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RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES (QUESTIONAMENTOS, SUGESTÕES E 

ESCLARECIMENTOS ) AO EDITAL E ANEXOS DE CONSULTA PÚBLICA 

PPP – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

Numero da 
questão 

formulada 
Item  Esclarecimento solicitado Observações 

01 
7.1 

 Edital 

Tendo em vista a complexidade do 
projeto, do serviço a ser realizado e 
sua extensão, não se faz primordial 
que os proponentes conheçam em 
loco o parque de iluminação do 
município, assim como suas 
características particulares? Sendo 
assim a visita técnica não deveria ser 
obrigatória? 

 
Sugestão não acatada. 
Ao contrário do 
argumentado, a visita 
técnica é dispensável, 
considerando que a sua 
realização não é 
fundamental para a 
formulação das 
propostas.  

 
 

02 

 
 

8.1.4 
 Edital 

 
Considerando as características do 
projeto, que envolvem conhecimento 
técnico específico e que compete a 
Administração dispor sobre as 
condições da empresa Líder em 
caso de Consórcio. Sugere-se, para 
maior garantia do Poder Concedente 
que a empresa líder seja a detentora 
de acervo técnico, compatível em 
quantidade e prazos com o objeto da 
licitação e tenha participação social 
igual ou maior que qualquer uma das 
demais consorciadas isoladamente. 
 

 
Sugestão acatada.   

03 
13.3 

 Edital 

 
Além da apresentação do balanço 
patrimonial, não se faz fundamental 
a apresentação também dos índices 
que comprovem a solidez financeira 
do proponente? 
 

 
O edital já prevê os 
índices contábeis para 
aferição da boa situação 
financeira do licitante, 
vide item 13.3 do edital.   

04 
13.5.1  
Edital 

Levando em consideração que 
durante realização dos serviços 
operacionais serão necessárias 
atividades de supressão e poda de 
vegetação com rede energizada, e 
sendo esta atividade de alta 
relevância e complexidade, não 
deveria estar no escopo de 
comprovação técnica por meio de 
acervo para tal atividade? 

 
Sugestão não acatada 
pois o serviço de 
supressão e poda não 
possui maior relevância 
e valor significativo 
frente ao objeto licitado.  
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05 
13.5.1 
 Edital 

Sabendo que na operação do projeto 
haverá atividades com interação com 
meio ambiente, tais como, supressão 
de vegetal, e descarte de materiais, 
não seria necessário que as 
empresa proponentes tenham em 
seu quadro técnico Engenheiro 
Agrônomo ou Ambiental? 

Sugestão não acatada 
pois o serviço de 
supressão vegetal e 
descarte de materiais 
não possuem maior 
relevância e valor 
significativo frente ao 
objeto licitado. Ainda 
assim, o Anexo 9 
apresenta as diretrizes 
ambientais mínimas 
para o descarte de 
resíduos oriundos da 
rede de iluminação 
pública, conforme 
legislação e normas a 
serem seguidas pela 
Concessionária. 

06 
13.5.1 
 Edital 

Por que não são exigidos os 
relatórios de ensaios técnicos e 
testes das luminárias especificadas 
pelas proponentes? Uma vez que a 
qualidade destas luminárias será 
ponto crucial para que o objetivo 
principal da concessão seja 
alcançado, qual seja, a melhoria da 
iluminância e eficiência do parque de 
iluminação pública. 

Sugestão não acatada, 
pois a avaliação da 
prestação do serviço 
ocorrerá pelo 
atendimento às normas, 
padrões e ao quadro de 
indicadores de 
desempenho previstos 
no edital e anexos 
durante a execução do 
contrato. Destaca-se 
que essa previsão de 
aferição de 
desempenho da 
concessionária é uma 
premissa da Lei 
n.º11079/04 que dispõe 
sobre as Parcerias 
Público Privadas.  

07 
13.5.4.1 
 Edital 

Visto a o dinamismo e a 
modernização do mercado de 
trabalho e das relações entre as 
partes, e também a migração cada 
vez maior dos profissionais liberais 
para o trabalho autônomo, porque é 
exigido neste item que o profissional 
integre o quadro permanente da 
SPE? 

Sugestão não acatada 
pois a exigência 
disposta neste item 
corrobora com a 
legislação específica de 
Parcerias Público 
Privadas quanto à 
exigência de 
constituição da SPE e 
sua finalidade 
contratual.  

08 

 
33.1.7  

Minuta de 
Contrato 

(Anexo 01) 

Considerando que as variações do 
dólar influenciam diretamente no 
capex devido a grande parte dos 
insumos serem cotados em dólar, na 
Bolsa de Londres e que o percentual 
de variação disposto na minuta do 
contrato compromete a estabilidade 
econômica do projeto; sugere-se que 
a variação do dólar seja no máximo 

Sugestão atendida 
parcialmente, alterando 
para 8% a margem de 
variação, para mais ou 
para menos. A análise 
do impacto da variação 
ocorrerá a cada 12 
meses do contrato, 
devendo ser explicitado 
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de 3%. o impacto desta 
variação na realização 
dos investimentos 
previstos na concessão. 

09 

33.1.14 
 Minuta de 
Contrato 

(Anexo 01) 

Está prevista que a variação dos 
custos de energia elétrica é de 
responsabilidade da concessionária. 
Isto não aumentará sobremaneira os 
riscos regulatórios à 
Concessionária? 

Não, pois a variação do 
custo da energia faz 
parte do índice de 
reajustamento do 
contrato. Ressaltando 
ainda que o 
compartilhamento de 
riscos é premissa legal 
dos contratos de PPP.  

10 
 

15.1.1  
Edital 

Considerando que a Concessão que 
se propõe é por longo período e que 
a habilitação técnica do licitante é 
fundamental para a efetiva execução 
do contrato. Assim, é necessário que 
o Poder Concedente tenha a 
garantia de que o proponente tenha 
condições técnicas para a execução 
do contrato e por conseguinte possa 
ofertar a sua proposta comercial. 
Sugere-se portanto que não seja 
adotada a inversão de fases no 
julgamento das propostas, para 
maior garantia do Poder 
Concedente.  

 
Sugestão acatada.   

11 

22.5 
Minuta de 
Contrato 

(Anexo 01) 

As receitas acessórias são parte 
integrante e importante do projeto, 
visto que contribuirão para consolidar 
a viabilidade do mesmo. Sendo 
assim nossa sugestão é que o 
compartilhamento de resultados 
destas receitas seja de 90% para a 
Concessionária e 10% para o poder 
concedente, isto se justifica pelo alto 
valor de investimentos previstos 
durante o contrato. 

Sugestão parcialmente 
acatada. Alterando para 
80% a participação do 
Parceiro Privado nos 
resultados da receitas 
acessória e para 20% a 
participação do Poder 
Concedente.  

12 TIR 

Caso a concessionária consiga fazer 
um bom trabalho de produtividade e 
eficiência e consiga melhorar a TIR 
do projeto, isto será motivo de 
reequilíbrio contratual? Ou o valor de 
melhora seguirá a regra de 
compartilhamento de receitas 
complementares e acessórias? 

 
Não procede a 
argumentação. O Plano 
de Negócios é 
meramente referencial, 
devendo cada licitante 
elaborar sua proposta.  
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13 

3.1  
Caderno de 
Encargos da 

Concessionária 
(Anexo 05) 

A variação de 10% no número de 
pontos do parque, é número 
extremamente alto, pois pode 
acrescer de maneira considerável o 
valor de investimento, podendo 
afetar as duas partes, caso a 
proponente leve em consideração 
esse valor, e este for menor, poderá 
encarecer o projeto ao poder 
concedente, e caso contrário, poderá 
trazer impacto relevante a taxa de 
retorno da concessionária. Dito isto, 
não é desejável que esta taxa de 
variação tem um valor menor que 
4%? 

 
Sugestão acatada 
parcialmente, alterando 
para 5% a variação no 
número de pontos do 
parque para mais ou 
para menos. 
 
  

14 

3.6.3.1  
Caderno de 
Encargos da 

Concessionária 
(Anexo 05) 

A localização do CCO dentro do 
munícipio de Barbacena não deveria 
ser exigência, pois como os dados e 
informações serão todos 
digitais/eletrônicos/web, não traria 
nenhum prejuízo a execução do 
serviço e seu gerenciamento, caso o 
CCO fosse fora do município. 

Sugestão acatada, 
valendo ressaltar que o 
projeto não irá prever a 
instalação de Centro de 
Controle Operacional, 
mas sim o Centro 
Operacional. 

15 

4.2  
Caderno de 
Encargos da 

Concessionária 
(Anexo 05) 

O poder concedente não deveria 
estabelecer o detalhamento de 
arquitetura e especificações e 
utilidades do software de gestão do 
parque? 

 
Sugestão não acatada. 
O detalhamento de 
arquitetura, 
especificações e 
utilidades do software 
de gestão caberá à 
concessionária.    

16 

4.2.2.3  
Caderno de 
Encargos da 

Concessionária 
(Anexo 05) 

O fato de não haver limite de custos 
para a Concessionária em casos de 
Furto/Abalroamento, não adiciona 
risco ao projeto, de forma não 
mensurável? Isso então poderá 
afetar a taxa de atratividade mínima 
para o projeto. 

 
Sugestão acatada 
parcialmente. Esse risco 
será compartilhado 
entre o Poder 
Concedente e a 
Concessionária, 
conforme definido no 
Anexo 05.  

 

Barbacena, 04 de agosto de 2016. 
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