETIVA no mês da infração, em caso de descumprimento dos demais encargos da 

CONCESSIONÁRIA, percentual aplicado por infração cumulativamente. 

 

38.1.2.4. 10% (dez por cento) do valor dos investimentos não realizados no caso de 

não cumprimento do CONTRATO por culpa da CONCESSIONÁRIA, que resulte 

na extinção do CONTRATO. 
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38.1.3. Suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo definido no artigo 87, inciso 

III, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

38.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

por prazo não superior a 05 (cinco) anos, conforme artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 

8.666/1993; ou 

 

38.1.5. Declaração de caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

38.2. As penalidades serão aplicadas pelo PODER CONCEDENTE, segundo a gravidade da 

infração. 

 

38.3. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, e o seu 

cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela legislação 

aplicável. 

 

38.4. A aplicação das multas contratuais não se confunde com a metodologia de avaliação de 

desempenho da CONCESSIONÁRIA e a respectiva nota que lhe for atribuída em decorrência do 

disposto no ANEXO D – COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

(CODIP) deste CONTRATO. 

 

38.5. A aplicação das multas contratuais não se confunde, ainda, com as implicações do 

inadimplemento contratual previstas no ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO I – 

EDITAL deste CONTRATO, que refletirá sempre a execução real dos investimentos. 

 

38.5.1. O atraso no cumprimento do cronograma de investimentos, constante do ANEXO H – 

PROPOSTA TÉCNICA deste CONTRATO, ensejará reequilíbrio econômico-financeiro na 

justa proporcionalidade do valor do investimento em atraso. 

 

38.6. As multas devem ser aplicadas mediante decisão fundamentada do PODER CONCEDENTE, 

assegurado à CONCESSIONÁRIA o prévio direito à ampla defesa e ao devido processo legal, nos 

termos da cláusula 38.8.  

 

38.7. As sanções serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de 

notificação, por escrito, à CONCESSIONÁRIA, com os motivos que ensejaram a indicação das 

sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, e sem prejuízo 

da interposição de recurso. 

 

38.8. A notificação a que se refere o item 38.8 acima será enviada pelo correio, com aviso de 

recebimento ou entregue à CONCESSIONÁRIA mediante recibo. 

 

38.9. Não acolhidas as razões apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, ou transcorrido o prazo 

constante na Cláusula 38.8 acima, sem apresentação de defesa, o PODER CONCEDENTE 

decidirá acerca da infração, com a aplicação da sanção cabível, dando-se ciência à 

CONCESSIONÁRIA da decisão. 
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38.10. O recurso de que trata o item 38.8 será interposto em até 15 (quinze) dias, contados da ciência 

pela CONCESSIONÁRIA da decisão que lhe aplicou sanção, e será dirigido à autoridade que 

proferiu a decisão, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 15 (quinze) dias ou nesse 

mesmo prazo encaminhá-lo à autoridade superior. 

 

38.11. O processo devidamente autuado e numerado seguirá as seguintes etapas: 

 

38.11.1. Instauração do processo administrativo pela autoridade competente,  

e documentos comprobatórios; 

 

38.11.2. Notificação da ocorrência encaminhada à CONCESSIONÁRIA; 

 

38.11.3. Defesa prévia da CONCESSIONÁRIA; 

 

38.11.4. Despacho saneador; 

 

38.11.5. Fase instrutória; 

 

38.11.6. Alegações finais; 

 

38.11.7. Parecer jurídico; 

 

38.11.8. Decisão administrativa; 

 

38.11.9. Recurso; 

 

38.11.10. Manifestação da autoridade que proferiu a decisão; 

 

38.11.10. Parecer jurídico; e 

 

38.11.11. Julgamento do recurso pela autoridade superior. 

 

38.12. A eficácia dos atos decisórios está adstrita à publicação no D.O.M. 

 

38.12. Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados diversos 

autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para imposição de pena. 

 

38.12.1. Considerar-se-ão continuadas as infrações quando se tratar de repetição de faltas 

ainda não julgadas pelo PODER CONCEDENTE. 

 

38.12.2. A CONCESSIONÁRIA poderá pedir, antes do julgamento definitivo do processo 

administrativo, o reconhecimento da continuidade delitiva. 

 

38.12.3. Reconhecida a infração continuada, o PODER CONCEDENTE fará a reunião de 

todos os processos instaurados, formando um único e novo processo administrativo, 

podendo aproveitar os atos praticados, desde que não haja prejuízo à CONCESSIONÁRIA. 
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38.12.4. No julgamento de infrações continuadas caberá uma única sanção à 

CONCESSIONÁRIA, cuja proporção levará em conta a amplitude da continuidade 

delitiva. 

 

38.13. Na falta de pagamento de qualquer multa no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da 

CONCESSIONÁRIA da decisão final e definitiva que impuser a penalidade, poderá o PODER 

CONCEDENTE executar a GARANTIA. 

 

38.14. O eventual pagamento de multas administrativas ou da multa prevista para o caso de 

decretação de caducidade não exime a CONCESSIONÁRIA do fiel cumprimento das obrigações 

e responsabilidades previstas no CONTRATO, bem como da reparação de eventuais perdas e danos 

causados ao PODER CONCEDENTE em decorrência das atividades relacionadas com a 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

 

CLÁUSULA 39 – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

 

39.1. As PARTES comprometem-se a, reciprocamente, cooperar e prestar o auxílio que 

razoavelmente lhes possa ser exigido para o bom desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

39.2. As decisões, autorizações, aprovações, pedidos ou demais atos do PODER CONCEDENTE 

praticados ao abrigo do presente CONTRATO deverão ser devidamente formalizados e 

fundamentados, bem como deverão os atos de execução do presente CONTRATO, a cargo de 

qualquer das PARTES, assentar-se em critérios de razoabilidade. 

 

CLÁUSULA 40 – DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

40.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste 

CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das atividades decorrentes da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, obriga-se a: 

 

40.1.1. Regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços pela CONCESSIONÁRIA, 

zelando pela sua boa qualidade; 

 

40.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO; 

 

40.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços 

prestados pela CONCESSIONÁRIA; 

 

40.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados 

ao CONTRATO, solicitados por escrito pela CONCESSIONÁRIA; 



 

55 

Minuta do Contrato  

 

40.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e 

conservação do meio ambiente; 

 

40.1.6. Assegurar à CONCESSIONÁRIA a plena utilização dos BENS AFETOS e BENS 

REVERSÍVEIS perante qualquer instância do PODER PÚBLICO de quaisquer de suas 

esferas; 

 

40.1.7. Pagar à CONCESSIONÁRIA as indenizações previstas na legislação aplicável e 

neste CONTRATO, quando devidas; 

 

40.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pela 

CONCESSIONÁRIA, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, 

sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor; 

 

40.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis da 

CONCESSIONÁRIA, se pertinente; 

 

40.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à 

execução das obras, que lhe serão encaminhados pela CONCESSIONÁRIA posteriormente 

ao recebimento das obras; 

 

40.1.11. Auxiliar e apoiar a CONCESSIONÁRIA no relacionamento com os demais 

prestadores de serviços públicos, com as demais autoridades municipais, estaduais e 

federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas 

neste CONTRATO; 

 

40.1.12. Apreciar e autorizar, nos termos deste CONTRATO, os pedidos de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSIONÁRIA; 

 

40.1.13. Efetuar o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 

conforme disposto neste CONTRATO; 

 

40.1.14. Manifestar-se em relação aos pareceres e relatórios emitidos pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE; 

 

40.1.15. Manifestar-se quanto a objeção, ou não, aos projetos encaminhados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

40.1.16. Constituir e manter as GARANTIAS do PODER CONCEDENTE previstas neste 

CONTRATO; 

 

40.1.17. Promover reajuste automático da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, 

nos termos deste CONTRATO; 
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40.1.18. Transferir, à CONCESSIONÁRIA, formalizando o respectivo termo de 

transferência, todos os bens arrolados no ANEXO F –INVENTÁRIO DE BENS E 

RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS, que são instrumentais à prestação dos serviços; 

 

40.1.19. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO. 

 

40.2. O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste 

CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das atividades decorrentes da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, obriga-se a: 

 

40.2.1. Intervir na CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos casos e nas condições 

previstos neste CONTRATO; 

 

40.2.2. Extinguir a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos casos previstos neste 

CONTRATO; 

 

40.3. O PODER CONCEDENTE, quando citado ou intimado de qualquer ação judicial ou 

processo administrativo, que possa resultar em impacto no âmbito da esfera de direitos da 

CONCESSIONÁRIA, deverá imediatamente comunicá-la, inclusive dos termos e prazos 

processuais, bem como comprometer-se a envidar os melhores esforços na defesa dos interesses 

comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo. 

 

40.3.1. Fica facultado à CONCESSIONÁRIA valer-se de qualquer instrumento processual de 

intervenção de terceiros 

 

40.4. O PODER CONCEDENTE deverá, ainda, ressarcir a CONCESSIONÁRIA de todos os 

desembolsos decorrentes de determinações judiciais ou administrativas, para satisfação de 

obrigações originalmente imputáveis ao PODER CONCEDENTE, inclusive reclamações 

trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao PODER CONCEDENTE. 

 

40.4.1. A CONCESSIONÁRIA notificará o PODER CONCEDENTE para pagamento das 

despesas referidas na Cláusula 40.4 acima, o qual efetuará o pagamento em até 72 (setenta e 

duas) horas ou, facultativamente, realizará o pagamento integral em conjunto com o pagamento 

da primeira CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA subsequente à notificação da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

40.4.2. As PARTES em comum acordo poderão estabelecer mecanismo de pagamento ou 

parcelamento dos valores de forma diversa da prevista na Cláusula 40.4.1 acima. 

 

40.5. O PODER CONCEDENTE comunicará à(s) instituição(ões) financeira(s) ou seguradora(s) 

responsável(is) pela prestação das GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, bem como 

à(s) entidade(s) financiador(as) da CONCESSIONÁRIA, sempre que iniciar procedimento 

administrativo que possa culminar na decretação da intervenção, na encampação ou na decretação 

de caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
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40.6. Além do cumprimento das disposições expressas neste CONTRATO e nos limites de sua 

atuação institucional, o PODER CONCEDENTE colaborará com as entidades financiadoras da 

CONCESSIONÁRIA, para salvaguarda do respectivo direito de crédito. 

 

40.7. As autorizações ou aprovações a serem emitidas pelo PODER CONCEDENTE ou as suas 

eventuais recusas não implicam na assunção, por ele, de quaisquer responsabilidades, nem 

exoneram a CONCESSIONÁRIA do cumprimento pontual das obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

 

 

CLÁUSULA 41 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 

41.1. A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste 

CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das atividades decorrentes da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, obriga-se a: 

 

41.1.1. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das condições do financiamento e 

dos instrumentos jurídicos que assegurem os investimentos previstos neste CONTRATO; 

 

41.1.2. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das alterações das condições dos 

financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo 

financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização 

devida no caso de extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

41.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as 

disposições legais e regulamentares e, ainda, as determinações do PODER 

CONCEDENTE, especialmente a execução das OBRAS; 

 

41.1.4. Prestar todos os serviços, controles e atividades relativos a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, com zelo e diligência; 

 

41.1.5. Dispor de equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à 

prestação dos serviços; 

 

41.1.6. Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, por todos os atos e 

eventos de sua competência, especialmente, por eventuais desídias e faltas quanto a 

obrigações decorrentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

41.1.7. Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de 

determinações judiciais ou administrativas, para satisfação de obrigações originalmente 

imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por 

empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA; 

 

41.1.8. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos serviços; 

 



 

58 

Minuta do Contrato  

41.1.9. Manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e qualquer ocorrência em 

desconformidade com a prestação dos serviços; 

 

41.1.10. Auxiliar o PODER CONCEDENTE na preservação do meio ambiente, zelando 

pela proteção dos recursos naturais; 

 

41.1.11. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de 

terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que 

forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas; 

 

41.1.12. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de 

segurança e medicina do trabalho, em relação aos seus empregados; 

 

41.1.13. Fornecer ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os documentos e 

informações pertinentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, possibilitando a 

fiscalização e a realização de auditorias, nos prazos e periodicidade por este determinado; 

 

41.1.14. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos 

contratos que firmar com terceiros, o dever de permitir o acesso da fiscalização; 

 

41.1.15. Manter em dia o inventário e o registro dos BENS vinculados a presente 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

41.1.16. Submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE propostas de implantação de 

melhorias dos serviços e de NOVAS TECNOLOGIAS; 

 

41.1.17. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não 

autorizada dos bens integrantes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, mantendo o 

PODER CONCEDENTE informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua 

adequada utilização 

 

41.1.18. Manter atualizado e fornecer ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado 

todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e equipamentos referentes à 

execução dos serviços; 

 

41.1.19. Cumprir as determinações legais pertinentes à prestação dos serviços; 

 

41.1.20. Responder, nos termos da lei, por quaisquer danos e/ou prejuízos causados, por si, 

por seus prepostos ou por terceiros contratados, ao PODER CONCEDENTE, no exercício 

da execução das atividades da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, não sendo imputável 

ao PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade direta ou indireta; 

 

41.1.21. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado 

às atividades da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que sejam observadas 

rigorosamente as regras do CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, 

regulamentares e técnicas aplicáveis; 
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41.1.22. Encaminhar, sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, cópia dos 

instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias inerentes ao objeto da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

41.1.23. Prestar contas ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, nos termos 

deste CONTRATO; 

 

41.1.24. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 

demonstrações financeiras padronizadas; 

 

41.1.25. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros 

contábeis de todas as operações em conformidade com os princípios fundamentais de 

contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade; 

 

41.1.26. Apresentar, semestralmente, até o final do mês subsequente ao do encerramento do 

semestre referenciado, as demonstrações contábeis de acordo com os preceitos mencionados 

no item anterior; 

 

41.1.27. Solicitar ao PODER CONCEDENTE, em tempo hábil, os atos de desapropriação 

e/ou instituição de servidão necessários à prestação dos serviços objeto do presente 

CONTRATO; 

 

41.1.28. Assegurar o livre acesso, em qualquer época, pelos encarregados do PODER 

CONCEDENTE, às suas instalações e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas 

atividades relacionadas com o objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

 

41.1.29. Zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, tomando todas as providências necessárias; 

 

41.1.30. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou 

ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito das atividades objeto da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA; 

 

41.1.31. Contratar e garantir a cobertura de todos os Seguros previstos na Cláusula 25 deste 

CONTRATO. 

 

 

CLÁUSULA 42 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

 

42.1. Sem prejuízo do disposto no item seguinte e das demais hipóteses previstas na matriz de riscos, 

a ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar a CONCESSIONÁRIA de 

qualquer responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO. 
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42.2. O PODER CONCEDENTE fica exonerado de qualquer penalidade ou prejuízo em caso de 

atraso no cumprimento de suas obrigações previstas na Cláusula 40, em razão da ocorrência de fato 

enquadrado como caso fortuito ou de força maior. 

 

42.3. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força, a PARTE 

deverá comunicar, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento, à 

outra PARTE, o ocorrido, cabendo às PARTES, conjunta e justificadamente, decidir pela rescisão 

contratual ou pela continuidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

42.4. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao PODER CONCEDENTE promover 

a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO, sem prejuízo da 

adequação do cronograma de execução das obras, se o caso. 

 

42.5. Verificando-se a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA em decorrência de 

eventos de caso fortuito ou força maior, aplicar-se-á, no que couber, as regras e os procedimentos 

válidos para a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA por advento de encampação. 

 

 

CLÁUSULA 43 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS 

 

43.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por 

solicitação de qualquer das PARTES, um COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros 

efetivos. 

 

43.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados 

sobre as questões que lhe forem submetidas pelo PODER CONCEDENTE ou pela 

CONCESSIONÁRIA, relativamente a divergências que venham a surgir quanto aos 

aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos serviços objeto da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

43.1.2. Quando demandado, decidirá o COMITÊ TÉCNICO, a respeito de eventuais 

controvérsias relativas às alterações no COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP), sem prejuízo de demais matérias técnicas que lhe 

possam ser submetidas. 

 

43.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá 

notificar a outra PARTE, indicando o nome de um membro efetivo. 

 

43.3. Em prazo não superior a 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca 

da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo. 

 

43.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados 

pelas PARTES, dentre os especialistas na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) 

dias. 
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43.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, 

caberá ao PODER CONCEDENTE arbitrar, decidindo a respeito. 

 

43.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre 

profissionais independentes, de conceito reconhecido. 

 

43.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ 

TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos 

ligados ao objeto da divergência suscitada. 

 

43.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos 

no item anterior, a PARTE reclamada apresentará as suas alegações relativamente à questão 

formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos apresentados 

por ambas as PARTES. 

 

43.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

a contar da data de recebimento, pelo COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte 

reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo e aceito pelo 

COMITÊ TÉCNICO. 

 

43.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto 

favorável de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros. 

 

43.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

43.10.1. Caso a CONCESSIONÁRIA formule um pleito, submetendo-o ao COMITÊ 

TÉCNICO, e a sua decisão indique a procedência do pedido ou da alegação feita pela 

CONCESSIONÁRIA em detrimento das alegações do PODER CONCEDENTE, este terá 

de ressarcir a CONCESSIONÁRIA dos custos de contratação do COMITÊ TÉCNICO. 

 

43.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera a 

CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais e às 

determinações do PODER CONCEDENTE, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, 

nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

43.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá 

submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos termos da Cláusula 45 deste CONTRATO. 
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CLÁUSULA 44 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

 

44.1. Todos os projetos e documentação, relacionados com as especificações técnicas 

previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, serão entregues ao PODER 

CONCEDENTE, com atualização tecnológica. 

 

44.2. A documentação técnica apresentada à CONCESSIONÁRIA é de propriedade do PODER 

CONCEDENTE, sendo vedada sua utilização pela CONCESSIONÁRIA para outros fins que não 

os previstos neste CONTRATO. 

 

44.2.1. A CONCESSIONÁRIA cede gratuitamente ao PODER CONCEDENTE todos os 

projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem 

necessários ao desempenho das funções que a este são incumbidas, ou ao exercício dos 

direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO, e que tenham sido especificamente 

adquiridos ou criados no desenvolvimento das atividades integradas na CONCESSÃO, seja 

diretamente pela CONCESSIONÁRIA, seja por seus subcontratados. 

 

44.2.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os 

fins específicos das atividades integradas na CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, bem 

como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais referidos no item anterior, serão 

transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao PODER CONCEDENTE ao 

final da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, competindo à CONCESSIONÁRIA adotar 

as medidas necessárias para este fim. 

 

 

CLÁUSULA 45 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR ARBITRAGEM 

 

45.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, 

ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as 

PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 43 deste CONTRATO, ou cuja 

resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser 

resolvida de forma definitiva por meio de ARBITRAGEM, segundo o disposto no art. 1º, § 1º, da 

Lei Federal nº 9.307/96. 

 

45.2. A ARBITRAGEM será conduzida e administrada pela Câmara e Mediação e Arbitragem 

XXXXXXXX ou pela que a substituir.  

 

45.2.1. Em caso de extinção da CÂMARA XXXXX, durante o prazo de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, caberá às PARTES a escolha de nova Câmara Arbitral. 

 

45.2.2. Poderão as PARTES de comum acordo modificar a escolha da CÂMARA 

XXXXXXX.  
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45.2.3. A escolha de nova Câmara Arbitral, nas hipóteses acima, será objeto de proposta do 

PODER CONCEDENTE, podendo a CONCESSIONÁRIA manifestar, desde que de forma 

motivada e justificada, a sua discordância no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

comunicação da proposta do PODER CONCEDENTE. No caso de manifestação de 

discordância caberá ao PODER CONDENTE a comunicação de nova proposta de Câmara 

Arbitral em 5 (cinco) dias úteis, repetindo-se o procedimento até que não haja manifestação 

expressa de discordância por parte da CONCESSIONÁRIA. 

 

45.3. A ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, 

requerendo a instalação do Tribunal Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual 

gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de 

Mediação e Arbitragem da CÂMARA XXXXXX (“Regulamento”). 

 

45.4. A ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos: 

 

45.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no Regulamento; 

 

45.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das 

PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo com os prazos previstos no Regulamento. 

Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome do terceiro 

árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral; 

 

45.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, ao Presidente da 

CÂMARA XXXXXXX caberá fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso os 

árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, 

caberá ao Presidente da CÂMARA XXXXXX fazê-lo. 

 

45.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo 

do Regulamento se este limitar a escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do 

tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos 

competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, 

deverá ser observado o que dispuser o Regulamento aplicável.  

 

45.4.3. A cidade de XXXX, Estado de XXXX, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da 

prolação do laudo arbitral; 

 

45.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de ARBITRAGEM será a língua portuguesa. 

 

45.4.5. Quanto ao mérito, a ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base 

na lei brasileira, obedecendo, quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, 

no Regulamento e o disposto na Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo 

título executivo vinculativo entre as PARTES; 

 

45.4.6. A ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade; 

 

45.4.7. A sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES 

e seus sucessores; 
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45.4.8. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, 

custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) 

pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de sucumbência, com respectiva distribuição 

proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral. 

 

45.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e 

cada uma delas suportará exclusivamente seus próprios custos de advogados peritos e outros 

necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral. 

 

45.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e 

tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do 

desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que deverão 

continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão 

final seja obtida relativamente à matéria em causa. 

 

45.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer 

medidas judiciais: 

 

45.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação 

do Tribunal Arbitral, cuja propositura não será interpretada como uma renúncia do 

procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem; e 

 

45.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final. 

 

45.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar 

ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo Arbitral. 

 

45.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, 

as PARTES elegem o Foro da Comarca de XXXXX, no Estado de XXXXXXX. 

 

45.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder 

Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então 

decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação. 

 

45.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será 

definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final título executivo judicial. 

 

45.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo 

Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral não estiver ainda instalado, deverá assegurar, 

liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção, pela 

CONCESSIONÁRIA, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade da 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final. 

 

45.11. Será, também, competente o Foro da Comarca de XXXXXX, no Estado de XXXXXX, para 

dirimir qualquer controvérsia não sujeita à ARBITRAGEM. 
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CLÁUSULA 46 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

46.1. DO ACORDO COMPLETO  

 

46.1.1. As PARTES declaram que este CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a 

totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

46.2. DAS COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

 

46.2.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 

 

46.2.1.1. Em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 

 

46.2.1.2. Por fax, desde que comprovada a recepção; 

 

46.2.1.3. Por correio registrado, com aviso de recebimento; ou 

 

46.2.1.4. Por correio eletrônico, com aviso de recebimento. 

 

46.2.2. Todas as comunicações recíprocas, relativas a este CONTRATO, serão consideradas 

como efetuadas, se entregues por correspondência endereçada como segue: 

 

I - PODER CONCEDENTE: 

 

Rua Dr. Cruz Machado, nº 205, Centro, União da Vitória/PR, CEP 84.600-900 

 

II -. CONCESSIONÁRIA: 

 

[●] 

 

46.2.3. Qualquer PARTE signatária do presente CONTRATO poderá modificar seu 

endereço, número de fax, e endereço de correio eletrônico, mediante comunicação a outra 

PARTE. 

 

46.3. DA CONTAGEM DOS PRAZOS  

 

46.3.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, 

salvo se, expressamente, se referir a dias úteis. 

 

46.3.2. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último. 

 

46.3.3. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do PODER 

CONCEDENTE. 
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46.4. DA TOLERÂNCIA 

 

46.4.1. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo 

ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus 

ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a 

validade e eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, 

como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.  

 

46.5. DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS 

 

46.5.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um 

compromisso independente e distinto. 

 

46.5.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de 

modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável. 

 

46.5.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, 

nula ou inexequível por decisão de órgão competente, deverá ser julgada separadamente do 

restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as 

intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais 

disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas ou invalidadas, desde 

que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO. 

 

46.5.4. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de 

manifestação administrativa de invalidação com efeitos auto executórios. 

 

46.6. O presente CONTRATO será registrado e arquivado nos órgãos competentes, devendo, o 

PODER CONCEDENTE providenciar, dentro de 20 (vinte) dias de sua assinatura, a publicação 

de seu extrato no D.O.M. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

 

União da Vitória, [●] de [●] de 2019. 
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ANEXO A 

GLOSSÁRIO 
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1. No CONTRATO e seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido 

diferente, são adotadas as siglas, termos e expressões cujo significado se encontra a seguir, sem 

prejuízo de outros inseridos no CONTRATO ou em seus ANEXOS ou, ainda, na legislação em 

vigor. 

2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Administração direta e indireta de quaisquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob controle do PODER PÚBLICO e das fundações por 

ele instituídas ou mantidas; 

ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA: Administração temporária da CONCESSIONÁRIA por 

seus financiadores e garantidores, em prol de sua reestruturação financeira e da continuidade da 

prestação dos serviços, sem a transferência da propriedade de ações ou quotas, nos termos no art. 

27-A da Lei Federal nº 8.987/95. 

AFILIADAS: Empresas que mantenham relação com CONCESSIONÁRIA ou qualquer de suas 

acionistas, qualquer pessoa, física ou jurídica, controladora, controlada ou sob controle comum. 

ANEXOS: Documentos anexos ao presente CONTRATO. 

ÁREA DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: espaço geográfico no qual serão executados os 

serviços objetos da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS: Atualização da mesma tecnologia inicialmente 

contratada, sem o investimento em novas tecnologias, diversas da contratada. 

BENS AFETOS: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, 

edificações e acessórios integrantes dos sistemas de iluminação pública, vinculados ao 

CONTRATO, objeto de concessão de uso, composto de BENS REVERSÍVEIS, BENS 

PRIVADOS e BENS PÚBLICOS.  

BENS PRIVADOS: Bens de propriedade da CONCESSIONÁRIA, que, não obstante serem 

destinados à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, não são considerados BENS 

REVERSÍVEIS. 

BENS REVERSÍVEIS: Todos os bens indispensáveis aos serviços e vinculados à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, os quais, nos termos da Lei, serão revertidos ao PODER CONCEDENTE 

após a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

CASO FORTUITO: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera 

obstáculo intransponível para a CONCESSIONÁRIA no cumprimento deste CONTRATO. 

COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CODIP: constante no 

Anexo D do Contrato, que define os indicadores destinados a aferir a qualidade do serviço prestado 

pela CONCESSIONÁRIA. 
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COMITE TÉCNICO: comissão tripartite composta por um profissional nomeado pelo PODER 

CONCEDENTE, um profissional nomeado pela CONCESSIONÁRIA e por um terceiro nomeado 

de comum acordo pelas partes, cuja função é tomar decisões nas questões técnicas que lhe forem 

submetidas pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do que 

dispõe este CONTRATO. 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: modalidade de contrato de Parceria Público-Privada na qual 

a CONCESSIONÁRIA é remunerada totalmente pelo PODER CONCEDENTE, mediante 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA. 

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico constituída pela LICITANTE 

VENCEDORA da LICITAÇÃO, nos termos do artigo 9º da Lei 11.079/04 e deste EDITAL, com 

a qual o MUNICÍPIO celebrará o CONTRATO. 

CONCORRÊNCIA: modalidade da LICITAÇÃO a ser procedida para a definição do parceiro 

privado com a melhor proposta. 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA: Remuneração paga mensalmente pelo PODER 

CONCEDENTE em razão da prestação de serviço pela CONCESSIONÁRIA, após a mensuração 

de seu desempenho mediante aplicação do COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP), podendo assumir outras formas que não a contraprestação 

pecuniária. 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA: Remuneração total passível de ser paga 

mensalmente pelo PODER CONCEDENTE em razão da prestação de serviço pela 

CONCESSIONÁRIA, composta pela CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL NÃO VARIÁVEL e 

pela CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL VARIÁVEL, destacada na PROPOSTA 

ECONÔMICA, podendo assumir outras formas que não a contraprestação pecuniária. 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL NÃO VARIÁVEL em função do COSIP: Parcela da 

remuneração mensal da CONCESSIONÁRIA que não é objeto de desconto diante da aplicação 

dos indicadores elencados no CODIP. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA VARIÁVEL em função do CODIP: Parcela da 

remuneração mensal da CONCESSIONÁRIA que pode ser objeto de desconto diante da aplicação 

dos indicadores elencados no CODIP. 

CONTRATO: Contrato de concessão de serviço público, na modalidade de concessão 

administrativa, a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. 

CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA: Propriedade resolúvel de ações ou quotas pelos 

financiadores e/ou garantidores da CONCESSIONÁRIA, em prol de sua reestruturação financeira 

e da continuidade da prestação dos serviços, nos termos no art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/95.  

D.O.M. – Diário Oficial do Município. 

EDITAL: Instrumento convocatório da Concorrência nº XX/2019, e seus ANEXOS, contendo o 

conjunto de instruções e regras que orientam o procedimento administrativo de seleção da 

CONCESSIONÁRIA apta a receber a outorga da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
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ETAPA PRELIMINAR: Momento posterior à assinatura do CONTRATO, com prazo de até 

sessenta dias, prorrogáveis na forma do CONTRATO, antes da emissão a ORDEM DE INÍCIO. 

FLUXO DE CAIXA MARGINAL: Fluxo de caixa projetado em razão do evento que ensejou a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para o caso de NOVOS 

INVESTIMENTOS. 

FORÇA MAIOR: evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice 

intransponível para a CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO, consubstanciado em 

fato ou ato superveniente impeditivo de cumprimento das obrigações assumidas. 

INTERFERÊNCIAS IMPREVISTAS: ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com 

consequências incalculáveis, de origem natural ou artificial, cuja existência seja anterior à data da 

assinatura do CONTRATO, mas que são constatados no decorrer da sua execução, dificultando ou 

onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos. 

LICITAÇÃO: significa a Concorrência nº xx/2019, nos termos do EDITAL. 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA: PODER CONCEDENTE 

NOVAS TECNOLOGIAS: Tecnologias não previstas originalmente para execução dos serviços 

objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

NOVOS INVESTIMENTOS: Investimentos não previstos originalmente para execução dos 

serviços objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

OBRAS: Obras e instalações a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA que deverão preceder 

ou concorrer com a prestação do objeto contratual.  

ORDEM DE INÍCIO: autorização fornecida pelo PODER CONCEDENTE para início da 

execução do CONTRATO. 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: contratos de longo prazo formalizados entre um parceiro 

privado – CONCESSIONÁRIA – e um parceiro público – PODER CONCEDENTE – no qual há 

a prestação de serviços públicos ou serviços à Administração Pública, nas modalidades de concessão 

administrativa e CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

PARTES: PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA signatários do CONTRATO. 

PLANO DE NEGÓCIOS: plano elaborado pela CONCESSIONÁRIA, entregue junto com a 

PROPOSTA ECONÔMICA, segundo as premissas e termos do EDITAL e seus ANEXOS. 

PODER CONCEDENTE: é o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. 

PODER PÚBLICO: Administração direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 

jurídica de direito privado sob controle do PODER PÚBLICO e das fundações por ele instituídas 

ou mantidas. 
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PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL: Conjunto de ações que visa 

assegurar que sejam mapeadas e tomadas as ações necessárias e suficientes providências em termos 

de custos de encerramento das operações e instalações. 

PROPOSTA ECONÔMICA: é a proposta apresentada pela LICITANTE, expressa em reais, para 

a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA mensal a ser paga pelo PODER CONCEDENTE, 

conforme o item 17 deste EDITAL. 

PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta apresentada pela LICITANTE, contendo a descrição 

técnica da solução por ela ofertada ao PODER CONCEDENTE, a qual norteará a análise de 

atendimento de parâmetros luminotécnicos, tecnologia em telegestão e disponibilização de software 

de gestão com as funcionalidades mínimas exigidas no ANEXO X do EDITAL. 

RECEITAS ACESSÓRIAS: significa a parcela de remuneração da CONCESSIONÁRIA 

correspondente à arrecadação de quaisquer receitas alternativas, complementares, acessórias ou 

suplementares à contraprestação pública em razão dos serviços prestados. 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO: mecanismo ou ferramenta que busca conhecer e medir o 

desempenho dos diferentes elementos que compõem o projeto, estabelecendo uma comparação 

entre o desempenho esperado e o apresentado por esses elementos. 
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ANEXO B 

ESTATUTO SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA 

(A SER ENTREGUE PELA CONCESSIONÁRIA) 
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ANEXO C 

PROPOSTA ECONÔMICA 

(A SER ENTREGUE PELA CONCESSIONÁRIA) 
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ANEXO D 

COEFICIENTE DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CODIP) 

(ANEXO V DO EDITAL) 
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ANEXO E 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(ANEXO VI DO EDITAL) 
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ANEXO F 

INVENTÁRIO DE BENS E RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS 

(A SER ENTREGUE PELO PODER CONCEDENTE) 
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ANEXO G 

PLANO DE NEGÓCIOS 

(A SER ENTREGUE PELA CONCESSIONÁRIA) 
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ANEXO H 

PROPOSTA TÉCNICA 

(A SER ENTREGUE PELA CONCESSIONÁRIA) 
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ANEXO I 

EDITAL 

(EDITAL PUBLICADO PELO PODER CONCEDENTE) 
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ANEXO J 

MATRIZ DE RISCOS 

(ELABORADO PELO PODER CONCEDENTE – 

PROPOSTA NO ANEXO DOS ESTUDOS) 
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ANEXO K 

GARANTIAS DO PODER CONCEDENTE 
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Conforme previsto na Cláusula 22 do CONTRATO, para pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, quando de sua assinatura, o PODER 

CONCEDENTE constituirá em favor da Concessionária a vinculação dos recursos provenientes da 

arrecadação da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) instituída 

pela Lei Complementar nº 13/2035. 

Os recebíveis da COSIP nos montantes indicados no presente Anexo serão vinculados 

exclusivamente ao CONTRATO, sendo vedada, portanto, sua vinculação para quaisquer outras 

finalidades, bem como sua utilização para garantir outros projetos ou contratos do Poder 

Concedente, independentemente de sua natureza. 

 A vinculação dos valores provenientes da COSIP para pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será implantada por meio de Contrato com 

Instituição Financeira Depositária, que deverá ser celebrado durante a ETAPA PRELIMINAR, 

observando o prazo contido no ANEXO E. do CONTRATO, devendo ser mantido até a final 

liquidação de todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE no 

CONTRATO. 

 Os custos derivados do Contrato com Instituição Financeira Depositária serão arcados pela 

CONCESSIONÁRIA, sendo que cada uma das Partes deverá arcar com seus próprios custos e 

despesas decorrentes de suas respectivas obrigações para operacionalização da vinculação dos 

valores provenientes da COSIP, conforme previsto nesta cláusula. 

 Após a assinatura do Contrato com Instituição Financeira Depositária, qualquer das Partes 

poderá providenciar seu registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do local da sede 

do Poder Concedente e da Concessionária. 

 O Contrato com Instituição Financeira Depositária deverá prever que, na data de sua 

assinatura, serão abertas uma Conta Reserva e a Conta Vinculada, com a finalidade exclusiva de 

realizar e garantir o pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER 

CONCEDENTE no CONTRATO, ficando os recursos nelas depositados vinculados ao Contrato, 

nos montantes indicados no presente Anexo, em caráter irrevogável e irretratável, até final da 

liquidação de tais obrigações. 

 Os recursos depositados na Conta Reserva, no montante do saldo mínimo estabelecido neste 

Anexo, e aqueles que transitarem na Conta Vinculada, não poderão ser movimentados ou utilizados 

para nenhuma outra finalidade, tampouco ser dados em garantia de quaisquer outros projetos ou 

contratos do Poder Concedente, independentemente de sua natureza. 

 O Contrato com a Instituição Financeira Depositária deverá prever que a partir da data de 

sua assinatura, a arrecadação da COSIP realizada pela Empresa Fornecedora será integralmente 

transferida para a Conta Vinculada, tudo nos termos do presente Anexo. 

 Deverá ser mantido na Conta Vinculada um saldo mínimo equivalente a 3 (três) vezes o 

valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 
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Caberá à Instituição Financeira informar mensalmente ao Poder Concedente e à 

Concessionária o saldo mínimo da Conta Vinculada, responsabilizando-se civil e criminalmente por 

tais informações. 

No caso de ser informada a não manutenção do saldo mínimo da Conta Vinculada, o 

PODER CONCEDENTE deverá o restaurar, mediante retenção de recursos da COSIP ou de outra 

fonte orçamentária, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do recebimento da informação 

mensal emitida pela Instituição Depositária, sob pena de o Poder Concedente ser penalizado na 

forma deste ANEXO G 

 A composição e manutenção do saldo mínimo da Conta Reserva deverá observar o quanto 

segue: 

 Os recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios deverão obrigatoriamente 

passar pela Conta Reserva, nos termos da Lei Municipal nº XXX, na qual ficarão retidos valores 

equivalente a 3 (três) vezes o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

 Caberá à Instituição Financeira informar mensalmente ao Poder Concedente e à 

Concessionária o saldo mínimo da Conta Reserva, responsabilizando-se civil e criminalmente por 

tais informações. 

 Caso o valor depositado na Conta Vinculada não seja suficiente para fazer frente à 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA, a Instituição 

Financeira Depositária deverá realizar transferência de recursos da Conta Reserva para a Conta 

Vinculada, em valor equivalente à complementação necessária para que se atinja o saldo mínimo 

necessário para o cumprimento da obrigação pecuniária pelo PODER CONCEDENTE. 

 Nesse caso, o saldo mínimo da Conta Reserva deverá ser restaurado mediante retenção de 

recursos do Fundo de Participação dos Municípios, a ser realizada no prazo de 30 dias, a contar da 

data do recebimento da informação mensal emitida pela Instituição Depositária, sob pena de o Poder 

Concedente ser penalizado na forma deste ANEXO G. 

 Caso os valores depositados na Conta Vinculada sejam superiores ao montante 

correspondente à soma da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à 

CONCESSIONÁRIA com o saldo mínimo previsto neste ANEXO G, a Instituição Financeira 

Depositária deverá realizar a transferência dos recursos excedentes para a conta indicada pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 A operacionalização da Conta Vinculada será dada da seguinte forma: 

 Na data de celebração do Contrato com a Instituição Financeira Depositária, o PODER 

CONCEDENTE deverá vincular toda a arrecadação da COSIP para a CONTA VINCULADA, 

depositando nela o saldo mínimo já mencionado. 
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 Nas hipóteses de o PODER PÚBLICO não firmar tempestivamente Contrato com a 

Instituição Financeira Depositária, não providenciar tempestivamente a abertura da Conta Reserva 

e da Conta Vinculada, ou ainda de não depositar tempestivamente na Conta Vinculada ou Conta 

Reserva os valores relativos aos seus saldos mínimos, será a ele imputável multa no valor de 1% 

(um por cento) calculada sobre o VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 

Na hipótese de o PODER PÚBLICO não restituir tempestivamente os saldos da Conta 

Vinculada ou da Conta Reserva, será a ele imputável multa diária no valor de 0,1% (um décimo por 

cento) calculada sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, por dia de 

atraso. 


