
# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item Contribuição Resposta Consulta Pública

1
EDITAL E SEUS ANEXOS  
LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 

LEGISLAÇÕES APLIVÁCEIS 

Entendemos que a apresentação da fórmula de cálculo do reajuste da Contribuição para o 
Custeio de Iluminação Pública Municipal é de suma importância para eventuais interessados, 
primordialmente no que tange à elaboração de seus respectivos planos de negócio.  

Pelo exposto, sugerimos a indicação de TODAS as legislações aplicáveis à presente 
Concorrência, ao futuro Contrato de Concessão, bem como àquela referente à formula de 
cálculo e reajuste monetário da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública 
atualizadas. 

A legislação a ser observada, incluindo a que contem a fórmula de cálculo e reajuste da 
COSIP, está contida nos Relatórios divulgados no Data Room, em caráter não vinculante. 
Complementarmente informa-se que os estudos do Projeto, incluindo os relatórios 
previamente divulgados através da ferramenta Data Room, e demais documentos pertinentes 
serão divulgados oportunamente pela Prefeitura em seu próprio site.

2 EDITAL

4.4.2. Em até um dia útil antes da DATA DE 
ENTREGA DOS ENVELOPES se apresentada na 
forma do Subitem Error!  Reference source 
not found., do EDITAL.

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

3 EDITAL

6.2. Não poderão participar da 
CONCORRÊNCIA as pessoas jurídicas que, 
isoladamente ou em CONSÓRCIO, direta ou 
indiretamente:

[...]

(iv) Estiverem em regime de recuperação 
judicial ou extrajudicial, bem de insolvência, 
administração especial temporária ou 
intervenção, e ainda, cuja falência tenha sido 
decretada por sentença judicial, ressalvado o 
disposto no Subitem Error!  Reference 
source not found.;

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

4 EDITAL

6.2.2. As restrições dispostas nas alíneas (viii) 
e (ix), do Subitem Error!  Reference source 
not found., acima, também se aplicam aos 
CONTROLADORES, CONTROLADAS, 
COLIGADAS e/ou entidades sob CONTROLE 
comum das pessoas jurídicas contratadas 
Corporação Financeira Internacional – IFC 
(International Finance Corporation) e Fundo 
de Apoio à Estruturação de Projetos de 
Concessão e PPP – FEP, administrado pela 
Caixa Econômica Federal, para a estruturação 
da presente CONCESSÃO, bem como às 
pessoas físicas e demais pessoas jurídicas 
que tenham participado da elaboração dos 
estudos técnicos realizados para a 
estruturação da presente CONCESSÃO.

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

CONSULTA PÚBLICA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO,

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RESPOSTA PARA CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA
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5 EDITAL

12.3.1.1.1. Quando a PROPONENTE for 
entidade aberta ou fechada de previdência 
complementar, deverá apresentar, 
adicionalmente aos documentos referidos no 
Subitem Error!  Reference source not 
found..1, comprovante de autorização 
expressa e especí�ca quanto à constituição e 
funcionamento da entidade de previdência 
complementar, concedida pelo órgão 
�scalizador competente

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

6 EDITAL

12.3.1.1.2. Quando a PROPONENTE for fundo 
de investimento, deverá apresentar, além 
dos documentos referidos no Subitem Error!  
Reference source not found..1,  os seguintes 
documentos:

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

7 EDITAL

12.3.2.1. Quando a PROPONENTE for 
entidade aberta ou fechada de previdência 
complementar, deverá apresentar, além dos 
documentos referidos no Subitem Error!  
Reference source not found., declaração de 
que os planos e benefícios por ela 
administrados não se encontram sob 
liquidação ou intervenção da 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC ou órgão que a 
substitua.

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

8 EDITAL

12.3.2.2. Quando a PROPONENTE for fundo 
de investimento, deverá apresentar, além 
dos documentos referidos no Subitem Error!  
Reference source not found ., certidão 
negativa de falência da administradora e 
gestora do fundo, expedida pelo cartório(s) 
de distribuição da sede das mesmas, com 
data de até 90 (noventa) dias corridos 
anteriores à DATA DE ENTREGA DOS 
ENVELOPES.

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.
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9 EDITAL

12.3.4.1.3. A experiência exigida no Subitem 
12.3.4.1 também poderá ser comprovada por 
meio de atestados emitidos em nome da 
empresa integrante do mesmo GRUPO 
ECONÔMICO da PROPONENTE.

O Edital não informa de que forma se dará a comprovação de que a empresa proponente 
pertence ao mesmo grupo econômico da detentora do atestado. 

Para que não haja diferentes interpretações, bem como em observância à isonomia da 
disputa, sugere-se a inclusão da seguinte redação:

A relação entre a PROPONENTE e a empresa detentora dos documentos de comprovação das 
experiências constantes dos subitens  12.3.4.1 deve ser comprovada mediante a apresentação 
de (i) organograma do GRUPO ECONÔMICO; e, (ii) documentos societários, nos termos da 
legislação aplicável, que embasam as relações societárias indicadas no organograma, tais 
como contratos sociais, estatutos sociais, livros de registro ações (incluindo ações escriturais), 
livros de registro de transferência de ações (incluindo ações escriturais) e acordos de quotistas 
ou de acionistas.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

10 EDITAL

12.3.5. Além dos documentos referidos 
acima, a PROPONENTE deverá apresentar, 
ainda, os seguintes documentos, 
devidamente acompanhados da 
comprovação dos poderes de seus 
signatários:

(iii) Declaração de que a PROPONENTE não se 
encontra em regime de recuperação judicial 
ou extrajudicial, bem como de insolvência, 
administração especial temporária ou 
intervenção, conforme modelo constante do 
ANEXO 6, do EDITAL, ressalvado o disposto 
no Subitem Error! Reference source not 
found.;

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

11 EDITAL
20.2.1. Multa, proporcional à gravidade da 
falta, até o valor da GARANTIA DA PROPOSTA

Não é apresentado em Edital o critério de julgamento em relação à "gravidade da falta". 
Entendemos não ser possível, em observância à legislação vigente, que haja qualquer critério 
subjetivo para julgamento de penalidades ao particular. 

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

Por assim ser, sugerimos que seja apresentado informações adicionais quanto à gravidade de 
eventuais faltas, de modo que estas sejam devidamente esquematizadas como “leve”, 

 “grave” e “gravíssima”, em nome da segurança jurídica das  obrigações firmadas. 

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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12 EDITAL - ANEXO 08

1. Pela presente carta, o [nome da instituição 
ou entidade �nanceira] (“Instituição 
�nanceira”), instituição �nanceira que 
assessora o [nome da PROPONENTE] 
(“PROPONENTE”), de acordo com o Subitem 
Error!  Reference source not found. , do 
Edital de Concessão n° [�]/[�] (“EDITAL”), 
declara, para os devidos �ns, que analisou o 
Plano de Negócios apresentado pela 
PROPONENTE e atesta a sua viabilidade e 
exequibilidade sob os aspectos da montagem 
�nanceira do empreendimento.

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

13 EDITAL - ANEXO 09

2.2. Outras obrigações relacionadas com as 
Informações: a Instituição e qualquer de 
seu(s) Representante(s), a partir da data de 
celebração deste termo, e até a data de 
entrega da Proposta Econômica Escrita, 
obrigam-se a:
(a) Não emitir a carta que ateste a viabilidade 
e adequabilidade do Plano de Negócios da 
PROPONENTE, conforme Subitem Error!  
Reference source not found ., do EDITAL, em 
favor de outra(s) PROPONENTE(s); e

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado 
do Edital. 

Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

14 MINUTA DO CONTRATO

8.4. Pertencerão ao PODER CONCEDENTE 
todas as obras, melhorias, equipamentos 
softwares, benfeitorias e acessões realizadas 
pela CONCESSIONÁRIA em relação aos BENS 
REVERSÍVEIS indicados neste CONTRATO.

Entendemos que, caso a Concessionária venha a se utilizar de softwares de terceiros para a 
execução das atividades da Concessão, por meio de cessões de uso, quando do término da 
Concessão não haverá que se falar em reversão deste ativo, posto se tratar da propriedade de 
terceiros.  

Assim, para este caso será obrigação da Concessionária reversão apenas da chave de acesso 
ao banco de dados, vez que tão somente as informações ali contidas são indispensáveis à 
continuidade dos serviços relacionados ao objeto da concessão. Inclusive porque, com a 
mencionada chave de conectividade, poderá tanto o Município quanto terceiro, obter as 
informações neste existentes utilizando-se de software diverso. 

Nosso entendimento está correto? 

O entendimento está parcialmente correto. De acordo com o Anexo 15, caso o software exija 
pagamento de taxas ou licenças para utilização, deve ser garantido pela Concessionária a 
utilização, ao Poder Concedente, incluindo todos os custos de manutenção, por período 
mínimo de 24 meses após �m do período de Concessão.

15 MINUTA DO CONTRATO
10. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA 
DISTRIBUIDORA

Entendemos que em caso de alteração ou substituição do contrato de fornecimento de 
energia imponha obrigações adicionais à Concessionária ou afete os direitos que lhe tenham 
sido cedidos pelo Termo de Cessão Parcial de Direitos e Obrigações do Poder Concedente no 
Contrato de Fornecimento de Energia, a Concessionária terá direito ao reequilíbrio 
econômico-�nanceiro do contrato. 

Nosso entendimento está correto?

O entendimento está parcialmente correto haja vista que as questões relacionadas ao 
Contrato de Fornecimento são de responsabilidade do Poder Concedente, nos termos e nos 
limites previstos na Minuta de Contrato e em seus Anexos.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item Contribuição Resposta Consulta Pública

CONSULTA PÚBLICA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO,

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RESPOSTA PARA CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA

16 MINUTA DO CONTRATO

19.3. Considerando que (i) o PODER 
CONCEDENTE, diretamente ou por órgão ou 
entidade da Administração Pública 
municipal, pode autorizar a instalação de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
diretamente por EMPREENDEDORES; e que 
(ii) o PODER CONCEDENTE pode determinar 
que a CONCESSIONÁRIA realize a operação e 
manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA instalados por EMPREENDEDORES, 
�ca acordado entre as PARTES o seguinte:

(ii) O PODER CONCEDENTE poderá submeter 
à CONCESSIONÁRIA os PROJETOS DE 
INSTALAÇÃO DE EMPREENDEDORES 
elaborados por EMPREENDEDORES para 
veri�cação, pela CONCESSIONÁRIA, dos 
requisitos luminotécnicos e de e�ciência da 
CONCESSÃO previstos no Error!  Reference 
source not found.,  que serão divulgados pela 
CONCESSIONÁRIA;

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado. Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

17 MINUTA DO CONTRATO

10.2.1. O contrato de fornecimento de 
energia elétrica para ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
�rmado pelo PODER CONCEDENTE com a 
EMPRESA DISTRIBUIDORA, bem como a 
responsabilidade pelo pagamento das contas 
correspondentes permanecerão sob a 
titularidade do PODER CONCENTE, �cando a 
cargo da CONCESSIONÁRIA somente as 
providências necessárias à redução de 
consumo de energia elétrica, na forma 
prevista nesta Subcláusula, bem como 
quaisquer direitos e/ou obrigações que 
impliquem na correta operação da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Entendemos que, à luz do princípio da transparência, deverá o Poder Concedente tornar 
público o  contrato de fornecimento de energia elétrica assinado com a Empresa 
Distribuidora. 

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

O Contrato de Fornecimento de Energia se encontra no Data Room do Projeto, 
disponibilizado pelo IFC. Complementarmente informa-se que os estudos do Projeto, 
incluindo os relatórios previamente divulgados através da ferramenta Data Room, e demais 
documentos pertinentes serão divulgados oportunamente pela Prefeitura em seu próprio site.
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18 MINUTA DO CONTRATO

29.6. As decisões do COMITÊ DE 
GOVERNANÇA que afetem o equilíbrio 
econômico-�nanceiro do CONTRATO 
deverão ser formalmente submetidas e 
aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

Considerando que o Comitê de Governança terá como objetivo principal discutir e aperfeiçoar 
a inter-relação entre a Concessionária e o Poder Concedente no âmbito do contrato, sendo  
composto por representantes das partes em números iguais, entendemos que não há 
plausividade em submeter quaisquer decisões deste Comitê ao Poder Concedente para 
aprovação prévia.

Isto porque, ao atuar com o escopo de eliminar di�culdades, con�itos e divergências entre as 
equipes da Concessionária e do Poder Concedente, não há espaço para decisões arbitrárias e 
unilaterais de qualquer que seja a parte, sob pena de desnaturar a existência do próprio 
Comitê. 

Assim, sugere-se a supressão deste item.

As decisões que afetem, em esfera administrativa, o equílibrio econômico �nanceiro do 
contrato cabem ao Poder Concedente, unilateralmente, motivo pelo qual as decisões do 
Comitê deverão ser rati�cadas pelo Poder Concedente.

19 MINUTA DO CONTRATO

34.2.1. Na ausência de VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, o FATOR DE DESEMPENHO 
GERAL utilizado no cálculo da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será 
equivalente a 0,71 (setenta e um centésimos) 
e permanecerá neste montante até a 
efetivação da contratação do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE pela CONCESSIONÁRIA, 
observados os termos do ANEXO 14.

Considerando que a cláusula 6.2.2 da Minuta Contratual informa ser condição de e�cácia do 
contrato a contratação do Veri�cador Independente, entendemos que o contrato de 
concessão não produzirá quaisquer efeitos/direitos sem a �gura deste terceiro. 

Nosso entendimento está correto?

Pelo exposto, sugerimos a exclusão da cláusula 34.2.1.

O entendimento está parcialmente correto haja vista que o Contrato somente será e�caz 
após a contratação, pela Concessionária, do Veri�cador Independente. Com relação à 
Cláusula 34.2.1., será mantida pois se trata de situação hipótetica, qual seja, de não 
ocorrência da renovação do Contrato do Veri�cador Independente ou de ocorrência de algum 
imprevisto que resulte na ausência do Veri�cador Independente.

20 MINUTA DO CONTRATO

44.8. Modalidades de Recomposição do 
Equilíbrio Econômico-Financeiro. A 
recomposição do equilíbrio econômico-
�nanceiro será implementada por meio das 
seguintes modalidades, isoladamente ou de 
forma combinada:

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

Entendemos  que o objeto da presente Concessão não possibilita que a readequação 
econômica �nanceira seja realizada mediante alteração do prazo do contrato. Isto porque, 
conforme é de conhecimento, a vida útil das luminárias LED possuem prazo determinado. 

Neste sentido, havendo prorrogação contratual, necessário ainda será, também, novos ciclos 
de investimento e projeção de novo marco de modernização, de modo a se manter os 
indicadores de desempenho inicialmente avençados. 

Pontuamos que em que pese a alteração de prazo seja usualmente utilizada em algumas 
Concessões - tais quais os relativos à expansão de Rodovias - quando se observado os ativos 
de Iluminação Pública, a logística almejada não seria a mais correta. 

Em outras palavras, alteração do prazo contratual não ensejará, em verdade, no reequilíbrio 
econômico �nanceiro do futuro contrato, e sim na necessidade de maior �nanciamento por 
parte da Concessionária no escopo de manter as mesmas condições inicialmente �rmadas. 

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

Em negativa a sugestão apresentada, rogamos por maiores esclarecimentos no que tange à 
eventual necessidade de novo marco de modernização, quando da ocorrência de dilação do 
prazo da concessão para se recompor a equação econômica financeira, tendo em vista a 
vida útil das luminárias LED.

A prorrogação do prazo contratual é instrumento legítimo para, dependendo da situação 
concreta, reequilibrar o contrato de PPP. As regras e previsões para reequilíbrio econômico-
�nanceiro do contrato estão previstas no instrumento contratual. As peculiaridades de 
futuros eventuais ajustes contratuais deverão ser avaliadas de acordo com cada caso 
concreto, sendo que se a prorrogação demandar um reinvestimento, este tem que fazer parte 
do cálculo do reequilíbrio.
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21 MINUTA DO CONTRATO

52.4. Indenização. A indenização devida à 
Concessionária em caso de Rescisão deverá 
seguir a fórmula de�nida pela Subcláusula  
Error!  Reference source not found..

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado. Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

22 MINUTA DO CONTRATO

53.2. Indenização. Na hipótese descrita na 
Cláusula acima, se a ilegalidade for imputável 
apenas ao PODER CONCEDENTE, a 
CONCESSIONÁRIA será indenizada conforme 
a fórmula de�nida pela Subcláusula Error!  
Reference source not found. .e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, 
descontados, todavia, quaisquer valores 
recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 
cobertura de seguros relacionados aos 
eventos ou circunstâncias que ensejaram a 
declaração de nulidade

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado. Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

23 MINUTA DO CONTRATO

54.4. Indenizações Devidas. No caso de 
extinção do CONTRATO pela causa indicada 
nessa Cláusula, o CONCEDENTE deverá 
realizar para a CONCESSIONÁRIA pagamento 
de indenização conforme a fórmula de�nida 
pela Subcláusula Error!  Reference source 
not found., incluindo-se, na sequência, 
quaisquer valores recebidos pela 
CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de 
seguros relacionados aos eventos ou 
circunstâncias que ensejaram a extinção da 
CONCESSÃO

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado. Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

24 MINUTA DO CONTRATO

55.5.1. O valor da indenização 
eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA se 
restringirá ao valor resultante da fórmula 
de�nida pela Subcláusula Error!  Reference 
source not found.,  sendo descontados deste 
valor:

Solicitamos a reti�cação da redação em comento, para se fazer constar o item a ser indicado. Informamos que a documentação será reti�cada para correção do equívoco identi�cado.

25 MINUTA DO CONTRATO

58.4.3. Caso a arbitragem seja parcialmente 
bilíngue, a CONCESSIONÁRIA deverá arcar 
com as despesas relacionadas à tradução dos 
documentos, mesmo quando os materiais 
traduzidos sejam decorrentes de atos 
realizados pelo CONCEDENTE, e estes custos 
não comporão os custos e despesas 
processuais para �ns de sucumbência

Reputa-se demasiadamente arbitrária a determinação em comento. Ora, é certo que os 
mecanismos de solução de controvérsias assistem tanto às necessidades do Concessionário 
quanto do Poder Público. Assim, não há qualquer razoabilidade/plausividade em auferir ao 
parceiro privado os custos com materiais apresentados pelo Concedente. 

Neste sentido, sugerimos retificação da cláusula em comento.

A contribuição será considerada para a emissão dos documentos �nais
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ANEXO 12 (MINUTA DO 
CONTRATO )

4.6. Na ausência de VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, caberá à CONCESSIONÁRIA 
informar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA as alterações de valor de que 
trata o item 4 e os valores a que se refere o 
item 

Considerando que a cláusula 6.2.2 da Minuta Contratual informa ser condição de e�cácia do 
contrato a contratação do Veri�cador Independente, entendemos que o contrato de 
concessão não produzirá quaisquer efeitos/direitos sem a �gura deste terceiro. 

Nosso entendimento está correto?

Pelo exposto, sugerimos a exclusão da cláusula 4.6

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que uma das condições de e�cácia do 
Contrato é a contratação, pela Concessionária, do Veri�cador Independente. Com relação à 
Cláusula 4.6, será mantida pois se trata de situação hipótetica, qual seja, de não ter ocorrido a 
renovação do Contrato do VI ou a ocorrência de algum imprevisto. 

27
Anexo 7 – Diretrizes Mínimas 
Ambientais

Item 4. Obrigações e Responsabilidades
Lâmpadas de descarga (lâmpadas 
�uorescentes, de vapor de sódio, metálico ou 
mercúrio, e de luz mista) retiradas da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA não 
deverão, sob hipótese alguma, ser 
quebradas, devendo ser enviadas a empresas 
de reciclagem devidamente licenciadas e 
credenciadas para recebimento. As empresas 
incumbidas de fazer o tratamento e/ou 
destinação �nal das lâmpadas deverão emitir 
o certi�cado comprobatório de destinação 
�nal (laudo).
 
Item 5.1.1 Lâmpada
Após a execução dos SERVIÇOS, todas as 
lâmpadas �uorescentes, lâmpadas de vapor 
de sódio, vapor de mercúrio e vapor metálico 
usadas e/ou queimadas deverão ser enviadas 
intactas aos parceiros autorizados 
responsáveis por sua destinação �nal, 
seguindo os procedimentos e normas 
inerentes as atividades.

Entendemos que as lâmpadas ao serem retiradas do parque podem ser inteiras como 
também quebradas, fruto de vandalismo por exemplo, estas quebradas são consideradas 
casquilhos que são contabilizadas na descontaminação por kg, ou termos lâmpadas que 
foram retiradas, testadas e reutilizadas em campo. Portanto, o quantitativo no certi�cado de 
descontaminação pode não ser o mesmo da retirada, podendo variar.

Nosso entendimento está correto?

Agradecemos o envio da sugestão e informamos que a quantidade de lâmpadas quebradas é 
pequena quando comparada a quantidade de lâmpadas retiradas ou substituídas no parque, 
dessa forma a quantidade de casquilho (em unidades) pode ser indicada no certi�cado de 
destinação do material para veri�cação.

28
Anexo 7 – Diretrizes Mínimas 
Ambientais

Item 5.7 Tratamento e Destinação Final por 
Terceiros
Para comprovação da conformidade dos 
procedimentos de descontaminação e 
destinação �nal dos resíduos contaminantes 
gerados pela CONCESSIONÁRIA, durante o 
PRAZO DA CONCESSÃO, competirá à 
CONCESSIONÁRIA garantir que 100% (cem 
por cento) dos resíduos contaminantes 
gerados a cada trimestre possuam 
certi�cação, emitida por empresas 
credenciadas e autorizadas, para realização 
desses serviços.

Entendemos que a quantidade de resíduo acumulado durante o trimestre pode ser 
insu�ciente para empresa de descontaminação coletar. A coleta por trimestre aumenta os 
custos da concessionária para descartar os resíduos. Portanto, sugere-se que seja 
apresentado  uma certificação ao ano, ao invés de 4 certificações a cada trimestre.

A contribuição será considerada parcialmente, com certi�cação trimestral nas Fases 1 e 2, e 
anual para a Fase 3.
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Anexo 8 – Sistema de Mensuração 
de Desempenho

Item 6.1.1 Índice de conformidade dos 
certi�cados
O objetivo do Índice de Conformidade dos 
Certi�cados é avaliar a conformidade dos 
SERVIÇOS executados pela CONCESSIONÁRIA 
com relação às exigências legais e normativas 
aplicáveis, por meio da apresentação dos 
certi�cados que comprovem procedimentos 
relacionados a gestão ambiental (certi�cação 
na Norma ISO 14.001), devendo também a 
CONCESSIONÁRIA apresentar os 
documentos/ certi�cados de 
descontaminação e destinação �nal dos 
resíduos poluentes, conforme detalhado no 
ANEXO 7 (DIRETRIZES MÍNIMAS 
AMBIENTAIS). 
 
O índice é composto por três indicadores, 
que avaliam a conformidade com relação à 
gestão de serviços, gestão ambiental e o 
descarte de materiais. O indicador referente 
à certi�cação ISO 14.001 será exigido apenas 
após 24 (vinte e quatro) meses a partir do 
início da FASE I (um) e, por isto, nos 
primeiros 24 (vinte e quatro) meses, terá sua 
nota igual a 1 (um).

Entendemos que no item 6.1.1 cita que a certi�cação da ISO14.001 é uma forma de 
comprovar procedimentos relacionados a gestão ambiental, entretanto, o certi�cados de 
descontaminação de lâmpadas e de descarte de resíduos já é su�ciente para comprovar a 
gestão ambiental dos resíduos gerados pela atividade, assim como a execução do PDDT – 
Plano de Tratamento e Descarte de Materiais. A certi�cação da ISO14001 onera as atividades 
da concessionária, não sendo necessária para comprovação da gestão ambiental da 
concessionária. Inclusive a certi�cação da ISO14001 exigida no anexo 8 não está citada em 
nenhuma parte do anexo 7 – de Diretrizes mínimas ambientais.

Nosso entendimento está correto?

O entendimento não está correto. Conforme seção 8.1 do Anexo 5 e o Índice de 
conformidade dos certi�cados no Anexo 8, a Concessionária deverá estar certi�cada na ISO 
14.001.

30 Anexo 05 - Caderno de Encargos

 tem 5.2, alínea "i":

Para isto, deverá ser implantado no CCO o 
Sistema Central de Gerenciamento e demais 
softwares 
relacionados à: 
i. Central de Atendimento - Service Desk: 
• Gestão de chamados; 
• Gestão e Monitoramento Remoto dos 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA equipados 
com 
SISTEMA DE TELEGESTÃO.

Questionamos se o Callcenter poderá ser fisicamente instalado em outro município. 
O entendimento está correto. A Concessionária poderá instalar o Call Center �sicamente em 
outro Município, garantindo o atendimento das demais exigências e requisitos previstos no 
Contrato e seus Anexos.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item Contribuição Resposta Consulta Pública

CONSULTA PÚBLICA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO,

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RESPOSTA PARA CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA

31 Anexo 05 - Caderno de Encargos

 Item 5.2.2, alínea xiii:

Integração com o sistema de gestão de 
chamados implantado no CCO, 
disponibilizando as informações necessárias 
para registro no sistema operado no CCO, 
minimamente, do momento de ocorrência de 
falhas nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
com SISTEMA DE  TELEGESTÃO e mensuração 
do tempo para realização dos SERVIÇOS de 
MANUTENÇÃO CORRETIVA nestes pontos; 

Questionamos se a integração de todas as ocorrências, inclusive as provenientes da 
telegestão, não deveria ser feita no software de gestão da operação ? Entendemos que o 
sistema de chamados deverá fazer a gestão apenas dos chamados que sejam atendidos pelo 
Callcenter para avaliarmos a qualidade do Callcenter com todas as funcionalidade referentes 
às chamadas como: URA, tempo médio de atendimento, número de desistencia, gravação dos 
chamados, dentre outros.... Imaginamos que todos esses chamados do Callcenter e de outras 
origens como telegestão, aplicativos, dentre outros deverão ser integrados ao sistema de 
gestão operacional que será responsável por fazer a gestão de todas as ocorrências até a 
conclusão dos serviços. Após a conclusão do atendimento no sistema de gestão operacional, 
pode haver uma integração com o sistema de chamados referentes às ocorrências abertas no 
mesmo para que as atendentes do Callcenter possam informar ao reclamante sobre o 
andamento do seu chamado. 

Nosso entendimento está correto?

O entendimento está correto. Conforme previsto na seção 5.2 do Anexo 5 (Caderno de 
Encargos), a Concessionária deverá ter sob sua responsabilidade um Centro de Controle 
Operacional (CCO) para gestão e controle de todos os serviços relacionados à operação e 
manutenção e Modernização e E�cientização dos Pontos de Iluminação Pública, à Iluminação 
Especial, ao Sistema de Telegestão e aos Serviços Complementares. 

32 Anexo 05 - Caderno de Encargos

Item 5.3.2, alínea iv:

Solicitar, via sistema especí�co de chamados, 
os serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA das 
irregularidades e panes não solucionadas no 
momento da identi�cação.

No nosso entendimento, conforme explicado no item anterior, essas ocorrências deverão ser 
registrados diretamente no sistema de gestãoo da operação para encaminhamento às 
equipes de campo. O sistema de chamados deveria se concentrar apenas no controle e 
registro das ocorrências provenientes da população e deverá estar integrado ao sistema de 
gestão da operação para encaminhamento das ocorrência às equipes e apresentação à 
população das intervenções e retorno realizados.

Nosso entendimento está correto?

O entendimento está correto. Conforme previsto na seção 5.2 do Anexo 5 (Caderno de 
Encargos), a Concessionária deverá ter sob sua responsabilidade um Centro de Controle 
Operacional (CCO) para gestão e controle de todos os serviços relacionados à operação e 
manutenção e Modernização e E�cientização dos Pontos de Iluminação Pública, à Iluminação 
Especial, ao Sistema de Telegestão e aos Serviços Complementares. 

33 Anexo 05 - Caderno de Encargos

 Item 5.3.2, alínea i:

Monitorar via sistema, a partir do início da 
implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, o 
estado de funcionamento dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA e dispositivos de 
campo e equipamentos do SISTEMA DE 
TELEGESTÃO, garantindo a abertura de 
chamados quando identi�cadas 
irregularidades e permitindo:"

No nosso entendimento, quando identi�cado alguma pane através dos equipamentos de 
telegestão, deverá ser gerada uma ocorrência automaticamente no sistema de gestão da 
operação para que essa ocorrência seja encaminhada às equipes de campo. Não deverá ter 
integração com o sistema de chamados que é responsável pela gestão dos chamados do 
Callcenter.

Nosso entendimento está correto?

O entendimento está correto. Conforme previsto na seção 5.2 do Anexo 5 (Caderno de 
Encargos), a Concessionária deverá ter sob sua responsabilidade um Centro de Controle 
Operacional (CCO) para gestão e controle de todos os serviços relacionados à operação e 
manutenção e Modernização e E�cientização dos Pontos de Iluminação Pública, à Iluminação 
Especial, ao Sistema de Telegestão e aos Serviços Complementares.

34 MINUTA DO CONTRATO

46.6.6. Multa de 50% (cinquenta por cento) 
do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
MÁXIMA, no caso de obtenção, na forma do 
ANEXO 8, de ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL 
inferior a 0,5 por três trimestres consecutivos 
ou por cinco trimestres não consecutivos, no 
período de 5 (cinco) anos;

Entendemos que à luz do quanto disposto em Legislação, ao julgar a penalidade mais 
adequada, o gestor público deve examinar o fato conjugando-o com as regras contratuais, 
sem se descuidar das garantias constitucionais, por meio de procedimento especí�co, 
utilizando-se dos princípios como o da proporcionalidade, da razoabilidade, da ampla defesa, 
do contraditório, da impessoalidade e da isonomia. 

Evidenciamos, ainda, que o Decreto 22.626/33 - Revigorado pelo Decreto de 29/1991 - nos 
informa em seu artigo 9º não ser válida a cláusula penal superior à importância de 10% do 
valor da dívida.

Pelo quanto exposto, sugerimos a �xação da sanção de multa pela Administração não pode 
levar à iniquidade, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, limitando-se ao percentual máximo de 10% sobre o valor contratado.

O percentual arbitrado para a multa em questão é proporcional à gravidade da infração, 
consistente no atingimento insatisfatório do índice de desempenho, que é o principal 
mecanismo de acompanhamento do cumprimento do Contrato pela Concessionária.
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De modo a contribuir para o esclarecimento dos valores a serem assegurados pela 
concessionária, acreditando que as informações contidas em edital e seus anexos devem ser 
apresentadas de forma clara e objetiva, de modo a garantir a isonomia na disputa, bem como 
salvaguardar o Município de eventuais fragilidades dos seguros contratados, sugerimos a 
inclusão dos valores mínimos das apólices asseguradas a cada um dos seguros exigidos à 
concessão.

Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada, posto que a contratação de 
seguros é obrigação da Concessionária e as apólices devem observar o previsto no Contrato, 
em especial no Anexo 10.

_ LATIDE63

Considerando que o objeto do edital, trata-se da delegação, por meio de concessão
administrativa, da prestação dos SERVIÇOS de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no Município de 
Petrolina, incluídos a implantação, a instalação, a recuperação, a modernização, o 
melhoramento, a e�cientização, a expansão, a operação e a manutenção da REDE MUNICIPAL 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, questionamos: Qual deve ser a alíquota efetiva de Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS aplicada sobre os serviços prestados pela SPE? 5%, 4%, 
3% ou 2%?

Nos termos do item 2.4 do Edital, cabe às Proponentes o exame de todas as instruções, 
condições, exigências, leis, decretos, normas, especi�cações e regulamentações aplicáveis à 
Concorrência e ao Contrato. O que foi utilizado nos estudos consta no relatório, devendo ser 
ressavado que o plano de negócios elaborado é referencial e não vinculativo, de forma que 
cada participante deve realizar suas próprias análises do empreendimento proposto.

37 EDITAL 

19.3. (iii)

(iii) Subscrição e integralização do capital 
social da SOCIEDADE DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO no valor mínimo de R$ 
21.617.204,82 (vinte e um milhões, 
seiscentos e dezessete mil, duzentos e 
quatro reais e oitenta e oitenta e dois 
centavos), em moeda corrente nacional;

Levando-se em consideração a boa prática de outros projetos de PPP já estruturados, além do 
intervalo necessário entre a assinatura do contrato e o efetivo início das operações, 
sugerimos o fracionamento da integralização do Capital Social em duas partes, sendo 50% 
condicionantes para a assinatura do contrato e os 50% restantes antecedendo o início das 
operações no Parque de Iluminação Pública, permanecendo, porém, sua subscrição integral 
como condição para assinatura do contrato.

Agradecemos o envio da contribuição, que não será acatada, posto que tal de�nição diz 
respeito a poder discricionário da Administração  Pública, a �m de assegurar a robustez 
desejada ao Projeto, por meio do estabelecimento das condições de integralização do capital 
social da Sociedade de Propósito Especí�co.

38 ANEXO 08
DECLARAÇÃO DE ANÁLISE E VIABILIDADE DA 
PROPOSTA COMERCIAL EMITIDA PELA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Quanto a instituição ou entidade �nanceira que assessora a PROPONENTE, entendemos por 
instituição ou entidade �nanceira todos os tipos de instituições ou entidades cadastradas no 
Banco Central, sendo estas Conglomerados, Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos, 
Cooperativas de Crédito, Administradoras de Consórcios, Bancos de Investimento, Bancos de 
Desenvolvimento, Sociedades Corretoras de TVM e Câmbio, Sociedades Distribuidoras de 
TVM, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedades de Crédito 
Imobiliário e APE, Sociedades de Arrendamento Mercantil, Sociedades de Investimento, 
Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, Agências de Fomento, Companhias 
Hipotecárias ou Instituições de Pagamento. 

Nosso entendimento está correto?

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

39 ANEXO 08
DECLARAÇÃO DE ANÁLISE E VIABILIDADE DA 
PROPOSTA COMERCIAL EMITIDA PELA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Entendemos que a carta de declaração de análise e viabilidade da proposta comercial emitida 
por Instituição Financeira deverá ser entregue juntamente com a PROPOSTA COMERCIAL. 

Nosso entendimento está correto?

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

40 MINUTA DO CONTRATO

38.1. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO

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

Conforme item 19.3 do Edital, um dos fatores condicionantes para assinatura do contrato é a 
constituição da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. Em contrapartida, na cláusula 38.1 
da Minuta do Contrato é mencionado qual percentual a GARANTA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO deve corresponder em cada ano da concessão, tendo início na DATA DE EFICÁCIA. 
Diante do exposto, sugerimos a seguinte redação para a cláusula 38.1, alínea (i):

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

A contribuição será considerada para a emissão dos documentos �nais
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41 MINUTA DO CONTRATO

39.1.20. As alterações legislativas, na 
regulação aplicável à CONCESSIONÁRIA, bem 
como a criação, extinção, isenção ou 
alteração de tributos ou encargos legais, 
inclusive em decorrência de decisão judicial, 
incluindo-se o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISS, e, ressalvados os 
impostos sobre a renda, que ocorram após a 
data da publicação do EDITAL e incidam 
diretamente sobre os serviços prestados pela 
CONCESSIONÁRIA, abrangidos pelo objeto da 
CONCESSÃO, com comprovada repercussão 
direta sobre o equilíbrio econômico-
�nanceiro do CONTRATO, implicarão a 
revisão dos valores da remuneração da 
CONCESSIONÁRIA para mais ou para menos, 
conforme o caso.

Considerando o disposto na cláusula 39.1.20. sobre os riscos do Poder Concedente sobre 
alterações legislativas, questionamos: Existe alguma regulação municipal específica para a 
CONCESSIONÁRIA no âmbito da prestação de serviços, em uma parceria Público-Privada?

Nos termos do item 2.4 do Edital, as cabe às Proponentes o exame de todas as instruções, 
condições, exigências, leis, decretos, normas, especi�cações e regulamentações aplicáveis à 
Concorrência e ao Contrato.

42 MINUTA DO CONTRATO

27.3.2. Diante da recusa da 
CONCESSIONÁRIA, ou da ausência de 
manifestação da CONCESSIONÁRIA no 
período de até 30 (trinta) dias, desde que 
decorridos, no mínimo, 2 (dois) anos da 
DATA DE EFICÁCIA, poderá o PODER 
CONCEDENTE se valer da prerrogativa de 
executar direta ou indiretamente a atividade, 
mediante o pagamento de remuneração 
conforme Subcláusulas abaixo.

A recusa da CONCESSIONÁRIA em executar alguma atividade relacionada indicada pelo 
PODER CONCEDENTE, e este se valer da prerrogativa de executá-la direta ou indiretamente, 
se torna uma cláusula de condição excludente, visto que �cará a concessionária impedida de 
utilizar o mesmo espaço ou recurso para realização de outra atividade comprovadamente 
mais rentável. Diante do exposto, sugerimos que a realização de tais atividades indicadas 
pelo PODER CONCEDENTE sejam realizadas única e exclusivamente em comum acordo, 
considerando como justa compensação o custo de oportunidade da CONCESSIONÁRIA.

Referida cláusula trata das denominadas "atividades relacionadas", que não fazem parte do 
escopo da PPP, consistindo em atividades que poderão ou não ser executadas, ao longo da 
execução do Contrato, por meio de solicitação tanto da Concessionária quanto do Poder 
Concedente. Em todo caso, deverá haver aprovação por parte do Poder Concedente, 
observando-se as condições contratualmente estipuladas. 

43 MINUTA DO CONTRATO

Item 2.1.3:  Para acessar o data room com os 
demais dados, estudos, informações e 
documentos da CONCESSÃO, os interessados 
devem enviar mensagem para pppip@ifc.org.

Visando uma maior transparência do processo e em uma maior facilidade na análise dos 
dados, sugerimos que os documentos relativos aos estudos, realizados pela IFC sejam 
disponibilizados no site na prefeitura, disponíveis para download.

Agradecemos o envio da contribuição. Os estudos do Projeto, incluindo os relatórios 
previamente divulgados através da ferramenta Data Room, e demais documentos pertinentes 
serão divulgados oportunamente pela Prefeitura em seu próprio site.

44 MINUTA DO CONTRATO

Item 3:  O CEM  deve incluir apenas o 
consumo de energia elétrica destinado à 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA da ÁREA DA 
CONCESSÃO e não deve incluir qualquer tipo 
de crédito ou encontro de contas de 
atividades não relacionadas com a prestação 
do serviço de ILUMINAÇÃO PÚBLICA pela 
CONCESSIONÁRIA.

Visando uma maior economicidade para a administração pública, sugerimos que seja 
retirado a restrição de não poder incluir no cálculo do Cem qualquer tipo de crédito, devido 
aos possíveis mecanismos legais que a Concessionária pode utilizar com a finalidade de 
aumentar ainda mais a economia de energia para o município.

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

45 ANEXO 13

"3.2: As vias públicas existentes e não 
listadas neste ANEXO deverão ser 
classi�cadas pela CONCESSIONÁRIA com 
classi�cação viária de Via Locais e receber 
CLASSE DE ILUMINAÇÃO de veículos 
equivalente a V4 no CADASTRO BASE a ser 
aprovado pelo PODER CONCEDENTE. " 

Visando uma maior economicidade para a administração pública, atendendo as normas 
técnicas vigentes, sugerimos que seja retirado a determinação que todas as vias locais sejam 
classi�cadas como vias V4, pois interfere diretamente no consumo energético do município, 
trazendo prejuízos a administração pública além de não estar em acordo com a NBR 5101, 
que classi�ca as vias para iluminação pública de acordo com o �uxo veicular. 

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. As de�nições do Anexo 13 
foram construídas a partir das necessidades do Município e alinhamento junto às equipes da 
Prefeitura.
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46 ANEXO 5
Item 4.2.2: Estratégia de redução da 
intensidade luminosa (dimerização) em 
horários especiais, quando cabível.

Entendemos que nos casos que a Concessionária comprovar a redução do �uxo de veículos 
nas vias em determinados horários, que está estará autorizada a modi�car a classi�cação 
viárias para a correspondente ao �uxo veicular daqueles horários, seguindo as normas 
técnicas vigentes (NBR 5101).

 Nosso entendimento está correto?

O entendimento não está correto. Conforme previsto na seção 5.8.4 do ANEXO 5 (CADERNO 
DE ENCARGOS): "O ajuste de �uxo luminoso nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com 
SISTEMA DE TELEGESTÃO deverá seguir aspectos legais e normativos relativos pertinentes 
(especialmente a Norma ABNT NBR 5101) e somente pode ser efetivado mediante 
autorização do PODER CONCEDENTE e cumprimento dos requisitos previstos no item 4.2.2."

47 EDITAL 
 Item 12.3.4. Para comprovação da 
HABILITAÇÃO TÉCNICA:

No item de habilitação técnica, não foi solicitada a comprovação de execução de atividades 
pertinentes ao objeto desta licitação. Sugere-se que seja incluída esta exigência para se 
garantir que o licitante seja capaz de executar as atividades contratuais, com o seguinte 
texto:

Comprovação, por meio de atestado emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, de que a PROPONENTE tenha executado, em um parque de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva e modernização de atendidas as 
seguintes condições:

(i) Os serviços devem abranger a responsabilidade contratual pelo fornecimento de materiais 
e equipamentos especí�cos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, tais como LUMINÁRIAS, lâmpadas, 
braços e suportes para instalação, projetores, conectores, condutores, reatores, relés 
fotoelétricos e tomadas para relés fotoelétricos.

Contribuição parcialmente acatada, para �ns de complementação às exigências referidas, de 
modo compatível com o objeto da presente licitação

48 ANEXO 5 

Item 7.2 Cumprimento dos Marcos da 
Concessão

Cada MARCO DA CONCESSÃO só será 
considerado cumprido caso a 
CONCESSIONÁRIA não tenha ÍNDICE DE 
DESEMPENHO GERAL (IDG), conforme 
detalhado no ANEXO 8 – SISTEMA DE 
MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO, inferior a 
0,80 (oitenta centésimos) apurado no 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES 
mais recente.

Os marcos da concessão são um mecanismo para avaliar o investimento da concéssionária 
nas obras de e�cientização e instalação de equipamentos de telegestão. Por outro lado, os 
indicdores de desempenho também são compostos por itens que avaliam o desempenho 
operacional da concessionária, que não tem a ver com a fase de investimento. Logo, este 
item 7.2 do caderno de encargos não faz sentido, visto que o índice de desempenho já tem 
a sua forma de avaliação, descrita no Anexo 8 deste edital. Assim, se faz dispensável e até 
mesmo razoável desvincular a aceitação do cumprimento dos marcos independente do que 
se foi apurado no ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG).

É o que se sugere. 

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que a sugestão será considerada para 
�ns de publicação do edital �nal.
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ANEXO 8 
C/C
ANEXO 9

No Anexo 8:

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá 
iniciar a apuração dos critérios, índices e 
indicadores apresentados neste ANEXO a 
partir do início da FASE I (um), apresentando 
o primeiro RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
INDICADORES, na forma do CONTRATO, até o 
5º (quinto) dia útil após encerramento do 
trimestre .
Apenas para o primeiro RELATÓRIO 
TRIMESTRAL, não haverá impacto na 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA da 
CONCESSIONÁRIA, sendo utilizado para 
alinhamento das diretrizes e procedimentos 
entre as partes.

No Anexo 9:

Exclusivamente durante os 6 (seis) meses 
contados do início da FASE I, o resultado 
obtido no cálculo do IDG não afetará o FD. 
Durante este período, a apuração do IDG 
deverá ser realizada normalmente, mas o FD 
será considerado igual a 1 (um) para �ns de 
cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA.

Existe uma divergência clara entre os dois trechos sobre o início da apuração dos indicadores 
de desempenho em que um indica que apenas um trimestre de adaptação e outro indica seis 
meses, respectivamente, para que o IDG não afete o resultado de pagamento na 
contrarestação mensal. Sugere-se, então que seja corrigida a divergência, e que sejam 
validados os seis meses de adaptação do IDG, conforme é aplicado para a maioria das 
licitações de PPP para Iluminação pública que ocorrem no país. 

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que a redação será revista.
A apuração dos indicadores apresentados no Anexo 8 (SMD), irá se iniciar a partir do início da 
Fase 1. Apenas para o primeiro Relatório Trimestral, não haverá impacto na Contraprestação.
Exclusivamente durante os 6 (seis) meses contados do início da Fase 1, a Contraprestação não 
será impactada pelo Fator de Desempenho (FD). Durante este período o FD será considerado 
igual a 1 (um).

50  ANEXO 8 

4.1.1 Índice de Adequação Luminotécnica- IAL

"[...]Além disso, este índice engloba também 
a análise da Temperatura de Cor e Índice de 
Reprodução de Cores (IRC). A medição será 
realizada por meio de veri�cações in loco, 
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, durante o 
trimestre de avaliação."

Não é comum no mercado nacional aferir as grandezas de Temperatura de Cor e IRC em 
campo, inclusive, a norma técnica nacional apenas rege sobre os indicadores de Ilumiância 
Média e uniformidades mínimos que podem ser facilmente medida através de luxímetros 
portáteis que possuem certi�cado de calibração. Assim, sugere-se que a Temperatura de Cor 
e o IRC sejam suprimidas desta avaliação.

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. A menutenção destes 
indicadores é importante para garantir a qualidade e uniformidade da luz.

51  ANEXO 8 

Item 6.1.1 Índice de Conformidade dos 
Certi�cados - ICC

O indicador referente à certi�cação ISO 
14.001, Indicador da Conformidade da 
Gestão Ambiental, será exigido apenas após 
24 (vinte e quatro) meses a partir do início da 
FASE I (um) e, por isto, nos primeiros 24 
(vinte e quatro) meses, terá sua nota igual a 1 
(um). Já o indicador relacionado ao 
tratamento e descarte de materiais, terá a 
sua apuração iniciada juntamente aos demais 
indicadores detalhados no presente ANEXO.

A exigência de certi�cação em ISO 14.001 não é compatível no sentido de haver 
obrigatoriedade nesta certi�cação para os serviços objeto desta licitação, prestação de 
serviços de iluminação pública. Estas exigências oneram a concessionária, a�nal, as boas 
práticas recomendadas pelas ISO destacadas que re�etem no resultado dos serviços objeto 
da licitação, e devem ser levadas em consideração na avaliação pelo poder concedente, da 
mesma forma que já existem indicadores relacionados ao descarte dos materiais, mais do que 
su�ciente para este tipo de indicador. Sugere-se que seja suprimida a pontuação para 
apresentação de ISO, restando somente para a avaliação do indicador, o descarte 
apropriado dos materiais referente aos serviços objetos do edital. 

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. A Concessionária deverá se 
certicar na ISO 14.001 para assegurar o atendimento ao nível de gestão ambiental esperado 
para a PPP.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item Contribuição Resposta Consulta Pública

CONSULTA PÚBLICA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO,

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RESPOSTA PARA CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA

52 ANEXO 09

2.3 Fator de Desempenho (FD)

O FD assumirá valor adimensional entre 0,71 
(setenta e um centésimos) e 1 (um) em 
correspondência ao IDG para o período de 
referência.

Este intervalo de valores para o FD se faz demasiado rigoroso, pois é sabido que a maioria dos 
processos de PPP em andamento neste país, a exemplo de São Paulo, Belo Horizonte, 
Teresina, Uberlândia, dentre outros, utilizam um intervalo de 0,8 a 1 para variação do FD, 
sendo este valores mais razoáveis para este tipo de avaliação que incide diretamente na 
contraprestação mensal. Sugere-se que sejam utilizados os valores mais recorrentes de 0,8 a 
1 para os valores de FD

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. A previsão do intervalo do 
Fator de Desempenho consta dos documentos editalícios, embasada nos estudos técnicos do 
Projeto.

53 Edital

“A LICITAÇÃO será processada com inversão 
da ordem das fases de habilitação e 
julgamento, na forma do artigo 13, da 
Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 
2004.”

- Nova redação sugerida: “A LICITAÇÃO será processada com inversão da ordem das fases de 
habilitação e julgamento, na forma do artigo 13, da Lei Federal n.º 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004.”
- Sugestão: inclusão da palavra “lei” no trecho acima.
- Justi�cativa: necessidade de correção de erro material para inclusão da palavra “Lei”.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

54 Edital

“O critério de julgamento será o menor valor 
de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA a 
ser pago pelo PODER CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA. As propostas e demais 
documentos necessários à participação na 
Concorrência serão recebidos no dia [�], no 
horário de [�] até as [�]. A abertura do 
volume das GARANTIAS DAS PROPOSTAS será 
realizada em SESSÃO PÚBLICA a iniciar-se às 
[�] do dia [�], na Secretaria Municipal da 
Infraestrutura – SEMINFRA. A abertura das 
PROPOSTAS COMERCIAIS e dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será 
realizada no dia [�].”

- Nova redação sugerida: “O critério de julgamento será o menor valor de 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA a ser pago pelo PODER CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA. As propostas e demais documentos necessários à participação na 
Concorrência serão recebidos no dia [�], no horário de [�] até as [�], no endereço [�], nº [�], 
bairro [�], CEP [�], município de Aracaju, estado de Sergipe. A abertura do volume das 
GARANTIAS DAS PROPOSTAS será realizada em SESSÃO PÚBLICA a iniciar-se às [�] do dia [�], 
na Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA, no endereço [�], nº [�], bairro [�], CEP 
[�], município de Aracaju , estado de Sergipe. A abertura das PROPOSTAS COMERCIAIS e dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será realizada no dia [�], às [�] horas, no endereço [�], nº 
[�], bairro [�], CEP [�], município de Aracaju, Estado de Sergipe.”
- Sugestão: inclusão de endereços e horários no trecho acima.
- Justi�cativa: atendimento às informações mínimas que deverão constar do edital, na forma 
prevista no art. 40 da Lei Federal nº 8.666/1993.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

55 Edital

“PARTE II – DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO
1. Para os �ns do presente EDITAL, e sem 
prejuízo de outras de�nições aqui 
estabelecidas, as seguintes de�nições 
aplicam-se às respectivas expressões:
(...)
(xxiii) DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
Dia [�] de [�] de 2020, entre as [�] horas e 
[�] horas, data e período no qual deverão ser 
entregues, pelas PROPONENTES os 
ENVELOPES 1, 2 e 3, equivalente à data da 
SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO;”

- Nova redação sugerida: “PARTE II – DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO
1. Para os �ns do presente EDITAL, e sem prejuízo de outras de�nições aqui estabelecidas, as 
seguintes de�nições aplicam-se às respectivas expressões:
(...)
(xxiii) DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia [�] de [�] de 2020, entre as [�] horas e [�] 
horas, no endereço [�], nº [�], bairro [�], CEP, município de Aracaju, Estado de Sergipe, data, 
período e local nos quais deverão ser entregues, pelas PROPONENTES os ENVELOPES 1, 2 e 3, 
equivalente à data da SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO;”.
- Sugestão: inclusão do endereço para a entrega dos envelopes.
- Justi�cativa:  atendimento às informações mínimas que deverão constar do edital, na forma 
prevista no art. 40 da Lei Federal nº 8.666/1993.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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56 Edital

“PARTE II – DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO
1. Para os �ns do presente EDITAL, e sem 
prejuízo de outras de�nições aqui 
estabelecidas, as seguintes de�nições 
aplicam-se às respectivas expressões:
(...)
(xxvii) EMPRESA ANTECESSORA: é aquela que 
foi objeto de reorganização societária com 
sucessão empresarial em relação à 
PROPONENTE, ou que comprovadamente 
tenha transferido o seu acerco técnico à 
PROPONENTE, caracterizado pelo acesso a 
banco de dados, sistemas e informações 
sobre atividades e projetos anteriormente 
realizados;”

- Nova redação sugerida: “PARTE II – DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO
1. Para os �ns do presente EDITAL, e sem prejuízo de outras de�nições aqui estabelecidas, as 
seguintes de�nições aplicam-se às respectivas expressões:
(...)
(xxvii) EMPRESA ANTECESSORA: é aquela que foi objeto de reorganização societária com 
sucessão empresarial em relação à PROPONENTE, ou que comprovadamente tenha 
transferido o seu acervo técnico à PROPONENTE, caracterizado pelo acesso a banco de dados, 
sistemas e informações sobre atividades e projetos anteriormente realizados;”
- Sugestão: correção da expressão “acervo técnico” no trecho acima;
- Justi�cativa: necessidade de correção de erro material.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

57 Edital

“3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
3.1. Caso qualquer interessado necessite de 
esclarecimentos complementares sobre o 
EDITAL, deverá solicitá-los à COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO até as [�] horas do 
dia [�], da seguinte forma:
(...)
(ii) Por meio de correspondência protocolada 
na Secretaria Municipal da Infraestrutura – 
SEMINFRA, dirigida ao Presidente da 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 
contendo as questões conforme o modelo 
integrante do ANEXO 1, impressa e em meio 
magnético, com o respectivo arquivo gravado 
em formato “.doc”, conforme modelo 
integrante do ANEXO 1, do EDITAL.”

- Nova redação sugerida: “3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
3.1. Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos complementares sobre o 
EDITAL, deverá solicitá-los à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO até as [�] horas do dia [�], da 
seguinte forma:
(...)
(ii) Por meio de correspondência protocolada na Secretaria Municipal da Infraestrutura – 
SEMINFRA, dirigida ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, contendo as 
questões conforme o modelo integrante do ANEXO 1, impressa e em formato eletrônico, em 
dispositivo do tipo pendrive, com o respectivo arquivo gravado em formato “.doc”, conforme 
modelo integrante do ANEXO 1, do EDITAL.”
- Sugestão: substituição de “meio magnético” por dispositivo mais utilizado atualmente para 
o registro de arquivos digitais.
- Justi�cativa: considerando o desuso de dispositivos de armazenamento de dados em meio 
magnético, recomenda-se a substituição da expressão pelo dispositivo de pendrive.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item Contribuição Resposta Consulta Pública

CONSULTA PÚBLICA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO,

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RESPOSTA PARA CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA

58 Edital
“3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
(...)”

- Nova redação sugerida: inclusão de subitem “3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
(...)
3.[•]. As respostas aos esclarecimentos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO somente 
terão o condão de alterar a SESSÃO PÚBLICA quando a alteração promovida no EDITAL 
decorrente da resposta aos esclarecimentos afetar, de maneira inequívoca, as condições de 
oferta da GARANTIA DA PROPOSTA, de elaboração da PROPOSTA COMERCIAL ou da 
apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos, hipótese na qual o EDITAL será 
republicado, reiniciando-se os prazos nele previstos.”
- Sugestão: inclusão de subitem que coloque o edital em consonância com o art. 21, § 4º, da 
Lei de Licitações.
- Justi�cativa: tendo em vista o que dispõe a Lei de Licitações, em seu art. 21, § 4º, qualquer 
modi�cação no instrumento convocatório que afete a formulação das propostas deve 
resultar na republicação do edital e na subsequente devolução do prazo inicialmente 
estabelecido. Portanto, faz-se necessária a inclusão de dispositivo editalício que harmonize 
com o que prevê a Lei de Licitações.

A concorrencia observará o disposto na legislação, de modo que qualquer alteração que 
impacte na formulação das propostas acarretará na republicação do instrumento 
convocatório. 

59 Edital

“4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
4.1. Sob pena de decadência deste direito, 
eventual impugnação do EDITAL deverá ser 
protocolada na sede da Secretaria Municipal 
da Infraestrutura – SEMINFRA, localizada [�], 
no horário das [�] às [�], conforme abaixo:”

- Nova redação sugerida: “4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
4.1. Sob pena de decadência deste direito, eventual impugnação do EDITAL poderá ser 
encaminhada ao correio eletrônico [•], ou, alternativamente, protocolada na forma física na 
sede da Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA, localizada na [�], no horário das 
[�] às [�], conforme abaixo:”
- Sugestão: possibilitar que o protocolo de eventual impugnação possa ocorrer de forma 
eletrônica, tal como permitido para as solicitações de esclarecimentos.
- Justi�cativa: a alteração visa a facilitar o eventual envio de impugnação, tendo em vista que 
que o envio de impugnação pela forma eletrônica reduz custos de potenciais interessados, 
sendo amplamente utilizada por diversas entidades públicas em procedimentos licitatórios. 
Além disso, existem formas de garantir a autenticidade e a veracidade dos documentos 
apresentados na forma digital.

A atual previsão editalícia encontra-se adequada ao sistema utilizado pela Administração 
Pública Municipal. O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva 
do Edital

60 Edital

“4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
(...)
4.4. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
divulgará o resultado do julgamento da 
impugnação com publicação no DOMP:
(...)
4.4.2. Em até um dia útil antes da DATA DE 
ENTREGA DOS ENVELOPES se apresentada na 
forma do Subitem Erro! Fonte de referência 
não encontrada., do EDITAL.”

- Nova redação sugerida: “4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
(...)
4.4. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da impugnação 
com publicação no DOMP:
(...)
4.4.2. Em até um dia útil antes da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES se apresentada na 
forma do Subitem 4.1.2, do EDITAL.”
- Sugestão: referência ao item 4.1.2 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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“6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
(...)
6.2. Não poderão participar da 
CONCORRÊNCIA as pessoas jurídicas que, 
isoladamente ou em CONSÓRCIO, direta ou 
indiretamente:
(...)
(iv) Estiverem em regime de recuperação 
judicial ou extrajudicial, bem de insolvência, 
administração especial temporária ou 
intervenção, e ainda, cuja falência tenha sido 
decretada por sentença judicial, ressalvado o 
disposto no Subitem Erro! Fonte de 
referência não encontrada.;”

- Nova redação sugerida: “6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
(...)
6.2. Não poderão participar da CONCORRÊNCIA as pessoas jurídicas que, isoladamente ou em 
CONSÓRCIO, direta ou indiretamente:
(...)
(iv) Estiverem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, bem de insolvência, 
administração especial temporária ou intervenção, e ainda, cuja falência tenha sido decretada 
por sentença judicial, ressalvado o disposto no Subitem 6.2.1;”
- Sugestão: referência ao item 6.2.1 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

62 Edital

“6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
(...)
6.2. Não poderão participar da 
CONCORRÊNCIA as pessoas jurídicas que, 
isoladamente ou em CONSÓRCIO, direta ou 
indiretamente:
(...)
6.2.2. As restrições dispostas nas alíneas (viii) 
e (ix), do Subitem Erro! Fonte de referência 
não encontrada., acima, também se aplicam 
aos CONTROLADORES, CONTROLADAS, 
COLIGADAS e/ou entidades sob CONTROLE 
comum das pessoas jurídicas contratadas 
Corporação Financeira Internacional – IFC 
(International Finance Corporation) e Fundo 
de Apoio à Estruturação de Projetos de 
Concessão e PPP – FEP, administrado pela 
Caixa Econômica Federal, para a estruturação 
da presente CONCESSÃO, bem como às 
pessoas físicas e demais pessoas jurídicas 
que tenham participado da elaboração dos 
estudos técnicos realizados para a 
estruturação da presente CONCESSÃO.”

- Nova redação sugerida: “6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
(...)
6.2. Não poderão participar da CONCORRÊNCIA as pessoas jurídicas que, isoladamente ou em 
CONSÓRCIO, direta ou indiretamente:
(...)
6.2.2. As restrições dispostas nas alíneas (viii) e (ix), do Subitem 6.2, acima, também se 
aplicam aos CONTROLADORES, CONTROLADAS, COLIGADAS e/ou entidades sob CONTROLE 
comum das pessoas jurídicas contratadas Corporação Financeira Internacional – IFC 
(International Finance Corporation) e Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de 
Concessão e PPP – FEP, administrado pela Caixa Econômica Federal, para a estruturação da 
presente CONCESSÃO, bem como às pessoas físicas e demais pessoas jurídicas que tenham 
participado da elaboração dos estudos técnicos realizados para a estruturação da presente 
CONCESSÃO.”
- Sugestão: referência ao item 6.2 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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“6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
(...)
6.3. Caso a PROPONENTE participe por meio 
de CONSÓRCIO, as seguintes regras deverão 
ser observadas, sem prejuízo de outras 
existentes no restante do EDITAL:
(...)
6.3.5. Cada consórcio poderá contar com, no 
máximo, 3 (três) integrantes;”

- Nova redação sugerida: “6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
(...)
6.3. Caso a PROPONENTE participe por meio de CONSÓRCIO, as seguintes regras deverão ser 
observadas, sem prejuízo de outras existentes no restante do EDITAL:
(...)
6.3.5. Não haverá limite de integrantes que poderão participar de um CONSÓRCIO;”
- Sugestão: exclusão da restrição ao número de empresas participantes de cada consórcio.
- Justi�cativa: a partir do art. 33, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993, é possível depreender 
que é uma discricionariedade da Administração Pública autorizar, ou não, em edital, a 
participação de consórcios no certame licitatório. Contudo, nos termos da jurisprudência dos 
tribunais de contas, não seria lícito restringir o número de consorciados, exceto se através de 
justi�cativa fundamentada (nesse sentido, os Acórdãos nº 1.240/2008 e nº 718/2011, do 
Tribunal de Contas da União).

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

64 Edital

“8. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
(...)
8.3. Cada via conterá página como última 
página com conteúdo um termo de 
encerramento próprio, indicando, a 
quantidade de páginas da via, incluindo a 
página do termo de encerramento, que 
também deverá ser numerada.”

- Nova redação sugerida: “8. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
(...)
8.3. Cada via conterá como última página com conteúdo um termo de encerramento próprio, 
indicando, a quantidade de páginas da via, incluindo a página do termo de encerramento, 
que também deverá ser numerada.”
- Sugestão: exclusão da palavra “página”, na primeira vez em que aparece no trecho acima.
- Justi�cativa: na primeira vez que a palavra “página” aparece no trecho acima, ela está fora 
de contexto, devendo, portanto, ser excluída.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

65 Edital

“8. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
(...)
8.12. Toda a documentação que as 
PROPONENTES apresentarem em forma 
empresa deverá ser acompanhada de cópia 
�el, em meio magnético (PEN-DRIVE, CD ou 
DVD), em arquivos padrão PDF (Adobe 
Acrobat) não editáveis, que deverão integrar 
cada ENVELOPE.”

- Nova redação sugerida: “8. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
(...)
8.12. Toda a documentação que as PROPONENTES apresentarem em forma impressa deverá 
ser acompanhada de cópia �el, em meio magnético (PEN-DRIVE, CD ou DVD), em arquivos 
padrão PDF (Adobe Acrobat) não editáveis, que deverão integrar cada ENVELOPE.”
- Sugestão: correção da palavra “impressa” no trecho acima.
- Justi�cativa: supõe-se que, em virtude de um erro material, a palavra “impressa” foi grafada 
como “empresa”, sendo necessária, portanto, a correção.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

66 Edital

“9. REPRESENTAÇÃO DAS PROPONENTES
9.1. REPRESENTANTES CREDENCIADOS
(...)
9.1.9. A qualquer momento no curso do 
processo licitatório a PROPONENTE poderá 
constituir ou substituir seu(s) 
REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) 
mediante apresentação dos documentos 
listados no Subitem Erro! Fonte de referência 
não encontrada..”

- Nova redação sugerida: “9. REPRESENTAÇÃO DAS PROPONENTES
9.1. REPRESENTANTES CREDENCIADOS
(...)
9.1.9. A qualquer momento no curso do processo licitatório a PROPONENTE poderá constituir 
ou substituir seu(s) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) mediante apresentação dos 
documentos listados no Subitem 9.1.2.”
- Sugestão: referência ao item 9.1.2 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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“10. GARANTIA DAS PROPOSTAS
(...)
10.2. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ter 
prazo mínimo de 1 (um) ano a contar data 
para recebimento dos ENVELOPES, e conter 
cláusula de prorrogação, por igual período, 
em caso de prorrogação da validade da 
proposta, cabendo à PROPONENTE 
comprovar sua renovação, se necessário, sua 
renovação à COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO até 10 (dez) dias antes do 
vencimento deste prazo.”

- Nova redação sugerida: “10. GARANTIA DAS PROPOSTAS
(...)
10.2. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ter prazo mínimo de 1 (um) ano a contar data para 
recebimento dos ENVELOPES, e conter cláusula de prorrogação, por igual período, em caso 
de prorrogação da validade da proposta, cabendo à PROPONENTE comprovar sua renovação, 
se necessário, à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO até 10 (dez) dias antes do vencimento 
deste prazo.”
- Sugestão: exclusão da repetição da expressão “sua renovação”.
- Justi�cativa: necessidade de correção de erro material.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

68 Edital

“10. GARANTIA DAS PROPOSTAS
(...)
10.4.1.1. Na hipótese de a GARANTIA DA 
PROPOSTA ser prestada em títulos da dívida 
pública, aceitar-se-á, apenas, Letras do 
Tesouro Nacional – LTN, Letras Financeiras 
do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro Nacional 
– série C – NTN-C ou Notas do Tesouro 
Nacional – série B – NTN-B, regulados pela 
Lei Federal n.º 10.179, de 6 de fevereiro de 
2001, emitidos sob a forma escritural e 
regularmente registrados na Câmara de 
Custódia e Liquidação – CETIP ou no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, 
e avaliados pelos seus valores econômicos, 
forme de�nido pelo Ministério da Fazenda, 
não sujeitos a qualquer ônus ou gravame.”

- Nova redação sugerida: “10. GARANTIA DAS PROPOSTAS
(...)
10.4.1.1. Na hipótese de a GARANTIA DA PROPOSTA ser prestada em títulos da dívida pública, 
aceitar-se-á, apenas, Letras do Tesouro Nacional – LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, 
Notas do Tesouro Nacional – série C – NTN-C ou Notas do Tesouro Nacional – série B – NTN-B, 
regulados pela Lei Federal n.º 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, emitidos sob a forma 
escritural e regularmente registrados na Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP ou no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme de�nido pelo Ministério da Fazenda, não sujeitos a qualquer ônus ou 
gravame.”
- Sugestão: correção da palavra “conforme”, no trecho acima.
- Justi�cativa: necessidade de correção de erro material.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

69 Edital

“11. PROPOSTA COMERCIAL
(...)
11.1.2. A PROPOSTA COMERCIAL é 
incondicional, irrevogável e irretratável 
durante seu período de vigência e deverá ter 
como data base a data da SESSÃO PÚBLICA e 
considerar:
(i) Todos os investimentos, tributos, custos e 
despesas (incluindo, mas não se
limitando, às �nanceiras) necessários para a 
operação da CONCESSÃO;”

- Nova redação sugerida: “11. PROPOSTA COMERCIAL
(...)
11.1.2. A PROPOSTA COMERCIAL é incondicional, irrevogável e irretratável durante seu 
período de vigência e deverá ter como data base a data da SESSÃO PÚBLICA e considerar:
(i) Todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às 
�nanceiras) necessários para a operação da CONCESSÃO, considerando-se a alíquota de [•]% 
para o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos da Lei Municipal nº 
[•];”
- Sugestão: para evitar disparidades na formulação das propostas e falhas de interpretação 
por parte de eventuais interessados, mostra-se recomendável indicar a alíquota de Imposto 
sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre a prestação dos serviços que 
integram o escopo do Contrato de Concessão.
- Justi�cativa: é prudente deixar claro no instrumento convocatório qual será a alíquota do 
ISSQN incidente sobre a prestação dos serviços que integram o escopo do Contrato, tendo 
em vista que sua não divulgação pode resultar em divergências de cálculos nos valores 
propostos pelos concorrentes, prejudicando a competitividade do certame e a equalização 
das propostas apresentadas. 

Nos termos do item 2.4 do Edital, as PROPONENTES são também integralmente responsáveis 
pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, 
especi�cações e regulamentações aplicáveis à CONCORRÊNCIA e ao CONTRATO.
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“11. PROPOSTA COMERCIAL
(...)”

- Nova redação sugerida: inclusão de subcláusula: “11. PROPOSTA COMERCIAL
(...)
11.[•]. Juntamente com a PROPOSTA COMERCIAL deve ser apresentada carta de instituição 
�nanceira, nacional ou estrangeira, que assessora a PROPONENTE na montagem �nanceira 
do empreendimento, declarando que analisou o plano de negócios a ela apresentado pela 
PROPONENTE e atesta sua viabilidade e exequibilidade, apresentando, ainda, um termo de 
con�dencialidade celebrado entre a PROPONENTE e a instituição �nanceira.
11.[•]1. A instituição �nanceira referida no subitem 11.[•] deverá possuir patrimônio líquido 
no exercício anterior de, no mínimo, R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais).
11.[•].2. A instituição �nanceira deverá tomar como referência para sua análise o CONTRATO 
e todos seus os anexos.
11.[•].3. A instituição �nanceira não poderá ser PROPONENTE, nem poderá ser 
CONTROLADORA, CONTROLADA, COLIGADA ou entidade sob CONTROLE comum da 
PROPONENTE, tampouco poderá se encontrar submetida a liquidação, intervenção ou 
Regime Especial de Administração Temporária – RAET ou regime equivalente.”
- Sugestão: inclusão da exigência de apresentação de carta de instituição �nanceira que 
ateste a viabilidade do plano de negócios da proponente.
- Justi�cativa: a apresentação de carta de instituição �nanceira assegurando a exequibilidade 
e a consistência do plano de negócios, conforme usualmente exigido em licitações para 
concessão de empreendimentos de grande porte (inclusive em âmbito federal), tem como 
objetivo afastar a participação de empresas que não tenham qualquer cuidado na confecção 
de seu plano de negócios, conferindo ao poder concedente (e, em especial, a comissão de 
licitação) maior segurança em relação à viabilidade/exequibilidade da proposta comercial 
apresentada.

Os documentos exigidos para participação da licitação estão referidos na minuta do Edital, 
observada a legislação e as boas práticas aplicáveis, sendo que o Poder Concedente dispõe de 
outros mecanismos mais e�cientes para atestar a exequibilidade das propostas comerciais 
apresentadas.
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“11. PROPOSTA COMERCIAL
(...)
11.2.1. Após o decurso do período de 1 (um) 
ano, a PROPONENTE será noti�cada para 
renovar a PROPOSTA COMERCIAL por igual 
período 10 (dez) dias antes do seu 
vencimento, podendo recusar-se a fazê-lo, 
de maneira fundamentada, hipótese em que 
será excluída da LICITAÇÃO.
11.2.2. Em optando pela renovação da 
PROPOSTA COMERCIAL, a PROPONENTE 
deverá renovar a GARANTIA DA PROPOSTA, 
sob pena de execução da GARANTIA DE 
PROPOSTA.
11.2.3. Em recusando prorrogar a validade da 
PROPOSTA COMERCIAL, a PROPONENTE terá 
a devolução de sua GARANTIA DA PROPOSTA 
autorizada pela COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO, exceto quando tratar-se de 
depósito caução, em moeda corrente, que 
será operacionalizada pela COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO.”

- Nova redação sugerida: “11. PROPOSTA COMERCIAL
(...)
11.2.1. Após o decurso do período de 1 (um) ano, a PROPONENTE será noti�cada para 
renovar a PROPOSTA COMERCIAL por igual período 30 (trinta) dias antes do seu vencimento, 
podendo recusar-se a fazê-lo, de maneira fundamentada, hipótese em que será excluída da 
LICITAÇÃO.
11.2.2. Em optando pela renovação da PROPOSTA COMERCIAL, a PROPONENTE deverá 
renovar a GARANTIA DA PROPOSTA, sob pena de execução da GARANTIA DE PROPOSTA.
11.2.3. Em recusando prorrogar a validade da PROPOSTA COMERCIAL, a PROPONENTE será 
excluída da LICITAÇÃO e terá a devolução de sua GARANTIA DA PROPOSTA autorizada pela 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, sem que ocorra a aplicação de qualquer penalidade à 
PROPONENTE desistente, exceto quando se tratar de depósito caução, em moeda corrente, 
hipótese e quem a devolução será operacionalizada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.”
- Sugestão: para facilitar a negociação e a obtenção de melhores condições das apólices de 
garantia apresentadas pelos licitantes interessados, recomenda-se prever no instrumento 
convocatório que o Poder Concedente comunique aos Licitantes a respeito da necessidade de 
renovar a garantia de proposta com 30 (trinta) dias de antecedência. Da mesma forma, 
considerando a prerrogativa dos Proponentes de não proceder à renovação da Garantia de 
Proposta, recomenda-se que o item editalício em questão consigne expressamente a 
ausência de penalidade para a hipótese de não renovação da Garantia da Proposta.
- Justi�cativa: entende-se que a noti�cação para renovar a Garantia de Proposta e a Proposta 
Comercial ocorrerá com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência em relação ao prazo de 1 
(um) ano, a �m de que as proponentes consigam negociar em tempo hábil as novas apólices. 

Compete à PROPONENTE acompanhar e manter em dia a validade da garantia de sua 
Proposta. Não obstante, o comentário poderá ser considerado para �ns de revisão da 
redação de�nitiva do Edital, especi�camente quanto ao ponto de recusa da Proponente em 
renovar a garantia da proposta

72 Edital

“12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(...)
12.3.1.1.1. Quando a PROPONENTE for 
entidade aberta ou fechada de previdência 
complementar, deverá apresentar, 
adicionalmente aos documentos referidos no 
Subitem Erro! Fonte de referência não 
encontrada..1, comprovante de autorização 
expressa e especí�ca quanto à constituição e 
funcionamento da entidade de previdência 
complementar, concedida pelo órgão 
�scalizador competente.
12.3.1.1.2. Quando a PROPONENTE for fundo 
de investimento, deverá apresentar, além 
dos documentos referidos no Subitem Erro! 
Fonte de referência não encontrada..1, os 
seguintes documentos:”

- Nova redação sugerida: “12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(...)
12.3.1.1.1. Quando a PROPONENTE for entidade aberta ou fechada de previdência 
complementar, deverá apresentar, adicionalmente aos documentos referidos no 12.3.1, 
comprovante de autorização expressa e especí�ca quanto à constituição e funcionamento da 
entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão �scalizador competente.
12.3.1.1.2. Quando a PROPONENTE for fundo de investimento, deverá apresentar, além dos 
documentos referidos no 12.3.1, os seguintes documentos:”
- Sugestão: referência ao item 12.3.1 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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“12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(...)
12.3.3. Para comprovação de regularidade 
�scal e trabalhista:
(...)
(ii) Prova de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes municipal e/ou estadual, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da 
PROPONENTE;”

- Nova redação sugerida: “12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(...)
12.3.3. Para comprovação de regularidade �scal e trabalhista:
(...)
(ii) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou estadual, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da PROPONENTE ou declaração assinada pelo LICITANTE de que 
não possui inscrição municipal e/ou estadual;”
- Sugestão: sugere-se esclarecer na redação do referido item que a prova de inscrição pode 
ser substituída por declaração assinada pelo próprio Licitante de que sua atividade não 
depende de inscrição cadastral em algum dos entes federativos.
- Justi�cativa: na hipótese em que o Licitante, em razão de sua atividade e natureza (p.ex. 
holding não operacional), não detiver inscrição cadastral perante algum dos entes 
federativos, poderá apresentar declaração.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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“12.3.4. Para comprovação da HABILITAÇÃO 
TÉCNICA:
12.3.4.1. Comprovação de que a 
PROPONENTE tenha participado de 
empreendimento em infraestrutura 
(podendo ser ou não referente ao setor de 
iluminação pública), em que tenha realizado 
ou previsão de investimentos de R$ 
36.328.914,38 (trinta e seis milhões, 
trezentos e vinte e oito mil, novecentos e 
quatorze reais e trinta e oito centavos)ou 
mais, com recursos próprios ou de terceiros, 
sendo que esta última hipótese deve 
compreender retorno de longo prazo (assim 
considerado o prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos), observadas as seguintes condições:”

- Nova redação sugerida: inclusão de subitem: “12.3.4.2. Comprovação, de que a 
PROPONENTE tenha executado, em um parque de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, pelo período 
mínimo de 1 (um) ano, serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva de, no 
mínimo, 29.000 (vinte e nove mil) pontos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, incluído no escopo da 
contratação a responsabilidade contratual pelo fornecimento de materiais e equipamentos 
especí�cos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, tais como LUMINÁRIAS, lâmpadas, braços e suportes 
para instalação, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas 
para relés fotoelétricos, sendo indiferente as especi�cações contratuais acerca do 
quantitativo do material a ser fornecido.
12.3.4.2.1. Serão aceitos, como documentos de comprovação para este item, atestados 
emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
12.3.4.2.2. Para efeito de alcance da quantidade prevista no item 12.3.4.2, será permitido o 
somatório de documentos de comprovação, desde que pelo menos um dos atestados 
apresentados apresente o quantitativo mínimo de 20.000 (vinte mil) pontos de ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA.
12.3.4.2.3. Serão consideradas as seguintes regras para comprovação da experiência prevista 
no item 12.3.4.2:
(i) Na hipótese de a PROPONENTE apresentar documento(s) de comprovação de 
empreendimento(s) no(s) qual(ais) tenha atuado como acionista com participação igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento) no empreendimento, será computado o valor total 
do(s) investimento(s) constante do(s) documento(s) de comprovação;
(ii) Na hipótese de a PROPONENTE apresentar documento(s) de comprovação de 
empreendimento(s) no(s) qual(ais) tenha atuado como acionista com participação inferior a 
50% (cinquenta por cento), será observada a proporção da participação da PROPONENTE na 
respectiva sociedade, aplicando-se essa proporção ao valor total dos pontos de ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA constante do(s) documento(s) de comprovação;
(iii) Na hipótese de a PROPONENTE apresentar documento(s) de comprovação de 
empreendimento(s) no(s) qual(ais) tenha atuado como consorciada, serão consideradas as 

A contribuição será parcialmente acatada, para �ns de complementação às exigências 
referidas, de modo compatível com o objeto da presente licitação.
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“12.3.5. Além dos documentos referidos 
acima, a PROPONENTE deverá apresentar, 
ainda, os seguintes documentos, 
devidamente acompanhados da 
comprovação dos poderes de seus 
signatários:
(...)
(iii) Declaração de que a PROPONENTE não se 
encontra em regime de recuperação judicial 
ou extrajudicial, bem como de insolvência, 
administração especial temporária ou 
intervenção, conforme modelo constante do 
ANEXO 6, do EDITAL, ressalvado o disposto 
no Subitem Erro! Fonte de referência não 
encontrada.;”

- Nova redação sugerida: “12.3.5. Além dos documentos referidos acima, a PROPONENTE 
deverá apresentar, ainda, os seguintes documentos, devidamente acompanhados da 
comprovação dos poderes de seus signatários:
(...)
(iii) Declaração de que a PROPONENTE não se encontra em regime de recuperação judicial ou 
extrajudicial, bem como de insolvência, administração especial temporária ou intervenção, 
conforme modelo constante do ANEXO 6, do EDITAL, ressalvado o disposto no Subitem 6.2.1;”
- Sugestão: referência ao item 6.2.1 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital.

76 Edital

“12.4. Quando a PROPONENTE for entidade 
aberta ou fechada de previdência 
complementar, deverá apresentar, além dos 
documentos referidos no Subitem 12.3 
acima, comprovante de autorização expressa 
e especí�ca quanto à constituição e 
funcionamento da entidade de previdência 
complementar, concedida pelo órgão 
�scalizador competente, e declaração de que 
os planos e benefícios por ela administrados 
não se encontram sob liquidação ou 
intervenção da Secretaria de Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência 
Social.”

- Nova redação sugerida: “12.4. Quando a PROPONENTE for entidade aberta ou fechada de 
previdência complementar, deverá apresentar, além dos documentos referidos no Subitem 
12.3 acima, comprovante de autorização expressa e especí�ca quanto à constituição e 
funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão �scalizador 
competente, e declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se 
encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC) do Ministério da Economia.”
- Sugestão: alteração da denominação e vinculação do órgão federal responsável por realizar 
intervenção nas entidades de previdência complementar.
- Justi�cativa: o Decreto Federal nº 8.992/2017 criou a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC, que sucedeu a Secretaria de Previdência Complementar. 
Por sua vez, o Ministério da Economia, criado a partir da Lei nº 13.844/2019, é o competente 
para tratar de previdência complementar, nos termos do inciso X do art. 31 da referida Lei.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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“16. ORDEM DOS PROCEDIMENTOS DA 
CONCORRÊNCIA
(...)
16.2. Após o início da SESSÃO PÚBLICA, a 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
promoverá a abertura dos ENVELOPES 
referentes ao Volume 1 – GARANTIA DA 
PROPOSTA – de todas as PROPONENTES, 
quando, então, será (i) realizado o 
credenciamento dos representantes das 
PROPONENTES, conforme previsão do 
Subitem 9.1, do EDITAL; e (ii) veri�cado o 
atendimento ao disposto no Item 10, do 
EDITAL, para as GARANTIAS DA PROPOSTA.”

- Nova redação sugerida: inclusão de subcláusulas “16. ORDEM DOS PROCEDIMENTOS DA 
CONCORRÊNCIA
(...)
16.2. Após o início da SESSÃO PÚBLICA, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO promoverá a 
abertura dos ENVELOPES referentes ao Volume 1 – GARANTIA DA PROPOSTA – de todas as 
PROPONENTES, quando, então, será (i) realizado o credenciamento dos representantes das 
PROPONENTES, conforme previsão do Subitem 9.1, do EDITAL; e (ii) veri�cado o atendimento 
ao disposto no Item 10, do EDITAL, para as GARANTIAS DA PROPOSTA.
16.2.1. Proferida a decisão sobre a aceitação ou não das GARANTIAS DA PROPOSTA, as 
PROPONENTES terão direito de vista da respectiva documentação e será aberto prazo para 
eventual recurso.
16.2.2. Caso todas as PROPONENTES declinem expressamente do direito de recorrer, a sessão 
terá continuidade com a abertura do Volume 2 - PROPOSTA COMERCIAL.
16.2.3. Ante a interposição de recurso, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO o analisará, em 
juízo de reconsideração.
16.2.4. Caso não reconsidere sua decisão a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO encaminhará 
os autos à autoridade superior para reexame.
16.2.5. Decidido(s) o(s) recurso(s), nova sessão será designada para que se dê continuidade à 
CONCORRÊNCIA, mediante realização das devidas comunicações e publicações.”
- Sugestão: inclusão da possibilidade de interposição de recurso na fase de garantia da 
proposta.
- Justi�cativa: considerando que, na forma do item 16.2 do Edital, a decisão referente à 
aceitação da Garantia de Proposta dos licitantes precede a abertura das propostas comerciais 
e consequentemente classi�cação dos proponentes, sugere-se que, em linha com o disposto 
no art. 109, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, seja prevista fase recursal após a decisão de 
aceitação das garantias de proposta dos Proponentes.

Acatada parcialmente, a �m de se esclarecer que a apresentação de recursos seguirá a forma 
prevista no artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

78 Edital

“18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
(...)
18.2. Os recursos somente serão admitidos 
quando subscritos por representante(s) 
legal(is), REPRESENTANTES CREDENCIADOS, 
procurador com poderes especí�cos ou 
qualquer pessoa substabelecida em tais 
poderes especí�cos, desde que instruídos 
com demonstração desses poderes, devendo 
ser protocolados na sede da Secretaria 
Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA, sita 
à Rua [�], nº [�],[�] andar, sala [�],[�], no 
horário das [�]h às [�]h e das [�]h às [�]h, 
identi�cados como segue:”

- Nova redação sugerida: “18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
(...)
18.2. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos por representante(s) legal(is), 
REPRESENTANTES CREDENCIADOS, procurador com poderes especí�cos ou qualquer pessoa 
substabelecida em tais poderes especí�cos, desde que instruídos com demonstração desses 
poderes, podendo ser enviados para o correio eletrônico [�], ou, alterna vamente, 
protocolados na forma física na sede da Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA, 
sita à Rua [�], nº [�],[�] andar, sala [�],[�], no horário das [�]h às [�]h e das [�]h às [�]h, 
identi�cados como segue:”
- Sugestão: recomenda-se prever a possibilidade de envio de recursos na forma eletrônica, no 
intuito de reduzir custos de potenciais interessados e facilita o cumprimento dos prazos 
previstos no instrumento convocatório.
- Justi�cativa: a alteração se justi�ca pela desnecessidade de apresentação do recurso na 
forma física, tendo em vista que o envio eletrônico desse tipo de documento já é amplamente 
utilizado na administração pública, inclusive no âmbito de concorrências públicas.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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“19. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, 
ASSINATURA DO CONTRATO
19.1. Publicado o resultado do certame e 
transcorrido o prazo recursal, a 
PROPONENTE que tiver apresentado a 
melhor proposta e tiver sido declarada 
habilitada será declarada vencedora, sendo 
adjudicado o objeto à PROPONENTE 
vencedora e publicada a homologação da 
LICITAÇÃO no DOMP.”

- Nova redação sugerida: “19. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO
19.1. Publicado o resultado do certame e transcorrido o prazo recursal, a PROPONENTE que 
tiver apresentado a melhor proposta e tiver sido declarada habilitada será declarada 
vencedora, sendo adjudicado o objeto à PROPONENTE vencedora e publicada a homologação 
da LICITAÇÃO no DOM.”
- Sugestão: correção da expressão de�nida “DOM”, no trecho acima.
- Justi�cativa: supõe-se que, em virtude de erro material, a expressão de�nida “DOM” não foi 
grafada corretamente.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

80 Edital

“19. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, 
ASSINATURA DO CONTRATO
(...)
19.2. O prazo para assinatura do CONTRATO 
será de 30 (trinta) dias contados a partir da 
publicação do ato de homologação, 
prorrogáveis uma vez, por igual período, se 
solicitado durante o seu transcurso pela 
ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de 
motivo devidamente justi�cado e aceito pelo 
PODER CONCEDENTE.”

- Nova redação sugerida: “19. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO
(...)
19.2. O prazo para assinatura do CONTRATO será de 60 (sessenta) dias contados a partir da 
publicação do ato de homologação, prorrogáveis uma vez, por igual período, se solicitado 
durante o seu transcurso pela ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de motivo devidamente 
justi�cado e aceito pelo PODER CONCEDENTE.”
- Sugestão: recomenda-se alterar a redação para tornar mais factível o prazo referido no item 
17.2.
- Justi�cativa: Considerando os inúmeros trâmites necessários à constituição de uma SPE, a 
alteração tornaria mais factível o prazo do item 17.2, assegurando ao Licitante vencedor 
prazo mínimo su�ciente para a necessária estruturação da SPE.

O Edital já prevê a possibilidade de prorrogação do prazo do item 19.2, caso seja necessário 
mais tempo para cumprir com os requisitos necessários à assinatura do Contrato de PPP.

81 Edital

“19. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, 
ASSINATURA DO CONTRATO
(...)
19.4.2. O prazo previsto no Subitem 19.1 
poderá ser prorrogado, por igual período, se 
solicitado durante o seu transcurso pela 
ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de 
motivo justi�cado, aceito pelo PODER 
CONCEDENTE.”

- Nova redação sugerida: “19. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO
(...)
19.4.2. O prazo previsto no Subitem 19.2 poderá ser prorrogado, por igual período, se 
solicitado durante o seu transcurso pela ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de motivo 
justi�cado, aceito pelo PODER CONCEDENTE.”
- Sugestão: referência ao item 19.2 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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“19. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, 
ASSINATURA DO CONTRATO
(...)
19.6. Se dentro do prazo de validade de sua 
PROPOSTA COMERCIAL e após convocação, a 
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO se 
recusar a assinar o CONTRATO, ou ainda, não 
apresentar a documentação exigida até a 
DATA DE EFICÁCIA, o Município aplicará 
multa em valor equivalente ao da GARANTIA 
DA PROPOSTA e executará, imediatamente, o 
total da GARANTIA DA PROPOSTA 
apresentada pela ADJUDICATÁRIA para 
receber a multa aplicada, sem prejuízo de 
indenizações por perdas e danos sofridos 
pela Administração Pública nos casos em que 
o valor da GARANTIA DA PROPOSTA se 
mostrar insu�ciente.”

- Nova redação sugerida: “19. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO
(...)
19.6. Se dentro do prazo de validade de sua PROPOSTA COMERCIAL e após convocação, a 
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO se recusar a assinar o CONTRATO, ou ainda, não 
apresentar a documentação exigida até a DATA DE EFICÁCIA, o Município aplicará multa em 
valor equivalente ao da GARANTIA DA PROPOSTA e executará, imediatamente, o total da 
GARANTIA DA PROPOSTA apresentada pela ADJUDICATÁRIA para receber a multa aplicada.”
- Sugestão: recomenda-se a exclusão da parte �nal do item editalício em questão, vez que a 
�xação do valor da garantia da proposta como limite máximo para a imposição de 
penalidades e/ou indenizações visa a fornecer segurança jurídica e previsibilidade aos 
potenciais interessados, não se mostrando recomendável abrir margem para indenização 
adicional (e ilimitada) como se previu na parte �nal do dispositivo.
Acrescenta-se que inexiste qualquer óbice para a pre�xação da multa compensatória por 
condutas praticadas pelos licitantes, inclusive com a �nalidade de conferir maior 
previsibilidade das sanções potencialmente aplicáveis na licitação. Tal previsão, além de estar 
em consonância com o Código Civil, não representa qualquer violação ao artigo 70 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, haja vista a incidência inafastável do princípio da segurança jurídica, 
consubstanciado no artigo 30 do Decreto-Lei nº 4.657/1942, e o risco de a redação atual, sem 
qualquer limitação de responsabilidade, comprometer a ampla participação e a ampla 
competitividade no certame.
- Justi�cativa: a ideia de se prever a limitação do valor das penalidades e indenizações ao 
valor da garantia de proposta permite a preci�cação ex ante dos danos passíveis de 
ressarcimento (diretos ou indiretos) e de multas compensatórias (que abranjam perdas e 
danos). A medida garante a transparência da atuação administrativa, a ampliação da 
segurança jurídica do contratado e a consequente redução dos custos de transação 
envolvidos na contratação, o que pode gerar, inclusive, propostas mais vantajosas para a 
Administração Pública. Nesse contexto, a sugestão é que as indenizações e penalidades 
previstas por condutas dos licitantes sejam limitadas ao valor da Garantia da Proposta.

O comentário será considerado parcialmente para �ns de revisão da redação de�nitiva do 
Edital
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“21. DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
21.3. Os prazos estabelecidos em dias, no 
EDITAL, na minuta de CONTRATO e nos 
ANEXOS, contar-se-ão em dias corridos, salvo 
se estiver expressamente feita referência a 
dias úteis.”

- Nova redação sugerida: “21. DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
21.3. Os prazos estabelecidos em dias, no EDITAL, na minuta de CONTRATO e nos ANEXOS, 
contar-se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis, 
devendo-se excluir o primeiro dia e incluir-se o último.”
- Sugestão: inclusão de detalhamento sobre a contagem de prazos, no trecho acima.
- Justi�cativa: tendo em vista a segurança jurídica dos Licitantes, bem como a adequação ao 
que dispõe o art. 110 da Lei Federal nº 8.666/1993, para especi�car que a contagem dos 
prazos exclui o dia de início e inclui o dia de término.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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84
Edital
Anexo 8

“ANEXO 8 - DECLARAÇÃO DE ANÁLISE E 
VIABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
EMITIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
(...)
1. Pela presente carta, o [nome da instituição 
ou entidade �nanceira] (“Instituição 
�nanceira”), instituição �nanceira que 
assessora o [nome da PROPONENTE] 
(“PROPONENTE”), de acordo com o Subitem 
Erro! Fonte de referência não encontrada., 
do Edital de Concessão n° [�]/[�] (“EDITAL”), 
declara, para os devidos �ns, que analisou o 
Plano de Negócios apresentado pela 
PROPONENTE e atesta a sua viabilidade e 
exequibilidade sob os aspectos da montagem 
�nanceira do empreendimento.”

- Nova redação sugerida: “ANEXO 8 - DECLARAÇÃO DE ANÁLISE E VIABILIDADE DA PROPOSTA 
COMERCIAL EMITIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
(...)
1. Pela presente carta, o [nome da instituição ou entidade �nanceira] (“Instituição 
�nanceira”), instituição �nanceira que assessora o [nome da PROPONENTE] 
(“PROPONENTE”), de acordo com o Subitem [�], do Edital de Concessão n° [�]/[�] (“EDITAL”), 
declara, para os devidos �ns, que analisou o Plano de Negócios apresentado pela 
PROPONENTE e atesta a sua viabilidade e exequibilidade sob os aspectos da montagem 
�nanceira do empreendimento.”
- Sugestão: correção da referência no trecho acima do Anexo 8 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital.

85
Edital
Anexo 9

“ANEXO 9 - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
ENTRE A PROPONENTE E A INSTITUIÇÃO OU 
ENTIDADE FINANCEIRA (CONTEÚDO MÍNIMO)
(...)
1.1.3. Informações: são as informações 
disponibilizadas pela PROPONENTE à 
Instituição, para a emissão de carta que 
ateste a viabilidade e adequabilidade do 
Plano de Negócios da PROPONENTE, 
conforme o Subitem Erro! Fonte de 
referência não encontrada., do EDITAL.
(...)
2.2. Outras obrigações relacionadas com as 
Informações: a Instituição e qualquer de 
seu(s) Representante(s), a partir da data de 
celebração deste termo, e até a data de 
entrega da Proposta Econômica Escrita, 
obrigam-se a:
(a) Não emitir a carta que ateste a viabilidade 
e adequabilidade do Plano de Negócios da 
PROPONENTE, conforme Subitem Erro! Fonte 
de referência não encontrada., do EDITAL, 
em favor de outra(s) PROPONENTE(s); e”

- Nova redação sugerida: “ANEXO 9 - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ENTRE A PROPONENTE 
E A INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE FINANCEIRA (CONTEÚDO MÍNIMO)
(...)
1.1.3. Informações: são as informações disponibilizadas pela PROPONENTE à Instituição, para 
a emissão de carta que ateste a viabilidade e adequabilidade do Plano de Negócios da 
PROPONENTE, conforme o Subitem [�], do EDITAL.
(...)
2.2. Outras obrigações relacionadas com as Informações: a Instituição e qualquer de seu(s) 
Representante(s), a partir da data de celebração deste termo, e até a data de entrega da 
Proposta Econômica Escrita, obrigam-se a:
(a) Não emitir a carta que ateste a viabilidade e adequabilidade do Plano de Negócios da 
PROPONENTE, conforme Subitem [�], do EDITAL, em favor de outra(s) PROPONENTE(s); e”
- Sugestão: correção das referências nos trechos acima do Anexo 9 do Edital.
- Justi�cativa: necessidade de correção das referências cruzadas em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital.
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86 Minuta do Contrato de Concessão

“6. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO
(...)
6.3.3.1. No caso de a CONCESSIONÁRIA optar 
pela rescisão antecipada da CONCESSÃO nos 
termos da Subcláusula 6.3.3 acima, a 
composição, critérios e metodologia de 
cálculo da indenização eventualmente devida 
à CONCESSIONÁRIA serão os mesmos 
previstos na Cláusula 5050, que trata da 
hipótese de encampação.”

- Nova redação sugerida: “6. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO
(...)
6.3.3.1. No caso de a CONCESSIONÁRIA optar pela rescisão antecipada da CONCESSÃO nos 
termos da Subcláusula 6.3.3 acima, a composição, critérios e metodologia de cálculo da 
indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA serão os mesmos previstos na 
Cláusula 50, que trata da hipótese de encampação da CONCESSÃO.”
- Sugestão: correção da referência no trecho acima da Minuta de Contrato de Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência à Cláusula 50, que dispõe sobre 
encampação, no trecho em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

87 Minuta do Contrato de Concessão

“10. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA 
DISTRIBUIDORA
10.1. ATIVIDADES E ACORDOS OPERACIONAIS
10.1.1. O PODER CONCEDENTE deverá 
providenciar a assinatura de ACORDO 
OPERATIVO com a EMPRESA DISTRIBUIDORA 
como condição suspensiva para o início da 
FASE II deste CONTRATO, observados os 
termos do ANEXO 16.”

- Nova redação sugerida: “10. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA
10.1. ATIVIDADES E ACORDOS OPERACIONAIS
10.1.1. O PODER CONCEDENTE deverá providenciar a assinatura de ACORDO OPERATIVO com 
a EMPRESA DISTRIBUIDORA como condição suspensiva para o início da FASE II deste 
CONTRATO, observados os termos do ANEXO 16.
(...)
10.1.9. A CONCESSIONÁRIA não poderá ser punida ou responsabilizada pelo PODER 
CONCEDENTE em razão de ações ou omissões imputáveis à EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais 
como o descumprimento da EMPRESA DISTRIBUIDORA à legislação e à regulamentação 
aplicáveis, ou, ainda, as termos e condições do contrato de fornecimento e energia elétrica, 
sendo certo que, em tais hipóteses, eventual atraso no cronograma de obrigações da 
CONCESSIONÁRIA será recomposto no prazo impactado.” 
- Sugestão: recomenda-se incluir a regra de que a Concessionária não poderá ser punida ou 
responsabilizada por ações ou omissões imputáveis à Empresa Distribuidora de energia 
elétrica.
- Justi�cativa: a alteração visa a esclarecer que não haverá responsabilização indevida da 
Concessionária por condutas da Empresa Distribuidora, inclusive o que se refere aos 
cronogramas de obrigações previstos no Contrato de Concessão. Tal regra incrementará a 
segurança jurídica do projeto, por esclarecer que a Concessionária não suportará o risco 
relacionado à atuação da empresa distribuidora, trazendo maior previsibilidade à execução 
contratual. 

A assinatura do Acordo Operativo, observando as premissas obrigatórias estabelecidas na 
Minuta de Contrato e Anexos, faz-se necessária para a execução do objeto contratual.
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88 Minuta do Contrato de Concessão

“14. FASE I – TRANSIÇÃO DA REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
(...)
14.4. É condição suspensiva da FASE II, a 
celebração de ACORDO OPERATIVO entre o 
PODER CONCEDENTE e a EMPRESA 
DISTRIBUIDORA, com o objetivo de 
estabelecer as condições de acesso e 
interface junto do sistema elétrico para a 
realização dos serviços de operação, 
manutenção, modernização e expansão das 
instalações de ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
(...)
14.4.2.1. No caso de a CONCESSIONÁRIA 
optar pela rescisão antecipada da 
CONCESSÃO nos termos da Cláusula acima, a 
composição, critérios e metodologia de 
cálculo da indenização devida à 
CONCESSIONÁRIA serão os mesmos previstos 
na Cláusula 5050, que trata da hipótese de 
encampação.”

- Nova redação sugerida: “14. FASE I – TRANSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA
(...)
14.4. É condição suspensiva da FASE II, a celebração de ACORDO OPERATIVO entre o PODER 
CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA, com o objetivo de estabelecer as condições de 
acesso e interface junto do sistema elétrico para a realização dos serviços de operação, 
manutenção, modernização e expansão das instalações de ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
(...)
14.4.2.1. No caso de a CONCESSIONÁRIA optar pela rescisão antecipada da CONCESSÃO nos 
termos da Cláusula acima, a composição, critérios e metodologia de cálculo da indenização 
devida à CONCESSIONÁRIA serão os mesmos previstos na Cláusula 50, que trata da hipótese 
de encampação da CONCESSÃO.”
- Sugestão: correção da referência no trecho acima da Minuta de Contrato de Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência à Cláusula 50 no trecho em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

89 Minuta do Contrato de Concessão

“17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(...)
17.2. A partir da FASE II, o PODER 
CONCEDENTE poderá utilizar os créditos do 
BANCO DE CRÉDITOS:
(...)
17.2.4. O consumo dos créditos do BANCO 
DE CRÉDITOS deverá gerar nenhuma 
remuneração adicional para a 
CONCESSIONÁRIA.”

- Nova redação sugerida: “17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(...)
17.2. A partir da FASE II, o PODER CONCEDENTE poderá utilizar os créditos do BANCO DE 
CRÉDITOS:
(...)

17.2.4. O consumo dos créditos do BANCO DE CRÉDITOS não deverá gerar nenhuma 
remuneração adicional para a CONCESSIONÁRIA.”
- Sugestão: inclusão da palavra “não” no trecho acima.
- Justi�cativa: necessidade de adequação da redação em questão, a �m de deixar claro que o 
consumo dos créditos pelo Poder Concedente não resultará em remuneração adicional para a 
Concessionária.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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90 Minuta do Contrato de Concessão

“18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar, 
na prestação dos SERVIÇOS, o dever de 
permanente atualidade tecnológica e 
atendimento dos parâmetros técnicos 
estabelecidos neste CONTRATO e seus 
ANEXOS.
18.1.1. Entende-se por SERVIÇOS prestados 
com atualidade aqueles fornecidos por meio 
de equipamentos e instalações modernas, 
que, permanentemente, acompanhem o 
desenvolvimento tecnológico incorporado de 
forma predominante pela maioria das 
capitais, em âmbito nacional, em mais da 
metade de seus respectivos parques de 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, e que assegurem o 
perfeito funcionamento, melhoria e 
expansão dos SERVIÇOS, ou ainda a redução 
de custos
para o PODER CONCEDENTE.”

- Nova redação sugerida: exclusão das subcláusulas transcritas.
- Sugestão: supressão da obrigação geral e irrestrita de atualidade tecnológica, bem como do 
critério previsto na subcláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão.
- Justi�cativa: a obrigação irrestrita de atendimento à atualidade tecnológica e o conceito 
abstrato contido na subcláusula 18.1.1 di�culta a adequação preci�cação dos investimentos 
previstos para o Contrato de Concessão, prejudicando a equalização de propostas e a 
adequação formulação da proposta comercial, podendo impactar, adicionalmente, a 
�nanciabilidade da Concessão.

A obrigação de atualidade na prestação dos serviços é essencial para manutenção de serviços 
de iluminação pública de qualidade, sendo que a redação apresentada está em linha com 
diversos projetos recentes do setor. 

91 Minuta do Contrato de Concessão

“18. ATUALIZAÇÕES E INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS E ALTERAÇÕES NOS 
PARÂMETROS TÉCNICOS
(...)
18.2. Para promoção de alteração dos 
padrões tecnológicos dos equipamentos da 
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, a 
CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o 
projeto executivo e os equipamentos para 
homologação do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, comprovando a sua 
adequação aos indicativos e especi�cações 
dos SERVIÇOS constantes deste CONTRATO e 
de seus ANEXOS, bem como demonstrando a 
garantia de continuidade do fornecimento 
daqueles equipamentos indispensáveis à 
prestação dos SERVIÇOS.
(...)
18.2.2. A eventual solicitação do PODER 
CONCEDENTE que envolva a incorporação de 
inovação tecnológica em padrões superiores 
ao dever da CONCESSIONÁRIA de prestar os 
SERVIÇOS com atualidade, inclusive no caso 
de posterior alteração dos padrões e normas 
técnicas, deve ser implementada mediante 
prévio acordo entre as PARTES e ensejará a 
revisão do equilíbrio econômico-�nanceiro 

- Nova redação sugerida: “18. ATUALIZAÇÕES E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ALTERAÇÕES 
NOS PARÂMETROS TÉCNICOS
(...)
18.2. Para promoção de alteração dos padrões tecnológicos dos equipamentos da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, a CONCESSIONÁRIA 
deverá apresentar o projeto executivo e os equipamentos para homologação do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, comprovando a sua adequação aos indicativos e 
especi�cações dos SERVIÇOS constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como 
demonstrando a garantia de continuidade do fornecimento daqueles equipamentos 
indispensáveis à prestação dos SERVIÇOS.
(...)
18.2.2. A eventual solicitação do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporação de 
inovação tecnológica, inclusive no caso de posterior alteração dos padrões e normas técnicas, 
deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES e ensejará a revisão prévia 
do equilíbrio econômico-�nanceiro da CONCESSÃO, a �m de neutralizar os investimentos 
e/ou custos adicionais suportados pela CONCESSIONÁRIA.”
- Sugestão: tornar mais clara a necessidade de que a revisão do equilíbrio econômico-
�nanceiro em razão da alteração solicitada pelo Poder Concedente prevista na subcláusula 
18.2.2, ocorra de maneira antecedente à realização dos investimentos.
- Justi�cativa: a subcláusula 18.2.2 do Contrato de Concessão indica modalidade especí�ca de 
alteração pelo Poder Concedente para incorporação de novas tecnologias, sem, contudo, 
estabelecer quando se dará a necessária manutenção do equilíbrio econômico-�nanceiro da 
Concessão, representando, portanto, item de manifesta insegurança jurídica e de difícil 
preci�cação pelos Proponentes.
Nesse sentido, considerando (i) que o art. 9, §4º, da Lei Federal nº 8.987/1995 impõe a 
recomposição do equilíbrio econômico-�nanceiro concomitantemente à alteração unilateral 
empreendida pelo Poder Concedente (“§4º Em havendo alteração unilateral do contrato que 
afete o seu inicial equilíbrio econômico-�nanceiro, o poder concedente deverá restabelecê-

As questões relativas a reequilíbrio econômico-�nanceiro já estão claras no contrato.
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92 Minuta do Contrato de Concessão

“19. RESPONSABILIDADES NA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS
(...)
19.1.26. Elaborar um caderno padrão com 
diretrizes, procedimentos e especi�cações 
técnicas dos materiais e equipamentos a 
serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA para que a 
implantação da ILUMINAÇÃO PÚBLICA por 
EMPREENDEDORES ou por outros órgãos 
públicos siga os requisitos luminotécnicos e 
de e�ciência da CONCESSÃO previstos no 
Erro! Fonte de referência não encontrada., 
devendo ser dada ampla publicidade a tal 
documento;”

- Nova redação sugerida: “19. RESPONSABILIDADES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
(...)
19.1.26. Elaborar um caderno padrão com diretrizes, procedimentos e especi�cações técnicas 
dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA para que a implantação da ILUMINAÇÃO PÚBLICA por EMPREENDEDORES ou por 
outros órgãos públicos siga os requisitos luminotécnicos e de e�ciência da CONCESSÃO 
previstos no Anexo 5, devendo ser dada ampla publicidade a tal documento;”
- Sugestão: correção da referência ao Anexo 5 no trecho acima da Minuta do Contrato de 
Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

93 Minuta do Contrato de Concessão

“19. RESPONSABILIDADES NA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS
(...)
19.3. Considerando que (i) o PODER 
CONCEDENTE, diretamente ou por órgão ou 
entidade da Administração Pública 
municipal, pode autorizar a instalação de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
diretamente por EMPREENDEDORES; e que 
(ii) o PODER CONCEDENTE pode determinar 
que a CONCESSIONÁRIA realize a operação e 
manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA instalados por EMPREENDEDORES, 
�ca acordado entre as PARTES o seguinte:
(...)
(ii) O PODER CONCEDENTE poderá submeter 
à CONCESSIONÁRIA os PROJETOS DE 
INSTALAÇÃO DE EMPREENDEDORES 
elaborados por EMPREENDEDORES para 
veri�cação, pela CONCESSIONÁRIA, dos 
requisitos luminotécnicos e de e�ciência da 
CONCESSÃO previstos no Erro! Fonte de 
referência não encontrada., que serão 
divulgados pela CONCESSIONÁRIA;
(iii) A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 
(trinta) dias contados do recebimento de 
cada PROJETO DE INSTALAÇÃO DE 
EMPREENDEDOR, para analisar os PROJETOS 

- Nova redação sugerida: “19. RESPONSABILIDADES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
(...)
19.3. Considerando que (i) o PODER CONCEDENTE, diretamente ou por órgão ou entidade da 
Administração Pública municipal, pode autorizar a instalação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA diretamente por EMPREENDEDORES; e que (ii) o PODER CONCEDENTE pode 
determinar que a CONCESSIONÁRIA realize a operação e manutenção de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados por EMPREENDEDORES, �ca acordado entre as PARTES o 
seguinte:
(...)
(ii) O PODER CONCEDENTE poderá submeter à CONCESSIONÁRIA os PROJETOS DE 
INSTALAÇÃO DE EMPREENDEDORES elaborados por EMPREENDEDORES para veri�cação, pela 
CONCESSIONÁRIA, dos requisitos luminotécnicos e de e�ciência da CONCESSÃO previstos no 
Anexo 5, que serão divulgados pela CONCESSIONÁRIA;
(iii) A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada 
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE EMPREENDEDOR, para analisar os PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE 
EMPREENDEDORES e indicar fundamentadamente eventuais ajustes que sejam necessários 
para o atendimento dos requisitos luminotécnicos e de e�ciência da CONCESSÃO previstos no 
Anexo 5;
(...)
(v) Após a con�rmação pela CONCESSIONÁRIA de que os PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE 
EMPREENDEDORES atendem os requisitos luminotécnicos e de e�ciência da CONCESSÃO 
previstos no Anexo 5, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar ao PODER CONCEDENTE a sua 
aprovação;”
- Sugestão: correção da referência ao Anexo 5 nos trechos acima da Minuta do Contrato de 
Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção das referências cruzadas em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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94 Minuta do Contrato de Concessão

“21. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E 
EMPREGADOS PELA CONCESSIONÁRIA
(...)
21.7. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE 
abater do valor da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA os valores decorrentes da 
aplicação das Subcláusulas acima.”

- Nova redação sugerida: “21. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA 
CONCESSIONÁRIA
(...)
21.7. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE, mediante ajuste prévio com a 
CONCESSIONÁRIA, abater do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA os valores 
decorrentes da aplicação das Subcláusulas acima.”
- Sugestão: incluir a necessidade de que o desconto do valor da Contraprestação Mensal 
Efetiva ocorra somente por meio de prévio acordo entre Poder Concedente e Concessionária.
- Justi�cativa: a Contraprestação Mensal Efetiva constitui a principal receita da 
Concessionária, razão pela qual a previsão genérica de desconto, pelo Poder Concedente, de 
valores adicionais à incidência de indicadores de desempenho pode ensejar a insegurança 
jurídica da Concessão e prejudicar sua �nanciabilidade. Nesse sentido, recomenda-se a 
inclusão de previsão de acordo prévio entre o Poder Concedente e a Concessionária para a 
realização de descontos na Contraprestação Mensal Efetiva nos termos das subcláusulas em 
questão.

A correção dos valores pagos como Contraprestação Mensal Efeitva são devidos em função 
de passivos gerados pela própria Concessionária, de modo que o seu abatimento pelo Poder 
Concedente, motivado pelos dispositivos contratuais não constitui irregularidade. A  redação 
se encontra clara e adequada ao quanto pretendido para o Projeto em questão.

95
Minuta do Contrato de Concessão 
e Anexo 5 ao Contrato de 
Concessão

Contrato de Concessão:
“24. FISCALIZAÇÃO
(...)
24.1.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao 
VERIDICADOR INDEPEDNENTE e ao PODER 
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade 
que PODER CONCEDENTE indicar, o livre 
acesso, em qualquer época, às áreas, 
instalações e locais referentes à CONCESSÃO, 
incluindo estatísticas e registros 
administrativos e contábeis, e prestará sobre 
esses, no prazo que lhe for estabelecido, os 
esclarecimentos que forem formalmente 
solicitados.”

- Nova redação sugerida: “24. FISCALIZAÇÃO
(...)
24.1.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER 
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, 
em qualquer época, às áreas, instalações e locais referentes à CONCESSÃO, incluindo 
estatísticas e registros administrativos e contábeis, e prestará sobre esses, no prazo que lhe 
for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.”

- Sugestão: correção da gra�a de “veri�cador independente”.
- Justi�cativa: necessidade de correção de erro material.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

96 Minuta do Contrato de Concessão

“24. FISCALIZAÇÃO
(...)
24.5. O PODER CONCEDENTE poderá exigir, 
nos prazos que vier a especi�car, que a 
CONCESSIONÁRIA apresente um plano de 
ação visando reparar, corrigir, interromper, 
suspender ou substituir qualquer atividade 
executada de maneira viciada, defeituosa ou 
incorreta.”

- Nova redação sugerida: “24. FISCALIZAÇÃO
(...)
24.5. O PODER CONCEDENTE poderá exigir, nos prazos que vier a especi�car, sempre 
compatíveis com a solicitação realizada e em qualquer caso não inferior a 15 (quinze) dias, 
que a CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando reparar, corrigir, interromper, 
suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou 
incorreta.”
- Sugestão: inclusão do prazo de quinze dias para que a Concessionária apresente o plano de 
ação mencionado no trecho acima.
- Justi�cativa: trata-se de estabelecer um prazo razoável para que a Concessionária apresente 
o referido plano, conferindo maior segurança jurídica à atuação da Concessionária, a exemplo 
de outros editais recentes de PPP de iluminação pública (por exemplo, o de Macapá/AP que 
se encontra em consulta pública).

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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97 Minuta do Contrato de Concessão

“27.3.2. Diante da recusa da 
CONCESSIONÁRIA, ou da ausência de 
manifestação da CONCESSIONÁRIA no 
período de até 30 (trinta) dias, desde que 
decorridos, no mínimo, 2 (dois) anos da 
DATA DE EFICÁCIA, poderá o PODER 
CONCEDENTE se valer da prerrogativa de 
executar direta ou indiretamente a atividade, 
mediante o pagamento de remuneração 
conforme Subcláusulas abaixo.
(...)
27.3.2.3. Nos casos em que o PODER 
CONCEDENTE se valer da prerrogativa 
prevista na Cláusula 27.3.2, o papel exercido 
pela CONCESSIONÁRIA é limitado ao 
compartilhamento das estruturas utilizadas 
pelo PODER CONCEDENTE, ou terceiro por 
ele indicado, sendo que, neste caso, a 
CONCESSIONÁRIA não assumirá qualquer 
risco decorrente de atividades que não são 
desempenhadas por si.”

- Nova redação sugerida: “27.3.2. Diante da recusa da CONCESSIONÁRIA, ou da ausência de 
manifestação da CONCESSIONÁRIA no período de até 30 (trinta) dias, desde que decorridos, 
no mínimo, 2 (dois) anos da DATA DE EFICÁCIA, poderá o PODER CONCEDENTE se valer da 
prerrogativa de executar direta ou indiretamente a atividade, mediante o pagamento de 
remuneração conforme Subcláusulas abaixo e desde que atendidas as premissas elencadas 
na subcláusula para a execução de ATIVIDADES RELACIONADAS 27.1.
(...)
27.3.2.3. Nos casos em que o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa prevista na 
Cláusula 27.3.2, o papel exercido pela CONCESSIONÁRIA é limitado ao compartilhamento das 
estruturas utilizadas pelo PODER CONCEDENTE, ou terceiro por ele indicado, sendo que, 
neste caso, a CONCESSIONÁRIA não assumirá qualquer risco decorrente de atividades que 
não são desempenhadas por si, respondendo o PODER CONCEDENTE por quaisquer danos 
e/ou prejuízo ocasionados à CONCESSIONÁRIA.”
- Sugestão: inclusão da previsão expressa da necessidade de atendimento às premissas 
previstas na subcláusula 27.1 para o exercício, pelo Poder Concedente ou por terceiros, de 
Atividades Relacionadas que utilizem a infraestrutura operada pela Concessionária.
- Justi�cativa: diante da inequívoca excepcionalidade da situação prevista na subcláusula 
27.3.2, sugere-se, para a segurança jurídica das Partes, que o exercício, pelo Poder 
Concedente ou por terceiros, de Atividades Relacionadas que utilizem a infraestrutura 
operada pela Concessionária também obedeçam às premissas elencadas na subcláusula 27.1, 
tais como a ausência de prejuízo ou interferência na prestação dos Serviços pela 
Concessionária.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva da documentação

98 Minuta do Contrato de Concessão

“27. ATIVIDADES RELACIONADAS
(...)
27.4. As RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes 
da exploração de ATIVIDADE RELACIONADA 
serão compartilhadas entre a 
CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE na 
proporção de até 15% (quinze por cento) da 
receita bruta apurada na exploração da 
ATIVIDADE RELACIONADA em favor do 
PODER CONCEDENTE.”

- Nova redação sugerida: “27. ATIVIDADES RELACIONADAS
(...)
27.4. As RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes da exploração de ATIVIDADE RELACIONADA serão 
compartilhadas entre a CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE na proporção de até 5% 
(cinco por cento) da receita bruta apurada na exploração da ATIVIDADE RELACIONADA em 
favor do PODER CONCEDENTE.”
- Sugestão: sugere-se que as RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes da exploração de ATIVIDADE 
RELACIONADA sejam na proporção de 5% da receita bruta apurada na exploração da 
atividade, tendo em vista que este percentual tornaria mais provável a realização de estudos 
para exploração de receitas acessórias pela Concessionária. 
- Justi�cativa: considerando que a receita bruta desconsidera os custos e tributos incidentes 
sobre a exploração da atividade relacionada, sugere-se a redução do percentual de 
compartilhamento para 5%, a �m de manter o adequado incentivo para a prestação das 
atividades relacionadas.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva da documentação



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item Contribuição Resposta Consulta Pública

CONSULTA PÚBLICA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO,

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RESPOSTA PARA CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA

99 Minuta do Contrato de Concessão
“27. ATIVIDADES RELACIONADAS
(...)”

- Nova redação sugerida: “27. ATIVIDADES RELACIONADAS
(...)
27.[�]. A CONCESSIONÁRIA poderá executar as ATIVIDADES RELACIONADAS por meio de 
sociedades CONTROLADAS.”
- Sugestão: inclusão da possibilidade de execução das Atividades Relacionadas por sociedades 
controladas pela Concessionária (p.ex. subsidiárias integrais, tal como se admite em outras 
PPP do setor e em setores de infraestrutura já consolidados, tais como as concessões 
aeroportuárias).
- Justi�cativa: trata-se de permitir à Concessionária que organize sua estrutura empresarial e 
de negócios com liberdade e da melhor maneira que lhe convier, com vistas à manutenção da 
devida prestação do serviço, bem como a adequada execução das Atividades Relacionadas. 
Note-se que a segregação contábil da Controlada também possibilita maior transparência dos 
valores incorridos/auferidos na prestação das Atividades Relacionadas, facilitando a 
�scalização por parte do Poder Concedente.

Para a execução de atividades relacionadas, é preciso que haja a comprovação da capacitação 
da empresa responsável pela execução, razão pela qual essas atividades somente poderão ser 
executadas pela Concessionária ou terceiro contratado pelo Poder Concedente, mediante 
licitação.

100 Minuta do Contrato de Concessão

“27. ATIVIDADES RELACIONADAS
(...)
27.7. No contrato relativo à autorização e 
exploração de qualquer atividade relacionada 
as partes pactuarão o percentual de 
compartilhamento e a forma de reversão da 
parte que cabe ao PODER CONCEDENTE ao 
Tesouro Municipal.”

- Nova redação sugerida: “27. ATIVIDADES RELACIONADAS
(...)
27.7. No contrato relativo à autorização e exploração de qualquer atividade relacionada as 
partes pactuarão o percentual de compartilhamento e a forma de reversão da parte que 
cabe ao PODER CONCEDENTE e ao Tesouro Municipal, que não poderá ser superior a 5%, 
nos termos da Subcláusula 27.4.”
- Sugestão: inclusão de percentual limitador do compartilhamento de receitas das 
atividades relacionadas.
- Justificativa: trata-se de incluir a mesma limitação para o compartilhamento de receitas 
das atividades relacionadas, entre Poder Concedente e Concessionária, prevista na 
Subcláusula 27.4.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva da documentação

101 Minuta do Contrato de Concessão

“37. REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL MÁXIMA E DEMAIS VALORES 
MONETÁRIOS
(...)
37.2. O primeiro reajuste do valor de 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA 
re�etirá a variação do IPCA entre a data-base 
da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA 
de�nida na PROPOSTA COMERCIAL e o mês 
de início do pagamento. Caso não tenham 
decorridos 12 (doze) meses entre a data-
base da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
MÁXIMA de�nida na PROPOSTA COMERCIAL 
e o início do pagamento, o primeiro reajuste 
será realizado apenas após o transcurso dos 
12 (doze) meses da data da PROPOSTA 
COMERCIAL.”

- Nova redação sugerida: "37.2. O primeiro reajuste do valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
MÁXIMA re�etirá a variação do IPCA entre a data-base da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
MÁXIMA de�nida no mês da PROPOSTA COMERCIAL e o mês de início do pagamento. Caso 
não tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data-base da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
MÁXIMA de�nida na PROPOSTA COMERCIAL e o início do pagamento, o primeiro reajuste 
será realizado apenas após o transcurso dos 12 (doze) meses da data da PROPOSTA 
COMERCIAL.”
- Sugestão: recomenda-se especi�car que a correção feita pelo IPCA será aplicada a partir do 
mês da PROPOSTA COMERCIAL, tendo em vista que não há variação pro rata die deste índice.
- Justi�cativa: a alteração tem a �nalidade de esclarecer que será considerado o mês de 
apresentação da proposta comercial, como marco inicial para início da aplicação da correção 
pelo IPCA, uma vez que a expressão “data da proposta comercial” dá margem para 
interpretação de que seria considerado o dia da proposta, o que não se aplica, por não haver 
variação diária deste índice.

A redação já se encontra clara e adequada ao quanto pretendido.
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102 Minuta do Contrato de Concessão

“36. REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL MÁXIMA E DEMAIS VALORES 
MONETÁRIOS
(...)
36.3. A data do primeiro reajuste da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será 
considerada como data-base para efeito dos 
reajustes anuais seguintes.”

- Nova redação sugerida: “36. REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA E DEMAIS 
VALORES MONETÁRIOS
(...)
36.3. A data do primeiro reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será considerada 
como data de aplicação para efeito dos reajustes anuais seguintes.”
- Sugestão: recomenda-se suprimir o termo da Cláusula 36.3, deixando claro que a data do 
primeiro reajuste servirá como referência para aplicação dos reajustes subsequentes.
- Justi�cativa: entende-se que a data-base para o reajuste já se encontra �xada na cláusula 
36.2, como sendo a data de apresentação da proposta. Nesse sentido, a alteração visa a 
evitar divergências de interpretação quanto ao conceito de data-base.

A redação já se encontra clara e adequada ao quanto pretendido.

103 Minuta do Contrato de Concessão

“37. VINCULAÇÃO DA COCIP E PAGAMENTO 
DA CONTRAPRESTAÇÃO PELA CONTA 
VINCULADA
37.1. O pagamento dos valores devidos pelo 
PODER CONCEDENTE por força do presente 
CONTRATO será realizado e assegurado por 
meio da vinculação dos valores provenientes 
da COCIP e da celebração de CONTRATO 
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA, que regulará o trânsito dos 
recursos da COCIP, durante todo o prazo do 
CONTRATO, e cuja movimentação será 
restrita e terá o propósito especí�co de servir 
como meio de pagamento dos valores 
devidos pelo PODER CONCEDENTE por força 
deste CONTRATO, nos termos e condições 
previstos no ANEXO 12.
(...)
37.6. No caso de inadimplemento do PODER 
CONCEDENTE:
(...)
37.6.2. O atraso do pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFEITVA à 
CONCESSIONÁRIA, seja por esvaziamento da 
SISTEMA DE PAGAMENTO, ou por omissão 
do PODER CONCEDENTE, que venha a 
superar o prazo de 90 (noventa) dias 
conferirá à CONCESSIONÁRIA a faculdade de 

- Nova redação sugerida: “37. VINCULAÇÃO DA COCIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO 
PELA CONTA VINCULADA
37.1. O pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por força do presente 
CONTRATO será realizado e assegurado por meio da vinculação dos valores provenientes da 
COCIP e da celebração de CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, que 
regulará o trânsito dos recursos da COCIP, na CONTA VINCULADA e na CONTA RESERVA, 
durante todo o prazo do CONTRATO, e cuja movimentação será restrita e terá o propósito 
especí�co de servir como meio de pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE 
por força deste CONTRATO, nos termos e condições previstos no ANEXO 12.
(...)
37.4.1. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 35.4, o PODER CONCEDENTE deverá 
providenciar, nos termos do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, a 
abertura e manutenção da CONTA RESERVA, com saldo mínimo de 4 (quatro) vezes a 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA vigente, na forma e nos termos do ANEXO 12.
(...)
37.6. No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:
(...)
37.6.2. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFEITVA à CONCESSIONÁRIA, 
seja por esvaziamento da SISTEMA DE PAGAMENTO, ou por omissão do PODER CONCEDENTE, 
que venha a superar o prazo de 90 (noventa) dias  e/ou a não recomposição do saldo mínimo 
da CONTA RESERVA por prazo também superior a 90 (noventa) dias conferirá à 
CONCESSIONÁRIA a faculdade de suspensão dos investimentos em curso, bem como a 
suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à continuidade de serviços 
públicos essenciais ou à utilização pública de infraestrutura existente, sem prejuízo do direito 
à rescisão da CONCESSÃO.

37.8.1. O direito da CONCESSIONÁRIA de rescindir a CONCESSÃO inclui a indenização 
calculada na forma da subcláusula 53.5, incluídos, ainda, valores oriundos de desequilíbrios 

O anexo da minuta contratual já regula de forma adequada a sistemática das contas vinculada 
e reserva. Contribuição parcialmente acatada, para melhor se esclarecerem as principais 
premissas relacionadas à constituição da conta vinculada e da conta reserva, sem prejuízo do 
detalhamento constante do Anexo 5 - Caderno de Encargos.
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104 Minuta do Contrato de Concessão

“CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados 
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, 
que poderão ensejar Revisão Extraordinária 
em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos deste CONTRATO: (...)”

- Nova redação sugerida: inclusão de novas subcláusulas: “CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE 
RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão 
ensejar Revisão Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 
CONTRATO:
(...)
39.1.[•]. Falhas e/ou atrasos no cumprimento do cronograma de modernização e 
e�cientização e/ou na prestação dos SERVIÇOS em decorrência de impossibilidade de acesso, 
temporário ou permanente, de localidades com elevado grau de periculosidade, devendo o 
PODER CONCEDENTE envidar todos os esforços necessárias para garantir à CONCESSIONÁRIA 
acesso integral a todas as vias e logradouros públicos do Município de Aracaju-SE”.
- Sugestão: esclarecimento quanto ao risco de descumprimento contratual em decorrência de 
impossibilidade de acesso áreas municipais consideradas perigosas. 
- Justi�cativa: considerando a atual realidade das municipalidades brasileiras e a existência de 
localidades de difícil acesso para a prestação dos Serviços, sugere-se a inclusão do dispositivo 
em questão para mitigar o risco referente ao acesso a tais localidades, bem como esclarecer a 
obrigação do Poder Concedente em auxiliar e assegurar à Concessionária ao acesso a todas 
os logradouros públicos municipais, em especial aqueles considerados de alta periculosidade.

A contribuição será parcialmente acatada, para promover a alocação de riscos relacionados 
aos aspectos de segurança, de forma detalhada.

105 Minuta do Contrato de Concessão

“CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados 
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, 
que poderão ensejar Revisão Extraordinária 
em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos deste CONTRATO: (...)”

- Nova redação sugerida: inclusão de novas subcláusulas: “CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE 
RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão 
ensejar Revisão Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 
CONTRATO:
(...)
39.1.[•]. alteração legislativa, de natureza legal ou infralegal, inclusive por meio da atribuição 
de natureza coercitiva a normas técnicas, que resulte na imposição de exigências mais ou 
menos gravosas à prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA em relação às regras 
previstas no ANEXO 5
39.1.[•]. atualização da NBR 5101 ou superveniência de novas(s) norma(s) técnica(s) 
aplicada(s) aos SERVIÇOS que resulte(m) na imposição de exigências mais ou menos gravosas 
à prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA em relação às regras previstas no ANEXO 5”;
- Sugestão: alocação adequada de riscos não gerenciáveis pela Concessionária e que podem 
impactar sensivelmente a equação econômico-�nanceira da Concessão, tais como a 
superveniência de alterações legislativas, inclusive no que tange às normas técnicas aplicáveis 
à Concessão.
- Justi�cativa: a prestação do serviço de iluminação é regida precipuamente por normas 
técnicas alheias à atuação do próprio Poder Concedente, tal como a NBR 5101, que 
periodicamente é atualizada para compreender as evoluções tecnológicas incorridas pelo 
setor de iluminação pública. Nesse sentido, a alteração de normas aplicáveis à Concessão é 
fato bastante sensível e pode impactar severamente o equilíbrio econômico-�nanceiro da 
Concessão, assim como as decisões de órgãos de patrimônio histórico que, de alguma forma, 
possam onerar a Concessão ou a superveniência da cobrança pela utilização de quaisquer 
ativos necessários à prestação dos Serviços. Assim, recomenda-se que a revisão da alocação 
dos riscos ora apresentados, a �m de garantir maior previsibilidade e segurança jurídica à 
Concessão.

As  matérias mencionadas já se encontram reguladas na minuta do Contrato, no Capítulo VI.
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106 Minuta do Contrato de Concessão

“CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados 
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, 
que poderão ensejar Revisão Extraordinária 
em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos deste CONTRATO: (...)”

- Nova redação sugerida: inclusão de novas subcláusulas: “CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE 
RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão 
ensejar Revisão Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 
CONTRATO:
(...)
39.1.[•]. Eventual alteração de classi�cação de vias a pedido do PODER PÚBLICO, fora dos 
critérios técnicos de�nidos no ANEXO 14, ou quando tal alteração de classi�cação de vias 
decorrer de obras e/ou intervenções de qualquer natureza do PODER CONCEDENTE ou da 
Administração Pública;”
- Sugestão: alocação adequada de riscos não gerenciáveis pela Concessionária e que podem 
impactar sensivelmente a equação econômico-�nanceira da Concessão, tais como os riscos 
relacionados alteração de classi�cação das vias logradouros do Município de Aracaju-SE, nos 
quais a Concessionária executará os serviços, em virtude da atuação do Poder Concedente.
- Justi�cativa: não é razoável alocar à Concessionária os riscos relativos à alteração de 
classi�cação de vias nos quais ela realizará os serviços, sendo que tais alterações decorrem da 
atuação ou de requisições do Poder Concedente, uma vez que, nesses casos, tais risco serão 
gerenciáveis. Dessa forma, a alteração de classi�cação de vias em decorrência de requisição 
ou atuação do Poder Concedente deve ser risco por este assumido, de modo a favorecer a 
segurança jurídica da Concessão.

A contribuição será parcialmente acatada, posto que a alteração de classi�cação de vias a 
pedido do Poder Público, fora dos critérios técnicos pré-de�nidos, deve ser alocada como um 
risco atribuível ao Poder Público; já a incorporação de empreendimentos (decorrentes de 
obras e/ou intervenções de qualquer natureza) deve observar o regramento especí�co 
previsto no Contrato.

107 Minuta do Contrato de Concessão

“CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados 
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, 
que poderão ensejar Revisão Extraordinária 
em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos deste CONTRATO: (...)”

- Nova redação sugerida: inclusão de novas subcláusulas: “CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE 
RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão 
ensejar Revisão Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 
CONTRATO:
(...)
39.1.[•]. Superveniência de cobrança (i) de valores, pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, pelo uso 
de ativos de distribuição de energia elétrica para a instalação de equipamentos e materiais 
utilizados exclusivamente na prestação dos SERVIÇOS; e/ou (ii) de valores da 
CONCESSIONÁRIA pelo uso do solo e subsolo municipal para instalação de equipamentos e 
materiais utilizados exclusivamente na prestação dos SERVIÇOS;”
- Sugestão: alocação adequada de riscos não gerenciáveis pela Concessionária e que podem 
impactar sensivelmente a equação econômico-�nanceira da Concessão, tais cobrança pela 
utilização de ativos da Empresa Distribuidora ou, ainda, pela utilização do solo e/ou subsolo 
municipais, cobrança esta já prevista em legislação municipais.
- Justi�cativa: não é razoável alocar à Concessionária os riscos relativos à superveniência de 
cobrança de valores pelos uso dos ativos da Empresa Distribuidora, ou pelo uso do solo e do 
subsolo, uma vez que, a Concessionária não possui meios de mitigar esses riscos de maneira 
adequada, logo, não devem ser à ela alocados, caso contrário, o equilíbrio econômico-
�nanceiro da concessão será inequivocamente prejudicado.

A contribuição será parcialmente acatada, para se promover um maior detalhamento acerca 
dos riscos alocados ao Poder Concedente, em relação ao relacionamento com a empresa 
distribuidora de energia.
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108 Minuta do Contrato de Concessão

“CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados 
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, 
que poderão ensejar Revisão Extraordinária 
em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos deste CONTRATO: (...)”

- Nova redação sugerida: inclusão de novas subcláusulas: “CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE 
RISCOS
39. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
39.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão 
ensejar Revisão Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 
CONTRATO:
(...)
39.1.[•]. Superveniência de quaisquer restrições advindas de órgãos ou entidades do 
patrimônio histórico que ensejem a adaptação, supressão e/ou refazimento de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA modernizados pela CONCESSIONÁRIA;”
- Sugestão: alocação adequada de riscos não gerenciáveis pela Concessionária e que podem 
impactar sensivelmente a equação econômico-�nanceira da Concessão, tais como decisões 
de órgãos de proteção do patrimônio histórico que onerem a Concessão, em especial quando 
houver necessidade de realocação/refazimento de intervenções já concluídas pela 
Concessionária.
- Justi�cativa: não é razoável alocar à Concessionária os riscos relativos às decisões de órgãos 
de proteção do patrimônio histórico, uma vez que a Concessionária não possui meios de 
mitigar esses riscos de maneira e�ciente. Logo, entende-se que tais riscos devem ser alocados 
ao Poder Concedente, especialmente quando houver a necessidade de realocação dos 
pontos ou refazimento das intervenções já realizadas pela Concessionária.

A alocação de riscos constante da minuta contratual foi desenhada de forma a atribuir cada 
risco à parte que melhor for capaz de com ele lidar/suportar, sendo que, conforme a Cláusula 
40 da minuta do Contrato, o risco de órgãos de proteção ao patrimônio cabe ao Particular.

109 Minuta do Contrato de Concessão

“40. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA
40.1. A CONCESSIONÁRIA assume todos os 
demais riscos inerentes à execução do 
CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, 
aqueles a seguir especi�cados, os quais não 
ensejarão a recomposição do equilíbrio 
econômico-�nanceiro do CONTRATO em 
benefício da CONCESSIONÁRIA caso venham 
a se materializar:
(...)
40.1.11. Custos de instalação, operação e/ou 
manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA nos logradouros públicos já 
existentes, para atendimento dos parâmetros 
técnicos, de atualidade e de desempenho, 
para eliminação de pontos escuros ou para 
adequação em função da alteração da 
classi�cação da via, inclusive no que tange à 
necessidade de instalação, operação e 
manutenção de SISTEMA DE TELEGESTÃO;”

- Nova redação sugerida: “40. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA
40.1. A CONCESSIONÁRIA assume todos os demais riscos inerentes à execução do CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, aqueles a seguir especi�cados, os quais não ensejarão a 
recomposição do equilíbrio econômico-�nanceiro do CONTRATO em benefício da 
CONCESSIONÁRIA caso venham a se materializar:
(...)
40.1.11. Custos de instalação, operação e/ou manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA nos logradouros públicos já existentes no momento da publicação do EDITAL, para 
atendimento dos parâmetros técnicos, de atualidade e de desempenho, para eliminação de 
pontos escuros ou para adequação em função da alteração da classi�cação da via, inclusive 
no que tange à necessidade de instalação, operação e manutenção de SISTEMA DE 
TELEGESTÃO, e desde que tal alteração de classi�cação de vias não decorra de obras e/ou 
intervenções de qualquer natureza do PODER CONCEDENTE, na forma da subcláusula 39.1.[•];
40.1.11.1. Para a eliminação de pontos escuros, a CONCESSIONÁRIA assume o risco de 
instalação de até [•] PONTOS DE ILUMINAÇAO PÚBLICA”.
- Sugestão: adequação da redação da Cláusula 40.1.11, a �m de especi�car que (i) os riscos 
assumidos se referentes aos logradouros públicos existentes no momento da publicação do 
EDITAL, momento em que os licitantes possuem maior capacidade de previsão de custos e 
investimentos necessários para o desempenho dos SERVIÇOS, (ii) a assunção do risco de 
alteração de classi�cação das vias  pela Concessionária ocorrerá quando a alteração não 
decorrer de obras e/ou intervenções de qualquer natureza do Poder Concedente (p.ex. 
duplicação ou ampliação de capacidade de uma via já existente) e (iii) especi�camente para a 
eliminação de pontos escuros, a Concessionária estará exposta até um limite especí�co de 
quantidade de Pontos de Iluminação Pública.
- Justi�cativa: incialmente, considerando a necessidade de maior previsibilidade e segurança 
jurídica para os licitantes, entende-se que o conceito de “logradouros públicos já existentes” 
deve ser quali�cado e delimitado temporalmente para o momento da publicação do Edital, 
uma vez que, após a assunção dos Serviços, não há qualquer gestão acerca da 

A contribuição será parcialmente acatada, de forma a incluir os riscos assumidos referentes 
aos logradouros públicos existentes no momento da publicação do Edital, momento em que 
os licitantes possuem maior capacidade de previsão de custos e investimentos necessários 
para o desempenho dos serviços. 
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110 Minuta do Contrato de Concessão

“40. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA
40.1. A CONCESSIONÁRIA assume todos os 
demais riscos inerentes à execução do 
CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, 
aqueles a seguir especi�cados, os quais não 
ensejarão a recomposição do equilíbrio 
econômico-�nanceiro do CONTRATO em 
benefício da CONCESSIONÁRIA caso venham 
a se materializar:
(...)
40.1.33. Eventual perecimento, destruição, 
roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos 
de danos causados aos BENS VINCULADOS 
não cobertos pelas apólices de seguro 
contratadas pela CONCESSIONÁRIA ou pela 
garantia do fabricante, inclusive os 
decorrentes de atos de vandalismo e atos 
decorrentes de manifestações sociais e/ou 
públicas;”.

- Nova redação sugerida: “40. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA
40.1. A CONCESSIONÁRIA assume todos os demais riscos inerentes à execução do CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, aqueles a seguir especi�cados, os quais não ensejarão a 
recomposição do equilíbrio econômico-�nanceiro do CONTRATO em benefício da 
CONCESSIONÁRIA caso venham a se materializar:
(...)
40.1.33. Eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de 
danos causados aos BENS VINCULADOS não cobertos pelas apólices de seguro contratadas 
pela CONCESSIONÁRIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes de atos de 
vandalismo e atos decorrentes de manifestações sociais e/ou públicas;
40.1.33.1. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelos custos e investimentos relacionados 
aos atos mencionados na Cláusula 40.1.33, incluindo o furto de cabos, até o limite anual de 
0,2% (dois décimos por cento) do quantitativo de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
conforme dados do CADASTRO, conforme estabelecido no ANEXO 5.
40.1.33.1.1. Especi�camente para o furto de cabos, a CONCESSIONÁRIA será responsável 
pelos custos e investimentos relacionados ao limite anual de [•] metros de cabos.”
- Sugestão: assegurar que a responsabilidade da Concessionária em caso de atos de terceiros 
(destruição, roubo, furto, etc.) será limitada da mesma forma que a limitação existente para 
os atos de vandalismo. 
- Justi�cativa: a redação atual aloca à Concessionária o risco de destruição, roubo, furto, ou 
outros danos de forma ilimitada, o que inviabiliza a preci�cação adequada, no âmbito da 
Licitação, da prestação dos serviços. Assim, por ser um risco de difícil gerenciamento pela 
Concessionária, recomenda-se incluir limitação alocada à Concessionária para atos de 
vandalismo e demais atos de terceiros mencionados na subcláusula 40.1.33, incluindo-se o 
furto de cabos.

A alocação de riscos constante da minuta contratual foi desenhada de forma a atribuir cada 
risco à Parte que melhor for capaz de com ele lidar/suportar. 

111 Minuta do Contrato de Concessão

“47. INTERVENÇÃO
(...)
47.8. As receitas realizadas durante o período 
de intervenção, resultantes da 
REMUNERAÇÃO devida à CONCESSIONÁRIA 
e/ou das receitas decorrentes das 
ATIVIDADES RELACIONADAS serão utilizadas 
para cobertura dos encargos previstos para o 
cumprimento do objeto da CONCESSÃO, 
incluindo-se os encargos com seguros e 
garantias, encargos decorrentes de 
FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos 
cursos de administração.”

- Nova redação sugerida: “47. INTERVENÇÃO
(...)
47.8. As receitas realizadas durante o período de intervenção, resultantes da REMUNERAÇÃO 
devida à CONCESSIONÁRIA e/ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS 
serão utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da 
CONCESSÃO, incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de 
FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administração.”
- Sugestão: correção da palavra “custos” no trecho acima.
- Justi�cativa: supõe-se que, em virtude de um erro material, a palavra “custos” foi grafada 
como “cursos”, sendo necessária, portanto, a correção.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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112 Minuta do Contrato de Concessão
“50.3. A indenização devida à 
CONCESSIONÁRIA em caso de encampação 
cobrirá:”

- Nova redação sugerida: “50.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de 
encampação, além do montante calculado na forma da subcláusula 50.2, englobará os 
seguintes valores:”
- Sugestão: esclarecer que a indenização a que se a subcláusula 50.2 será paga sem qualquer 
prejuízo dos demais valores listados nas subcláusulas 50.3.1 a 50.3.3 do Contrato de 
Concessão.
- Justi�cativa: a atual redação da subcláusula 50.3 do Contrato de Concessão enseja o 
entendimento de que o montante indenizatório previsto e calculado na forma da subcláusula 
50.2 do Contrato de Concessão abrangeria os valores e indenizações devidos na forma das 
subcláusulas 50.3.1 a 50.3.3 do Contrato de Concessão.
Considerando que a fórmula prevista na subcláusula 50.2 compreende apenas o cálculo de 
uma remuneração dos investimentos realizados (uma vez que associados à Contraprestação 
Mensal de Capex), entende-se que as indenizações previstas 50.3.1 a 50.3.3 são adicionais à 
indenização da subcláusula 50.2, motivo pelo qual se impõe a alteração de redação ora 
proposta.

A contribuição será parcialmente catado, de forma a esclarecer que a indenização a que se 
refere a Subcláusula 50.2 englobará os valores atualmente listados nas Subcláusulas 50.3.1 e 
50.3.2.

113 Minuta do Contrato de Concessão

“50. ENCAMPAÇÃO
(...)
50.3. A indenização devida à 
CONCESSIONÁRIA em caso de encampação 
cobrirá:”

- Nova redação sugerida: “50. ENCAMPAÇÃO
(...)
50.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação cobrirá:
(...)
50.3.4. Os lucros cessantes e demais danos emergentes, não previstos neste CONTRATO, que 
vierem a ser regularmente comprovados pela CONCESSIONÁRIA.”
- Sugestão: inclusão dos lucros cessantes e danos emergentes comprovados pela 
Concessionária no âmbito da indenização em caso de encampação.
- Justi�cativa: é razoável incluir os lucros cessantes e danos emergentes comprovados pela 
Concessionária, no âmbito da indenização por encampação, uma vez que, tratam-se de 
valores os quais já encontravam-se no planejamento �nanceiro da Concessionária, elaborado 
de boa-fé, não podendo, portanto, ser prejudicada no caso de encampação.

As hipóteses de indenização estão previstas na minuta do Contrato, re�etindo os valores aos 
quais a concessionária fará jus em caso de encampação, observados os termos legais 
aplicáveis. A fórmula prevista para indenização no caso de encampação (Cláusula 50.2, da 
minuta contratual) já contempla  valores referentes a lucros cessantes. Isto porque já há a 
previsão de indenização da Concessionária pelo CAPEX realizado, considerando-se a TIR do 
plano de negócios.
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114 Minuta do Contrato de Concessão
“50. ENCAMPAÇÃO
(...)”

- Nova redação sugerida: inclusão da subcláusula: “50. ENCAMPAÇÃO
(...)
50.[•]. O componente indicado na Cláusula 50.3.4 será calculado de acordo com a seguinte 
fórmula:
LC = A X [(1+TRn -1]
Onde:
LC = lucros cessantes indicados na Cláusula 50.3.4
A = os investimentos indicados na Cláusula 50.3.1
TR =  Média dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de rendimentos da venda das Notas 
do Tesouro IPCA + com juros semestrais (NTN-B ou, na ausência deste, outro que o substitua, 
ex-ante a dedução do imposto sobre a renda, com vencimento mais compatível com a data 
do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, , acrescida de prêmio de 
250%.
n = período restante entre a data do pagamento da indenização e o advento do termo 
contratual, caso não houvesse a extinção antecipada do CONTRATO, na mesma base da [•].”
- Sugestão: recomenda-se a adoção da fórmula acima para �ns de cálculo da indenização de 
lucro cessante, com taxa maior que a NTN-B compatível com o término da vigência do 
Contrato. Nesse sentido, sugere-se que o Contrato de Concessão estipule um spread em 
relação ao título do tesouro indicado para o cálculo dos lucros cessantes. 
- Justi�cativa: a ausência da fórmula para indenização de lucro cessante reduz a atratividade 
do projeto e diminui a segurança jurídica dos interessados. Por outro lado, faz-se necessário 
adotar para o cálculo da indenização por lucro cessante uma taxa que não esteja está abaixo 
do mercado, considerando o custo de oportunidade do projeto, como é o caso da NTN-B.

As hipóteses de indenização estão previstas na minuta do Contrato, re�etindo os valores aos 
quais a concessionária fará jus em caso de encampação, observados os termos legais 
aplicáveis, e com base nos parâmetros de mercado utilizados à época da estruturação da 
modelagem.

115 Minuta do Contrato de Concessão

“52. RESCISÃO
(...)
52.1. O CONTRATO poderá ser rescindido por 
iniciativa da CONCESSIONÁRIA, mediante 
ação proposta perante o tribunal arbitral 
especialmente para este �m, no caso de 
descumprimento das normas contratuais 
pelo PODER CONCEDENTE, em especial:”

- Nova redação sugerida: inclusão de subcláusula: 52. RESCISÃO
(...)
52.1. O CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, mediante ação 
proposta perante o tribunal arbitral especialmente para este �m, no caso de descumprimento 
das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, em especial:
(...)
52.1.5. Não instituição, não manutenção ou substituição da CONTA VINCULADA pelo PODER 
CONCEDENTE, bem como na hipótese de não cumprimento das obrigações por ele assumidas 
no âmbito do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.”
- Sugestão: inclusão da possibilidade de rescisão do Contrato em virtude de 
descumprimentos do Poder Concedente em relação à Conta Vinculada.
- Justi�cativa: a Conta Vinculada é a primordial garantia da Concessionária, portanto, todas as 
possibilidades de proteção da Concessionária em face de descumprimentos do Poder 
Concedente, relativos à Conta Vinculada, devem ser estabelecidas no Contrato, para ampliar a 
segurança jurídica.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

116 Minuta do Contrato de Concessão

“52. RESCISÃO
(...)
52.4. Indenização. A indenização devida à 
Concessionária em caso de Rescisão deverá 
seguir a fórmula de�nida pela Subcláusula 
Erro! Fonte de referência não encontrada.”

- Nova redação sugerida: “52. RESCISÃO
(...)
52.4. Indenização. A indenização devida à Concessionária em caso de Rescisão deverá seguir a 
fórmula de�nida pela Subcláusula 50.2.”
- Sugestão: correção da referência à subcláusula 50.2 no trecho acima da Minuta do Contrato 
de Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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117 Minuta do Contrato de Concessão

“53. ANULAÇÃO
(...)
53.2. Indenização. Na hipótese descrita na 
Cláusula acima, se a ilegalidade for imputável 
apenas ao PODER CONCEDENTE, a 
CONCESSIONÁRIA será indenizada conforme 
a fórmula de�nida pela Subcláusula Erro! 
Fonte de referência não encontrada.. e por 
outros prejuízos regularmente comprovados, 
descontados, todavia, quaisquer valores 
recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 
cobertura de seguros relacionados aos 
eventos ou circunstâncias que ensejaram a 
declaração de nulidade.”

- Nova redação sugerida: “53. ANULAÇÃO
(...)
53.2. Indenização. Na hipótese descrita na Cláusula acima, se a ilegalidade for imputável 
apenas ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será indenizada conforme a fórmula 
de�nida pela Subcláusula 50.2 e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração 
de nulidade.”
- Sugestão: correção da referência à subcláusula 50.2 no trecho acima da Minuta do Contrato 
de Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

118 Minuta do Contrato de Concessão

“54. FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
(...)
54.4. Indenizações Devidas. No caso de 
extinção do CONTRATO pela causa indicada 
nessa Cláusula, o CONCEDENTE deverá 
realizar para a CONCESSIONÁRIA pagamento 
de indenização conforme a fórmula de�nida 
pela Subcláusula Erro! Fonte de referência 
não encontrada., incluindo-se, na sequência, 
quaisquer valores recebidos pela 
CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de 
seguros relacionados aos eventos ou 
circunstâncias que ensejaram a extinção da 
CONCESSÃO.”

- Nova redação sugerida: “54. FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA
(...)
54.4. Indenizações Devidas. No caso de extinção do CONTRATO pela causa indicada nessa 
Cláusula, o CONCEDENTE deverá realizar para a CONCESSIONÁRIA pagamento de indenização 
conforme a fórmula de�nida pela Subcláusula 50.2, incluindo-se, na sequência, quaisquer 
valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos 
eventos ou circunstâncias que ensejaram a extinção da CONCESSÃO.”
- Sugestão: correção da referência à subcláusula 50.2 no trecho acima da Minuta do Contrato 
de Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

119 Minuta do Contrato de Concessão

“55. EXTINÇÃO AMIGÁVEL
(...)
55.5.1. O valor da indenização 
eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA se 
restringirá ao valor resultante da fórmula 
de�nida pela Subcláusula Erro! Fonte de 
referência não encontrada., sendo 
descontados deste valor:”

- Nova redação sugerida: “55. EXTINÇÃO AMIGÁVEL
(...)
55.5.1. O valor da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA se restringirá ao 
valor resultante da fórmula de�nida pela Subcláusula 50.3.1, sendo descontados deste valor:”
- Sugestão: correção da referência à subcláusula 50.2 no trecho acima da Minuta do Contrato 
de Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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120 Minuta do Contrato de Concessão

“57.1.1. As PARTES poderão acordar que a 
Comissão Técnica tenha funcionamento
permanente, hipótese em que deverão 
estabelecer em comum acordo as regras de 
funcionamento do referido órgão.”

- Nova redação sugerida: “57.1.1. As PARTES poderão acordar que a Comissão Técnica tenha 
funcionamento permanente, hipótese em que (i) deverão estabelecer em comum acordo as 
regras de funcionamento do referido órgão e (ii) poderá ser utilizado, para o funcionamento 
da Comissão Técnica, o regulamento vigente da instituição prevista na subcláusula 58.2 para 
dispute boards.”
- Sugestão: sugere-se previsão expressa sobre a possibilidade de adoção de regulamento de 
dispute board da CCBC para nortear o funcionamento da Comissão Técnica.
- Justi�cativa: as instituições arbitrais mais tradicionais, tais como a própria CCBC, já dispõem 
de regulamentos especí�cos para a condução de procedimentos de dispute board. Nesse 
sentido, caso se opte pela instituição de uma Comissão Técnica de caráter permanente, 
sugere-se a possibilidade de adoção, para seu funcionamento, do regulamento de dispute 
boards da CCBC. 

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

121 Minuta do Contrato de Concessão

“58. ARBITRAGEM E FORO
58.1. As PARTES concordam em, na forma 
disciplinada pela Lei Federal nº 9.307/96, 
resolver por meio de arbitragem todo e 
qualquer con�ito de interesses que decorra 
da execução do CONTRATO ou de quaisquer 
contratos, documentos, anexos ou acordos a 
ele relacionados.”

- Nova redação sugerida: inclusão de subcláusulas: “58. ARBITRAGEM E FORO
58.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307/96, resolver 
por meio de arbitragem todo e qualquer con�ito de interesses que decorra da execução do 
CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, 
incluindo, mas não se limitando a, as seguintes matérias:
58.1.1. questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-�nanceiro do 
CONTRATO;
58.1.2. o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do CONTRATO;
58.1.3. o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das PARTES; ou
58.1.4. a rescisão do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA.”
- Sugestão: inclusão de rol exempli�cativo das matérias que poderão ser submetidas a 
procedimento arbitral.
- Justi�cativa: a doutrina, a jurisprudência e a legislação mais recentes, destacando-se, em 
especial, a Lei Federal nº 13.448/2017, têm reconhecido a possibilidade de ampla utilização 
do procedimento arbitral para a solução de controvérsias originadas no âmbito de contratos 
públicos, incluindo questões atinentes ao equilíbrio econômico-�nanceiro dos ajustes, 
indenizações diversas (inclusive derivadas da extinção dos contratos) e o inadimplemento de 
obrigações contratuais das partes.
Nesse ponto, recomenda-se que, para evitar quaisquer dúvidas sobre o tema e majorar a 
segurança jurídica das Partes e a atratividade da Concessão, o Contrato apresente, 
exempli�cativamente, rol de matérias que poderão ser dirimidas pelas Partes por meio da 
instauração de procedimento arbitral.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital, naquilo 
que for entendido pertinente pela Administração Pública

122 Minuta do Contrato de Concessão

“58. ARBITRAGEM E FORO
(...)
58.4. A arbitragem será conduzida no 
Município de Aracaju, utilizando-se a língua 
portuguesa como idioma o�cial para a 
prática de todo e qualquer ato.”

- Nova redação sugerida: não aplicável.
- Sugestão: recomenda-se que seja alterada a localidade da tramitação de procedimento 
arbitral para os municípios de São Paulo ou do Rio de Janeiro.
- Justi�cativa: considerando que Câmara de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CAM-CCBC), referida no Contrato de Concessão possui sedes e/ou estruturas 
físicas nos municípios de São Paulo ou no Rio de Janeiro, a alteração ora sugerida se justi�ca 
para tornar mais célere e e�ciente o procedimento arbitral.

É importante que a solução de litigios decorrentes do contrato seja implementada perto da 
execução contrautal, possibilitando o bom acompanhamento do procedimento pelas 
autoridades municipais.
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123 Minuta do Contrato de Concessão

“58. ARBITRAGEM E FORO
(...)
58.5. O tribunal arbitral será composto por 3 
(três) árbitros de reconhecida idoneidade e 
conhecimento da matéria a ser decidida, 
cabendo a cada PARTE indicar um árbitro. O 
terceiro árbitro será escolhido de comum 
acordo pelos árbitros indicados pelas 
PARTES. A presidência do tribunal arbitral 
caberá ao terceiro árbitro.”

- Nova redação sugerida: inclusão de subcláusula: “58. ARBITRAGEM E FORO
(...)
58.5. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de reconhecida idoneidade e 
conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um árbitro. O terceiro 
árbitro será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas PARTES. A presidência 
do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro.
(...)
58.5.1. As PARTES poderão, de comum acordo e a depender da complexidade da demanda 
submetida a procedimento arbitral, de�nir a realização de procedimento arbitral com árbitro 
único, hipótese em que o árbitro será necessariamente escolhido de comum acordo pelas 
PARTES.”
- Sugestão: acrescentar subcláusula prevendo a possibilidade de arbitragem por árbitro único, 
a depender da complexidade da demanda.
- Justi�cativa: considerando a complexidade e os custos sensíveis associados à instauração de 
condução de procedimentos arbitrais, tem sido cada vez mais comum a utilização, em 
determinadas oportunidades, de árbitro único, contribuindo para a redução de custos 
associados ao procedimento arbitral. Nesse sentido, sugere-se que o Contrato de Concessão 
expressamente preveja tal possibilidade, garantindo maior �exibilidade às Partes a este 
respeito.

A sistemática de arbitragem constante da minuta contratual já se encontra adequada à 
legislação e pertinente aos objetivos do Projeto. 

124 Minuta do Contrato de Concessão

“58.5. O tribunal arbitral será composto por 3 
(três) árbitros de reconhecida idoneidade e 
conhecimento da matéria a ser decidida, 
cabendo a cada PARTE indicar um árbitro. O 
terceiro árbitro será escolhido de comum 
acordo pelos árbitros indicados pelas 
PARTES. A presidência do tribunal arbitral 
caberá ao terceiro árbitro.
58.6. Não havendo consenso entre os 
árbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro 
árbitro será indicado pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), 
observados os termos e condições aplicáveis 
previstos no seu regulamento de arbitragem.”

- Nova redação sugerida: “58.5. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de 
reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE 
indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum acordo pelos árbitros 
indicados pelas PARTES. 
58.6. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro árbitro 
será indicado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(CAM-CCBC), observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de 
arbitragem.”
- Sugestão: exclusão do trecho �nal da subcláusula 58.5, uma vez que a eleição do terceiro 
árbitro pela presidência da câmara apenas ocorrerá na hipótese de dissenso entre os árbitros 
indicados pelas partes.
- Justi�cativa: a alteração em questão se justi�ca tendo em vista a necessidade de harmonizar 
a redação das subcláusulas 58.5 e 58.6 no que tange à indicação do terceiro árbitro.

Agradecemos o envio da contribuição, porém não será acatada. O Presidente do tribunal 
arbitral será eleito, de comum acordo, pelos árbitros indicados pelas Partes.

125 Anexo 5 ao Contrato de Concessão
“5.10.1.2 Operação e Manutenção de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA adicionais”

- Nova redação sugerida: não aplicável.
- Sugestão: para melhor balizamento das propostas comerciais e dimensionamento dos 
custos operacionais ao longo da Concessão, sugere-se que seja disponibilizado histórico dos 
últimos cinco anos do número de pontos recebidos de terceiros para operação e 
manutenção, como forma de facilitar o planejamento e o dimensionamento dessa demanda 
pelos potenciais interessados e facilitar a preci�cação das propostas.
- Justi�cativa: o Contrato de Concessão e o Caderno de Encargos não esclarecem acerca dos 
Pontos de Iluminação implantados por empreendedores imobiliários (p.ex. novos 
loteamentos com logradouros públicos). Dessa forma, entende-se relevante que a 
disponibilização de histórico dos últimos dez anos tem relevância para facilitar o 
planejamento dos potenciais licitantes e a melhor estimativa dos custos para atendimento 
dessa demanda. Assim, a medida é bené�ca para a melhor preci�cação das propostas e 
garante a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

As informações históricas disponíveis foram apresentadas nos Relatórios divulgados no Data 
Room, em caráter não vinculante. Os Proponentes interessados deverão realizar suas próprias 
estimativas para oportunamente participar na licitação. Complementarmente informa-se que 
os estudos do Projeto, incluindo os relatórios previamente divulgados através da ferramenta 
Data Room, e demais documentos pertinentes serão divulgados oportunamente pela 
Prefeitura em seu próprio site.
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126 Anexo 5 ao Contrato de Concessão

“7.6.2 Veri�cação da vida útil remanescente 
de cada um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA da amostra.
O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá 
comprovar a vida útil remanescente de cada 
um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da 
amostra. A comprovação deve ser realizada 
através de análise documental das 
especi�cações técnicas dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Para a comprovação da vida útil 
remanescente deve-se de�nir um 
quantitativo para inspeção amostral de 
acordo com a norma ABNT NBR 5426, nível 
de inspeção geral 3 (três), plano de 
amostragem dupla normal e com NQA (Nível 
de Qualidade Aceitável) de 0,065 (sessenta e 
cinco milésimos) considerando o total de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
O VERIFICADOR INDEPENDENTE, com base 
nas análises dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA instalados na REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, deverá indicar o 
percentual de luminárias da amostra que 
apresentaram vida útil remanescente abaixo 
do esperado conforme sua certi�cação. 
Adicionalmente a isso, deverá apresentar a 
vida útil remanescente média de cada 

Nova redação sugerida: não aplicável.
Sugestão: adequação do prazo de vigência do Contrato de Concessão a �m de (i) 
compatibilizar o referido prazo com a vida útil usualmente veri�cada no mercado e garantida 
pelos fabricantes (em torno de 50.000 horas), ou seja, em torno de 10 anos, descontando-se 
o prazo exigido para a vida útil remanescente das lâmpadas, e (ii) não seja necessária 
realização de novo ciclo de investimentos a renovação do parque de iluminação ao �nal da 
Concessão, de modo a impossibilitar a adequada amortização dos investimentos realizados. 
Alternativamente, sugere-se que o prazo da Concessão seja ampliado para contemplar dois 
ciclos bem de�nidos de investimentos e amortização dos investimentos realizados pela 
Concessionária (p.ex. 20 anos de Concessão).
Justi�cativa: o item 7.6.2 traz a exigência de comprovação, ao �nal da Concessão, de vida útil 
mínima remanescente das luminárias equivalente a 22 meses, contados a partir do �m do 
prazo da Concessão, de 13 anos.
Além disso, o referido item cita que o Veri�cador Independente deve indicar o percentual de 
luminárias que apresentarem vida útil remanescente inferior ao esperado, a partir da 
certi�cação utilizada.
Apesar de uma quantidade relativamente baixa de luminárias serem certi�cadas pelo 
INMETRO com vida útil estimada superior a 50.000 horas, a maioria dos fornecedores ainda 
opta por certi�car suas luminárias com uma vida útil estimada limitada em 50.000 horas (ou 
seja, uma vida útil entre 12-13 anos). Tal postura adotada pelos fornecedores re�ete o atual 
estágio de maturação de tecnologia LED, em processo de transição e consolidação, de modo 
que não há, atualmente, casos concretos (track record) de luminárias que tenham atingido 
vida útil superior à referência de 50.000 horas.
Assim, entende-se que a exigência do Contrato de Concessão de que as luminárias tenham 
vida útil total de 14 anos e 10 meses (13 anos do prazo da Concessão somados aos 22 meses 
de vida útil remanescente), impõe à Concessionária a execução de um novo ciclo de 
investimentos no parque de iluminação pública nos últimos anos de vigência do Contrato, a 
�m de substituir todas a luminárias existentes, sendo certo que não haverá tempo hábil para 

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada, uma vez que existem soluções 
tecnológicas no mercado que atendem ao escopo do contrato e são possíveis de amortização 
dentro do prazo contratual.
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127 Anexo 5 ao Contrato de Concessão

“7.6.2 Veri�cação da vida útil remanescente 
de cada um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA da amostra.
O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá 
comprovar a vida útil remanescente de cada 
um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da 
amostra. A comprovação deve ser realizada 
através de análise documental das 
especi�cações técnicas dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Para a comprovação da vida útil 
remanescente deve-se de�nir um 
quantitativo para inspeção amostral de 
acordo com a norma ABNT NBR 5426, nível 
de inspeção geral 3 (três), plano de 
amostragem dupla normal e com NQA (Nível 
de Qualidade Aceitável) de 0,065 (sessenta e 
cinco milésimos) considerando o total de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
O VERIFICADOR INDEPENDENTE, com base 
nas análises dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA instalados na REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, deverá indicar o 
percentual de luminárias da amostra que 
apresentaram vida útil remanescente abaixo 
do esperado conforme sua certi�cação. 
Adicionalmente a isso, deverá apresentar a 
vida útil remanescente média de cada 

Nova redação sugerida: não aplicável.
Sugestão: esclarecimento da redação do item 7.6.2 do Anexo 5 do Contrato de Concessão.
Justi�cativa: o item 7.6.2 do Anexo 5 do Contrato determina que o Veri�cador Independente 
deverá comprovar e indicar o percentual de luminárias que tenham vida útil remanescente 
abaixo do exigido para o término do Contrato (22 meses remanescentes de vida útil). Não há, 
todavia, qualquer diretriz acerca da metodologia a ser utilizada para aferir a vida útil 
remanescente das luminárias.
Importa salientar, todavia, que os fabricantes, em sua maioria, utilizam metodologias 
estimativas baseadas em ensaios de laboratórios acreditados pelo INMETRO para calcular a 
vida útil de seus equipamentos.
Desse modo, entende-se que a metodologia a ser utilizada pelo Veri�cador Independente 
para estimar a vida útil remanescente das luminárias deverá ser baseada na informação dos 
ensaios laboratoriais acreditados pelo INMETRO.
Apenas para exempli�car a presente contribuição, caso uma luminária possua uma 
certi�cação de 65.000 horas e, quando da realização do procedimento de veri�cação, a 
referida luminária tenha sido mantida em funcionamento por um período de 50.000 horas, a 
vida útil remanescente a ser considerada neste caso especí�co seria de 15.000 horas.
Nesse sentido, portanto, considerando a necessidade de conferir maior segurança jurídica e 
previsibilidade aos licitantes em relação ao critério de aferição da vida útil remanescente das 
luminárias, é necessário aclarar a redação do referido item 7.6.2 do Anexo 5 do Contrato de 
Concessão, para que reste esclarecida a metodologia de aferição da vida útil remanescente 
das luminárias. 

A contribuição será avaliada para �ns de publicação do edital de�nitivo.
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128 Anexo 6 ao Contrato de Concessão

“A CONCESSIONÁRIA deverá executar todos 
os projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL, 
contemplando minimamente os 
quantitativos por tipo de equipamento, 
conforme detalhado na Tabela 2, incluindo a 
instalação de todos os equipamentos. A 
distribuição do total de equipamentos entre 
os projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL deverá 
ser proposta pela CONCESSIONÁRIA e 
validada pelo PODER CONCEDENTE.”

- Nova redação sugerida: “A CONCESSIONÁRIA deverá executar todos os projetos de 
ILUMINAÇÃO ESPECIAL, contemplando os quantitativos máximos por tipo de equipamento, 
conforme detalhado na Tabela 2, incluindo a instalação de todos os equipamentos. A 
distribuição do total de equipamentos entre os projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL deverá ser 
proposta pela CONCESSIONÁRIA e validada pelo PODER CONCEDENTE. Caso, por 
determinação do Poder Concedente, os quantitativos máximos da Tabela 2 sejam superados, 
será recomposto o equilíbrio econômico-�nanceiro da Concessão.”
- Sugestão: estabelecer que a quantidade de pontos de iluminação especial, a serem 
instalados pela Concessionária nos locais indicados na tabela constante das páginas 3 a 7 do 
Anexo 6 deverá respeitar o limite estabelecido na Tabela 2, sendo que os excedentes serão 
objeto de recomposição do equilíbrio econômico-�nanceiro do Contrato de Concessão. 
- Justi�cativa: trata-se de inserir uma garantia à Concessionária visando a uma melhor 
preci�cação dos investimentos contemplados na Concessão, considerando as incertezas e 
inúmeras variáveis/tipologias de equipamentos associadas às estruturas de iluminação 
especial. Nesse sentido, a quantidade de pontos iluminação especial a ser instalada nos 
dezesseis locais indicados no Anexo 6 deve ser mantida dentro do teto estabelecido pela 
Tabela 2 do mesmo Anexo, que totaliza 1.567 (um mil, quinhentos e sessenta e sete) pontos 
de iluminação especial.
A quantidade de pontos de iluminação especial instalada que exceder 1.567 pontos de 
iluminação, conforme os equipamentos descritos, deve ser objeto da recomposição do 
equilíbrio econômico-�nanceiro do Contrato de Concessão durante todo o prazo da Contrato, 
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

A contribuição será considerada para �ns de publicação do edital de�nitivo. 

129 Anexo 9 ao Contrato de Concessão
“3. BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA 
(BCE)”

- Nova redação sugerida: inserir a seguinte redação no item em questão: “O BCE deverá ser 
concedido à CONCESSIONÁRIA de maneira retroativa na hipótese em que o eventual 
descumprimento de MARCO DA CONCESSÃO decorrer da materialização de risco alocado ao 
PODER CONCEDENTE, na forma prevista no CONTRATO, e desde que a CONCESSIONÁRIA 
atenda, em cronograma pactuado com o PODER CONCEDENTE, a e�cientização mínima 
prevista neste ANEXO”.
- Sugestão: explicitar, de maneira objetiva, a possibilidade de concessão do BCE à 
Concessionária na hipótese em que modernização da infraestrutura de iluminação pública 
restar comprometida em razão da materialização de risco alocado ao Poder Concedente.
- Justi�cativa: considerando a inequívoca relevância do BCE para a modelagem econômico-
�nanceira dos Licitantes, de modo a impactar diretamente a vantajosidade da 
Contraprestação Mensal Máxima proposta no âmbito da Concorrência, entende-se que o 
Anexo 9 deve indicar, de maneira expressa, a possibilidade de concessão, ainda que 
retroativamente, do BCE à Concessionária na hipótese de materialização de risco alocado ao 
Poder Concedente.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. As condições necessárias para que a 
Concessionária faça jus ao Bônus sobre a Conta de Energia (BCE) estão detalhadas na seção 3 
do Anexo 9.
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Anexo 12 ao Contrato de 
Concessão

“3.3. Exceto nos casos expressamente 
previstos neste INSTRUMENTO, os deveres e 
responsabilidades da INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA estarão limitados 
aos termos deste INSTRUMENTO, sendo 
certo que a SALDO DE LIQUIDEZ 
contempladaestecontemplada neste 
INSTRUMENTO somente poderá ser alterada 
por meio de instrumento escrito assinado 
pelas respectivas Partes.
(...)
4.1. O MUNICÍPIO abrirá e manterá a CONTA 
VINCULADA e a CONTA RESERA, ambas de 
titularidade do próprio MUNICÍPIO, com 
movimentação restrita pela INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e dedicadas 
especi�camente a adimplir as obrigações de 
pagamento no âmbito do CONTRATO e 
viabilizar a constituição da mecanismo de 
adimplemento das obrigações pecuniárias 
assumidas pelo MUNICÍPIO.
(...)
9.1. Sem prejuízo das demais obrigações 
assumidas neste INSTRUMENTO e no 
CONTRATO DE CONCESSÃO, duranto prazo 
de vigência deste INSTRUMENTO o 
MUNICÍPIO obriga-se a:
(...)

- Nova redação sugerida: “3.3. Exceto nos casos expressamente previstos neste 
INSTRUMENTO, os deveres e responsabilidades da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 
estarão limitados aos termos deste INSTRUMENTO, sendo certo que a SALDO DE LIQUIDEZ 
contemplada neste INSTRUMENTO somente poderá ser alterada por meio de instrumento 
escrito assinado pelas respectivas Partes.
(...)
4.1. O MUNICÍPIO abrirá e manterá a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA, ambas de 
titularidade do próprio MUNICÍPIO, com movimentação restrita pela INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e dedicadas especi�camente a adimplir as obrigações de 
pagamento no âmbito do CONTRATO e viabilizar a constituição do mecanismo de 
adimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pelo MUNICÍPIO.
(...)
9.1. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste INSTRUMENTO e no CONTRATO DE 
CONCESSÃO, durante prazo de vigência deste INSTRUMENTO o MUNICÍPIO obriga-se a:
(...)
11.4. O MUNICÍPIO, às suas próprias expensas, celebrará todos e quaisquer documentos e 
instrumentos adicionais que venham a ser exigidos de tempos em tempos para permitir o 
adequado funcionamento da SALDO DE LIQUIDEZ e o pleno e integral cumprimento das 
OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO.”
- Sugestão: adoção das correções acima apontadas.
- Justi�cativa: necessidade de ajustes de redação em razão de erros materiais.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

131
Anexo 17 ao Contrato de 
Concessão

“1.1. Para �ns de interpretação do 
CONTRATO e ANEXOS, os termos e 
expressões utilizados no CONTRATO terão os 
seguintes signi�cados:
(...)
1.1.5. BANCO DE CRÉDITOS: Conjunto de 
créditos colocados à disposição do PODER 
CONCEDENTE para solicitação de demandas 
de SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme 
regras previstas no Erro! Fonte de referência 
não encontrada. 5 e nas demais Cláusulas do 
CONTRATO;

- Nova redação sugerida: “1.1. Para �ns de interpretação do CONTRATO e ANEXOS, os termos 
e expressões utilizados no CONTRATO terão os seguintes signi�cados:
(...)
1.1.5. BANCO DE CRÉDITOS: Conjunto de créditos colocados à disposição do PODER 
CONCEDENTE para solicitação de demandas de SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme 
regras previstas no Anexo 5 e nas demais Cláusulas do CONTRATO;
- Sugestão: correção da referência ao Anexo 5 no trecho acima da minuta do Anexo 17 ao 
Contrato de Concessão.
- Justi�cativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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Anexo 17 ao Contrato de 
Concessão

“1.1. Para �ns de interpretação do 
CONTRATO e ANEXOS, os termos e 
expressões utilizados no CONTRATO terão os 
seguintes signi�cados:
(...)

1.1.11. CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR: 
evento imprevisível, inevitável e irresistível, 
que afeta a execução contratual, tal como, 
sem se limitar a, inundações, tremores de 
terra, guerras, em consonância com o 
disposto no parágrafo único do artigo 393, 
do Código Civil Brasileiro;

- Nova redação sugerida: “1.1. Para �ns de interpretação do CONTRATO e ANEXOS, os termos 
e expressões utilizados no CONTRATO terão os seguintes signi�cados:
(...)
1.1.11. CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR: evento imprevisível, inevitável e irresistível, ou, 
ainda, previsível e de consequência incalculável, que afeta a execução contratual, tal como, 
sem se limitar a, eventos da natureza, tais como inundações, tremores de terra, guerras, ou 
causados pela vontade e atuação humana, em consonância com o disposto no parágrafo 
único do artigo 393, do Código Civil Brasileiro;
- Sugestão: adequação do conceito de caso fortuito e força maior, consoante a doutrina e a 
jurisprudência aplicáveis, bem como ao disposto no parágrafo único do Código Civil Brasileiro 
(“Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior veri�ca-se no fato necessário, cujo efeito 
não era possível evitar ou impedir”). Entende-se, nesse sentido, que tal conceito deve 
abranger, igualmente, fatos previsíveis e de consequências incalculáveis, bem como fatos 
decorrentes de ação humana (e não apenas eventos da natureza, conforme limitado pela 
atual redação).
- Justi�cativa: a de�nição atual de caso fortuito e força maior prevista no Contrato acaba por 
limitar referidos conceitos, em contraposição à legislação, à doutrina e à jurisprudência 
aplicáveis, o parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro.

Trata-se de conceitos legalmente disciplinados, não havendo necessidade de 
complementação.

133
Anexo 17 ao Contrato de 
Concessão

“1.1. Para �ns de interpretação do 
CONTRATO e ANEXOS, os termos e 
expressões utilizados no CONTRATO terão os 
seguintes signi�cados:
(...)”

- Nova redação sugerida: inclusão de nova de�nição “1.1. Para �ns de interpretação do 
CONTRATO e ANEXOS, os termos e expressões utilizados no CONTRATO terão os seguintes 
signi�cados:
(...)”
CADASTRO DO PODER CONCEDENTE – Cadastro inicial do conjunto de equipamentos da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA elaborado pelo PODER CONCEDENTE para servir como 
parâmetro para atuação da CONCESSIONÁRIA até a conclusão do CADASTRO BASE, nos 
termos do ANEXO 4.
- Sugestão: inclusão da de�nição de “CADASTRO DO PODER CONCEDENTE”.
- Justi�cativa: trata-se de prever a existência de um cadastro elaborado pelo Poder 
Concedente, a partir do qual serão obtidas as informações e diretrizes para a atuação inicial 
da Concessionária, até que um cadastro por ela elaborado esteja disponível e operacional.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. No entanto, apesar de não ser 
vinculante, o Cadastro do Poder Concedente será disponibilizado serão divulgados 
oportunamente pela Prefeitura em seu próprio site.

134
Anexo 17 ao Contrato de 
Concessão

“1.1. Para �ns de interpretação do 
CONTRATO e ANEXOS, os termos e 
expressões utilizados no CONTRATO terão os 
seguintes signi�cados:
(...)
1.1.20. CONTA VINCULADA: Conta corrente 
de titularidade do PODER CONCEDENTE, 
aberta junto à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA, com movimentação exclusiva 
pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, 
nos termos previstos no CONTRATO, 
destinada a receber a receita proveniente da 
arrecadação da COCIP repassada pela 
DISTRIBUIDORA, realizar pagamentos e 
recompor SALDO MÍNIMO DA CONTA 
RESERVA, conforme CONTRATO COM A 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA;”

- Nova redação sugerida: “1.1. Para �ns de interpretação do CONTRATO e ANEXOS, os termos 
e expressões utilizados no CONTRATO terão os seguintes signi�cados:
(...)
1.1.20. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta 
junto à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, com movimentação exclusiva pela 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, nos termos previstos no CONTRATO, destinada a 
receber a integralidade da receita proveniente da arrecadação da COCIP repassada pela 
DISTRIBUIDORA, realizar pagamentos e recompor SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA, 
conforme CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA;”
- Sugestão: explicitar que a integralidade da receita proveniente da arrecadação da CIP será 
destinada à Conta Vinculada.
- Justi�cativa: a destinação integral da receita da CIP à Conta Vinculada é medida essencial à 
viabilização e à segurança jurídica do projeto, razão pela qual se sugere a adequação da 
de�nição de Conta Vinculada no Contrato, nos termos ora propostos.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada, tendo em vista que parte da CIP 
arrecadada caberá à empresa distribuidora, a título de remuneração pela arrecadação de 
referida contribuição, conforme estabelecido no Contrato e na legislação vigente.
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)ovon otnemucod( levácilpa oãNA/N531

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

As informações históricas disponíveis foram apresentadas nos Relatórios divulgados no Data 
Room, em caráter não vinculante. Os Proponentes interessados deverão realizar suas próprias 
estimativas para oportunamente participar na licitação. Complementarmente informa-se que 
os estudos do Projeto, incluindo os relatórios previamente divulgados através da ferramenta 
Data Room, e demais documentos pertinentes serão divulgados oportunamente pela 
Prefeitura em seu próprio site.

)ovon otnemucod( levácilpa oãNA/N631

- Nova redação sugerida: não aplicável.
- Sugestão: recomenda-se que seja disponibilizado o atual Contrato de Fornecimento de 
energia para iluminação pública entre o município de Aracaju e a concessionária de 
distribuição.
- Justi�cativa: a disponibilização do contrato de fornecimento de energia tem relevância para 
facilitar o planejamento dos potenciais licitantes e a melhor estimativa dos custos para o 
cumprimento do Contrato de Concessão. Assim, a medida é bené�ca para a melhor 
preci�cação das propostas e garante a obtenção de proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública.

Os instrumentos contratuais pertinentes serão oportunamente divulgados.

)ovon otnemucod( levácilpa oãNA/N731

- Nova redação sugerida: não aplicável.
- Sugestão: recomenda-se que seja disponibilizado as faturas de energia referentes a 
iluminação pública dos últimos 12 meses, pagas pelo município de Aracaju.
- Justi�cativa: a disponibilização das faturas de energia elétrica referentes a iluminação 
pública tem relevância para facilitar o planejamento dos potenciais licitantes e a melhor 
estimativa dos custos para o cumprimento do Contrato de Concessão. Assim, a medida é 
bené�ca para a melhor preci�cação das propostas e garante a obtenção de proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública.

As informações históricas disponíveis foram apresentadas nos Relatórios divulgados no Data 
Room, em caráter não vinculante. Os Proponentes interessados deverão realizar suas próprias 
estimativas para oportunamente participar na licitação. Complementarmente informa-se que 
os estudos do Projeto, incluindo os relatórios previamente divulgados através da ferramenta 
Data Room, e demais documentos pertinentes serão divulgados oportunamente pela 
Prefeitura em seu próprio site.

138 Edital

Página 5 – PARTE I 
DISPOSIÇÕES GERAIS
“O Município de Aracaju, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Infraestrutura – 
SEMINFRA, torna público, por meio do 
presente Edital de Concessão n.º [�], as 
condições da LICITAÇÃO, por meio de 
CONCORRÊNCIA, na modalidade de 
Concessão Administrativa, com a �nalidade 
de selecionar a melhor proposta para a 
delegação dos serviços de iluminação pública 
no Município de Aracaju, incluídos o 
desenvolvimento, modernização, expansão, 
e�cientização energética, operação e 
manutenção da Rede Municipal de 
Iluminação Pública.”

Nova redação sugerida:  
- Sugestão: atentar ao termo Desenvolvimento. Muito genérico.
- Justi�cativa: No texto do Edital, não estão claros os itens que são considerados como 
“desenvolvimento e modernização” - Podem ser incluídas ações de alto custo não previstas 
para cumprimento.

A contribuição será avaliada para �ns de publicação do edital de�nitivo.
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Página 6 – PARTE I
DISPOSIÇÕES GERAIS
“O critério de julgamento será o menor valor 
de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA a 
ser pago pelo PODER CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA.”

- Sugestão: Sugerir a inclusão de aspectos técnicos ambientais como critério de julgamento. 
No edital de Feira de Santana por exemplo, as empresas que tiverem em situação irregular 
quanto a qualquer fator ambiental não podem participar da concessão. 
- Justi�cativa: A título exempli�cativo, a referência à ISO 14.000 entre as Referências 
Normativas no Caderno de Encargos demandará um complexo sistema de gestão, afetando o 
valor da proposta.

A contribuição será avaliada para �ns de publicação do edital de�nitivo.
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o    Página 7 – item 2
REFERÊNCIAS NORMATIVAS
“ABNT NBR ISO 9001 – Sistemas de gestão da 
qualidade – Requisitos;”
“ABNT NBR 14001 – Sistemas de gestão 
ambiental — Requisitos com orientações 
para uso.”

- Dúvida:  Neste item exige-se atendimento às ISOs 14001 e 9001.  A concessionara deverá ser 
certi�cada nas suas atividades? Ou somente adotar um Sistema de Gestão, não homologado 
por certi�cadora? Não está claro. 
 Sugestão: Se forem mantidas as ISOs como referências Normativas a serem atendidas, 
sugere-se a inclusão de checklist ambiental, já que há cumprimento da ISO 14000, como 
ritério de nivelamento das propostas.

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. Conforme seção 8.1 do 
Anexo 5 e o Índice de conformidade dos certi�cados no Anexo 8, a Concessionária deverá 
estar certi�cada na ISO 14.001.
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Página 11 – item 3.5
CONSEQUÊNCIA DO ATRASO NA OBTENÇÃO 
DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E ALVARÁS 
PARA
A ILUMINAÇÃO ESPECIAL POR CULPA 
EXCLUSIVA DO PODER CONCEDENTE E/OU 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
“Em atenção ao disposto na Cláusula 9 do 
CONTRATO, caso a CONCESSIONÁRIA deixe 
de cumprir o prazo para cumprimento de 
MARCO DA CONCESSÃO de que tratam os 
itens 3.1 e 3.2 exclusivamente em razão de 
atrasos na obtenção das licenças, 
autorizações e alvarás para implantação da 
ILUMINAÇÃO ESPECIAL, atribuíveis 
exclusivamente ao PODER CONCEDENTE e/ou 
à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, as seguintes 
regras serão aplicáveis: [...]”

- Sugestão: Ao �nal do último parágrafo deste item, após o item d, acrescentar que: “Na 
ocorrência de atrasos na obtenção das licenças, autorizações e alvarás e na impossibilidade 
de comprovação da culpa exclusiva do poder concedente,  a responsabilização da 
Concessionária dependerá de comprovação do poder concedente de que o atraso se deu por 
culpa exclusiva da concessionária.

- Justi�cativa: Ponto de atenção, pois nem sempre os órgãos ambientais de�nem de quem é a 
responsabilidade do atraso de licenciamento. Deixar mais claro no texto.

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. A hipótese requer a 
comprovação de culpa do Poder Concedente.
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Página 23 – item 4.2.4 
Programa de Iluminação Pública em Área de 
Desova de Tartaruga (PIPT)
“A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um 
Programa de Iluminação Pública em Área de 
Desova de Tartaruga (PIPT) seguindo as 
diretrizes do ANEXO 7 - DIRETRIZES MÍNIMAS 
AMBIENTAIS.”

- Ponto de atenção: Tem surgido com frequência a previsão de apresentação de PIPT em 
editais para iluminação pública em áreas costeiras onde ocorram desovas esporádicas de 
tartarugas, muito embora não haja demarcação normativa dessas praias como áreas de 
desova. Considerando que o critério de julgamento será o menor valor de contraprestação 
mensal máxima, entendemos que a previsão sem respaldo normativo de demarcação da área 
gera insegurança e pode acarretar discrepâncias entre propostas que priorizem a segurança 
pública e as que contemplem as medidas de proteção ambiental.
A transferência da de�nição sobre a necessidade de adoção dos critérios de proteção à 
desova para uma segunda fase, após o resultado da concorrência, além de causar incerteza, 
não alcança a proteção das espécies, pois pode atrair essas populações para áreas que já 
contemplam outros usos que con�guram uma ameaça à reprodução, além de afetar a 
segurança pública.
- Sugestão: Sugere-se que o poder concedente determine quais são as áreas de desova 
previamente ao edital, �cando claras as regras previamente às propostas e para a população 
as opões prioritárias, entre desova e segurança pública adotadas pelo Poder Concedente.
- Dúvida: É necessário saber da Prefeitura se há uma área demarcada de desova. Caso 
positivo, se isso afetará as propostas da empresa

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que a sugestão será considerada para 
�ns de publicação do edital �nal.
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Página 59 – Item 5.4.3 
Unidade Operacional - Gestão de Estoques / 
Almoxarifado
“Caberá à CONCESSIONÁRIA de�nir as 
políticas de estoque, bem como políticas de 
ressuprimento para os itens básicos que 
serão adotados ao longo da CONCESSÃO. 
Para isto, deverá ser desempenhada a gestão 
de estoques, abrangendo a segmentação das 
famílias de materiais de ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA a serem estocados no almoxarifado 
da CONCESSIONÁRIA, de�nição de estoque 
mínimo, estoque de segurança, estoque 
máximo e pontos de ressuprimento para 
suportar a operação e manutenção dos 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, no 
período de vigência do CONTRATO.”

Almoxarifado
“A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de 
almoxarifado exclusivo com área 
independente, para atender a demanda de 
reposição de materiais e equipamentos, bem 
como garantir o armazenamento de estoque 
e materiais retirados da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA em decorrência da 
execução dos SERVIÇOS.

- Dúvidas: 
Pelo texto não está claro se a Concessionaria poderá ter estoques de materiais e resíduos 
perigosos contratados de terceiros ou terão que ser próprios... Fala-se somente da exigência 
correta de estocagem e gestão.
Veri�car se para manutenção de estoque será necessário centro de armazenagem segundo a 
ISO 14000 ou poderá ser utilizado de terceiros. 

Agradecementos a contribuição. Conforme seção 5.4.3 do Anexo 5, subtópico Almoxarifado, 
a Concessionária deverá, se necessário para cumprimento de todas as obrigações contratuais, 
dispor de "espaço destinado exclusivamente ao depósito temporário dos materiais e ou 
resíduos enquadrados como crimes ambientais".
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·          Página 115 – item 8.3.2
Recursos Humanos Segurança, saúde e 
prevenção de riscos trabalhistas
“A CONCESSIONÁRIA será responsável por 
estabelecer e implantar um “Plano de 
Emergência/Contingência” perante possíveis 
não conformidades, tais como: no 
fornecimento energético, gás, vapor, quebra 
de equipamentos, greves e outros, 
assegurando a manutenção dos serviços. 

Plano de evacuação de incêndios, com a 
realização de simulações de evacuação, e 
posterior avaliação que deverá medir a 
adequação do grau de treinamento da 
equipe e o conhecimento das medidas que 
devem ser tomadas;” O Plano de 
Emergência/Contingência deverá incluir, 
entre outros: Plano de evacuação de 
incêndios, com a realização de simulações de 
evacuação, e posterior avaliação que deverá 
medir a adequação do grau de treinamento 
da equipe e o conhecimento das medidas 
que devem ser tomadas;”

- Dúvida: Considerando a majoração dos custos e a natureza pública das atividades, será 
necessário fazer simulação com atores externos também (polícia, bombeiros, etc.)?
- Justi�cativa: Esses simulados geram custos que devem ser contabilizados na oferta.
Sugestão: Sugere-se incluir Plano de Atendimento à Emergência, em caso de depredação 
pública e/ ou eventos de catástrofes naturais extremas.

Conforme seção 8.3.2 do Anexo 5, subtópico Segurança, saúde e prevenção de riscos 
trabalhistas:
"A CONCESSIONÁRIA deverá consultar  as autoridades da Prefeitura, Polícia, Bombeiros, 
Defesa Civil, dentre outros, para de�nição das suas estratégias relativas à segurança do 
trabalho, em especial quanto à elaboração do Plano de Emergência/Contingência."
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Anexo 9 - Mecanismo de 
Pagamento - Aracaju

Item 2 - Contraprestação Mensal Efetiva 
(CME)

Sugere-se que seja inserida cláusula expressa no contrato acerca da possibilidade de a 
Concessionária antecipar a entrega dos marcos de modernização com o aumento na 
velocidade do crescimento da contraprestação. Ou seja, na hipótese de a concessionária 
antecipar os investimentos e o cumprimento dos marcos de modernização, a contraprestação 
deverá ter sua majoração (crescimento) igualmente antecipada.

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
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Anexo 4 - Cadastro da Rede de IP - 
Aracaju

Item 3 - Diretrizes para Realização do 
Cadastro pela Concessionária

Sugere-se alteração do Anexo 4 para que os itens do CADASTRO se limitem aos itens 
realmente relevantes (sem redundâncias), sem que sejam aplicados esforços excessivos, 
onerosos e desnecessários pela Concessionária na elaboração, conservação e atualização do 
CADASTRO. 

Justificativa:

 (a)a Concessionária irá assumir a responsabilidade integral pela elaboração, a conservação e 
atualização do CADASTRO durante toda a vigência do CONTRATO;

 (b)são muitas às informações solicitadas de cada ponto de luz que devem, minimamente, 
constar no CADASTRO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

 (c)algumas destas informações são redundantes. Por exemplo, no item localização é 
totalmente desnecessário exigir bairro, macro região e logradouro, já que está se exigindo a 
posição georreferenciada do ponto, que supre todas as demais informações. Pelo mesmo 
motivo apresenta-se desnecessária a exigências dos itens “Caracterização da via” e sua 
natureza no tópico informações gerais. 

 (d)várias das informações do CADASTRO solicitadas não são relevantes para adequação do 
parque de iluminação pública às normas técnicas e nem para averiguação de sua efetiva 
modernização pelo Poder Concedente.

 (e)por exemplo, que o subitem “Comando e Energia” exige informações de avos que sequer 
são do município e pertencem à distribuidora de energia elétrica, citando-se como exemplo a 
rede elétrica de alimentação. 

 (f)algumas informações solicitadas requerem que o agente de campo suba no poste para 

A contribuição será avaliada para �ns de publicação do edital de�nitivo.
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Anexo 4 - Cadastro da Rede de IP - 
Aracaju

Item 2 - Quantitativo Preliminar de Pontos de 
Iluminação Pública

Solicita-se a divulgação do cadastro de iluminação pública existente.

Justificativa:

 a) a ausência de divulgação do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
pode prejudicar a elaboração das propostas pelos licitantes;

b) a ampla divulgação do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA é 
fundamental para assegurar a isonomia entre os licitantes, o cumprimento da legislação e o 
fornecimento de informações necessárias para a adequada formulação de propostas pelos 
licitantes;

c) é perfeitamente possível que o Poder Concedente divulgue o CADASTRO DA REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA atualmente existente com caráter meramente 
referencial, sem se vincular às informações nele contidas, a exemplo do que ocorre com o 
“Plano de Negócios Referencial”; e

d) a Concessionária irá assumir a responsabilidade integral pela elaboração, a conservação e 
atualização do CADASTRO durante toda a vigência do CONTRATO.

O cadastro de iluminação pública utilizado para elaboração do projeto referencial de 
engenharia será divulgado oportunamente pela Prefeitura e não possuirá caráter vinculante.
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Sugere-se que seja alocado ao Poder Concedente o risco das interferências nos pontos de 
iluminação pública em razão da presença de arborização.

Justificativa:  de acordo com o item 19.1.9 do contrato a concessionária deve identi�car as 
interferências nos pontos de iluminação em razão da arborização e solicitar às autoridades 
competentes as podas necessárias. Por outro lado, incoerentemente, o item 40.1.13 do 
contrato estabelece que é risco da Concessionária as "interferências nos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA com as demais concessionárias de serviços públicos que prestem 
serviços da ÁREA DA CONCESSÃO ou em razão da presença de arborização ".

A contribuição será parcialmente acatada, de forma a esclarecer que a Concessionária deverá 
identi�car as interferências nos pontos de iluminação pública em razão da presença de 
arborização e solicitar às autoridades competentes as podas ou transplantes estritamente 
necessários à adequada prestação dos serviços, ao atendimento dos parâmetros de 
desempenho e às demais obrigações do Contrato e dos Anexos.
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Anexo 9 - Mecanismo de 
Pagamento

Item 2 - Contraprestação Mensal Efetiva 
(CME)

Sugere-se que o cáuculo da contraprestação mensal não seja separado em parcela CAPEX e 
parcela OPEX.

Justificativa:  não é tecnicamente correto segregar CAPEX e OPEX em contratos de PPPs. Pelo 
modelo proposto 66% e 34% das receitas irão amortizar despesas referentes à CAPEX e OPEX, 
respectivamente. No entanto, essa pode não ser a realidade do plano de negócios da licitante 
vencedora. Isso irá criar uma �cção entre o parâmetros de CAPEX e OPEX do contrato e o 
�uxo de caixa real do plano de negócios da concessionária. Nessa toada, enventuais cálculos 
de reequilibrio contratuais que considerem os percentuais pré-estabelecidos para CAPEX e 
OPEX nunca re�etirão o real desequílibrio contratual. Além disso, o crescimento da 
contraprestação pode ser estabelecido pela �xação de percentuais da contraprestação a 
serem pagos nos primeiros anos da concessão, ou seja, não é necessário segregar CAPEX e 
OPEX para estabelecer o crescimento proporcional da contraprestação paga à 
Concessionária, a medida que o parque é modernizado.

A contribuição será considerada para �ns de publicação do edital de�nitivo.
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Anexo 17 - De�nições do Contrato 
de Concessão - Aracaju Anexo 5 - 
Caderno de Encargos - Aracaju

Item 1.1.61. do Anexo 17 Itens 5.10.1.1 e 6 
do Anexo 5

Sugere-se, para clareza geral, a inclusão de cláusula expressa no contrato no sentido de que a 
instalação de PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISOLADO será considerado novo ponto de 
iluminação pública e irá consumir crédito do BANCO DE CRÉDITOS. 

O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

3.2.71 metIotartnoC151

Ao contrário do que estabelece o item 17.2.3 do contrato, sugere-se que a não utilização de 
créditos do BANCO DE CRÉDITOS seja risco alocado ao Poder Concedente, de modo que os 
créditos não utilizados não sejam objeto de compensação em favor do PODER CONDEDENTE 
ao �nal da concessão.

A compensação dos créditos ao �nal do contrato decorre do princípio de vedação ao 
enriquecimento sem causa, previsto no Código Civil Brasileiro. 
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152 Edital
Item 12.3.2 - Habilitação econômico-
�nanceira

Sugerimos que seja incluída exigência de patrimônio líquido mínimo, como requisito de 
habilitação econômico-�nanceira, em patamar compatível com o limite legal (10% do valor 
estimado do objeto) e o vulto do empreendimento, sem prejuízo da manutenção da exigência 
de apresentação de garantia de proposta, a ser apresentada em envelope distinto e julgada 
em fase apartada.

Justificativa:

(a) a "GARANTIA DE PROPOSTA" será objeto de análise e julgamento em etapa distinta da fase 
de habilitação, sendo exigida a sua apresentação em envelope apartado das demais 
exigências de habilitação técnica, jurídica, �scal e econômico-�nanceira;

(b) o item 12.3.2 do Edital se limita a exigir, a título de requisito de quali�cação econômico-
�nanceira, a apresentação de certidão negativa de falência e recuperação judicial e a 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, sem, contudo, especi�car qual a �nalidade da apresentação do balanço e 
demonstrações contábeis, já que não há qualquer exigência ou parâmetro econômico-
�nanceiro a ser objeto de análise a partir dos balanços e demonstrações dos licitantes;

(c) a exigência de apresentação de balanço e demonstrações contábeis possui o condão de 
permitir a demonstração do atendimento a determinado patrimônio líquido mínimo ou 
índices contábeis mínimos/máximos, tornando-se absolutamente inócua se puder ser 
atendida com a simples apresentação da documentação, sem que haja qualquer exame 
acerca da boa saúde �nanceira do licitante a partir de tal documentação, como ocorre no 
caso concreto;

(d) que, no cenário atual, o conteúdo do balanço patrimonial e respectivas demonstrações 
será irrelevante, bastando a sua exibição pelos licitantes para que estes sejam habilitados no 

Tal de�nição diz respeito a poder discricionário da Administração  Pública, ao passo que 
exigências contidas no Edital já são su�cientes para �ns de comprovação da quali�cação 
econômico-�nanceira.
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Anexo 9 - Mecanismo de 
Pagamento - Aracaju

Item 3 - Bônus sobre a Conta de Energia (BCE)

Sugere-se, para clareza geral, que seja explicitado nos documentos da licitação que o 
compartilhamento do bônus será devido caso a concessionária atinja e�cientização superior a 
55,97%.

Justificativa:  na fórmula do CETm a de�nição do MEC é: Meta de e�cientização energética 
para compartilhamento do BCE, equivalente a 105% (cento e cinco por cento). No entanto, 
não é su�cientemente claro sobre o que se aplica esses 105%. Infere-se que seria 105% da 
Meta de E�cientizçaão (53,3%) logo, 55,97% como apontamos no início dessa contribuição. 

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. As condições necessárias para que a 
Concessionária faça jus ao Bônus sobre a Conta de Energia (BCE) estão detalhadas na seção 3 
do Anexo 9.
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Item 16 - Ordem dos Procedimentos da 
Concorrência

Sugere-se que a licitação seja julgada sem inversão de fases na ordem dos procedimentos 
seguindo o seguinte rito para abertura dos envelopes: Envelope 1 - Garantia da Proposta; 
Envelope 2 - Documentos de Habilitação; e Envelope 3 - Proposta Comercial.

Justificativa:

(a) a inversão de fases é exceção à regra geral da Lei de Licitações;

(b) a complexidade operacional e �nanceira do projeto exige players experientes na 
formulação da proposta comercial, evitando que sejam entregues e abertas propostas que 
não estejam aderentes ao interesse público re�etido na contratação pretendida;

(c) num cenário de inversão de fases o julgamento dos documentos de habilitação �ca 
contaminado na medida em que a comissão de licitação decide acerca da habilitação já 
sabendo que esses documentos são referentes a proposta de menor preço; e

(d) a proposta mais vantajosa para administração não necessariamente é a de menor preço, 
mas envolve também em constatar que a licitante tem capacidade técnica e saúde �nanceira 
para executar o objeto.

A utilização da inversão de fases está defesa na legislação de PPPs, sendo instrumento legal e 
legítimo para processamento da licitação do contrato
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Anexo 8 - Sistema de Mensuração 
de Desempenho - Aracaju

Item 7.1.1. Índice de E�cientização - IE

Sugere-se que não seja cravado o valor de 215,85 Watts para a Carga Instalada Incial 
registrada no CADASTRO BASE.

Justificativa: a fórmula do Indicador de E�cientização (IE) considera que a Carga Instalada 
Inicial do CADASTRO BASE é 215,85 Watts. Porém, o CADASTRO BASE será elaborado pela 
concessionária que poderá encontrar outro valor para a Carga Instalada Inicial, em razão, por 
exemplo, da variação do número de pontos de iluminação pública. Essa provável variação irá 
afetar diretamente na quantidade de energia a ser economizada para o cumprimento da 
meta e�cientização e, consequentemente, o desempenho da concessionária em relação ao IE.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. Na seção 3.4 do Anexo 5 está detalhado 
o racional de cálculo do Percentual de E�cientização (PE). O quantitativo de pontos de 
iluminação pública tem como referência o CADASTRO BASE a ser elaborado pela 
Concessionária.
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acincéT oãçatilibaH - 4.3.21 metIlatidE651

Em relação ao atestado de investimento (item 12.3.4.1) sugere-se que:

(i) seja excluída a possibilidade de aceitação de atestado com a previsão de investimento, ou 
seja, que sejam aceitos apenas atestados referentes a investimentos efetivamente realizados. 
Isso porque a emissão dos atestados de capacidade técnica visam a comprovar a efetiva 
experiência, e não a previsão da sua aquisição no futuro (em outras palavras, a experiência 
decorre da execução de determinado serviço e não da previsão de sua execução);

(ii) a exemplo das modelagens de IP do BNDES (Banco Nacional de Dessenvolvimento 
Econômico e Social) seja expressamente previsto que "não será considerado investimento o 
desembolso realizado na condição de contratado em regime de empreitada ou equivalente, 
ainda que para fornecimento de materiais e realização de obras". Isso porque nos contratos 
de empreitada não há investimentos públicos custeados pelo contratado, que recebe 
remuneração em razão de medição de atividades contratuais ou em razão do avanço do 
empreendimento (vide, por exemplo, os recentes editais de PPP de IP dos Municípios de 
Teresina, Porto Alegre e Vila Velha);

(iii) seja exigida a comprovação de investimento, com recursos próprios ou de terceiros, em 
empreendimento de infraestrutura inserido no âmbito de contratos de concessão ou parceria 
público-privada. Tal exigência visa a coibir a apresentação de atestados ou declarações 
relativos a emprendimentos que não tenham sido implantados no bojo de operação 
�nanceira estruturada, com prazos delimitados de amortização (pay back) e retorno a ser 
obtido de forma concomitante ao cumprimento de exigências de performance;

(iv) no caso de declaração da PROPONENTE (item 12.3.4.1.1 (vi)) seja obrigatória a 
apresentação do contrato de concessão ou parceria público-privada, sendo obrigatória ainda 
a apresentação do contrato de �nanciamento (recurso de terceiros) ou de balanços e 
demonstrações �nanceiras que comprovem a efetiva realização de investimentos com 

A contribuição será parcialmente acatada para melhor se esclarecerem os requisitos 
atinentes a esta atestação.
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CONSULTA PÚBLICA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO,
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RESPOSTA PARA CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA

acincéT oãçatilibaH - 4.3.21 metIlatidE751

Sugere-se que seja exigido com requisito de habilitação a atestação técnica de engenharia em 
quantitativos compatíveis com o objeto, especialmente: 

(i) execução dos serviços de implatação e operação de sistema de telegestão de iluminação 
pública;

(ii) execução dos serviços de modernização e e�cientização de parque de iluminação pública 
por meio da substituição por luminárias LED ou de tecnologia superior;

(iii) execução dos serviços de operação e manutenção de parque de iluminação pública com 
no mínimo 29.000 (trinta mil) pontos;

(iv) registro da licitante e responsável técnico junto ao CREA;

(v) atestado do responsável técnico registrado no CREA em atividade compatível com o 
objeto; e

(vi) comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante.

Justificativa: o objeto da PPP possui 2 (duas) parcelas fundamentais: (i) a parte de engenharia, 
que inclui a execução física das obras e os serviços de operação e manutenção da rede 
municipal de iluminação pública; e (ii) a parte econômico-�nanceira, relativa à captação e 
aplicação dos recursos necessários à realização dos investimentos em modernização e 
e�cientização do parque de iluminação pública. Em relação à parcela econômico-�nanceira já 
há a exigência do item 12.3.4.1 do edital, já no que concerne à parcela de engenharia não há 
qualquer exigência de habilitação técnica no edital. 

A contribuição será parcialmente acatada, para incluir a necessidade de apresentação de 
atestação técnica de engenharia, em limites quantitativos compatíveis com o objeto da 
licitação.

158 Edital Item 12.3.2.2 Adequar redação incluindo a referência do Subitem. O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

ACINCÉT OÃÇATILIBAH - 4.3.21 metIlatidE951
Não foi exígida nenhuma atestação técnica para o pro�ssional e para a empresa. Falta de 
comprovação de capacidade para atender ao objeto do edital. 

Contribuição parcialmente acatada, para �ns de complementação às exigências referidas, de 
modo compatível com o objeto da presente licitação

160 Edital Item 12.3.5 (iii) Adequar redação incluindo a referência do Subitem. O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital

161 Edital
Anexo 8 - Declaração de Analise e Viabilidade 
da Proposta Comercial emitida pela 
Instituição Financeira 
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Anexo 4 - Cadastro da Rede 
Municipal de Iluminação Pública

Item 2 

Foi informado o quantitativo de pontos de 60.500. Porem, não foi informada a extrati�cação 
desdes pontos por tipo e potência de lâmpada. Sugere-se informar tais características já que 
se trata de uma informação importante para determinar e veri�car se a economia de energia 
exígida é viavel levando em consideração a tipologia das vias apresentadas e os niveis 
luminotécnicos exígidos. 

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. A estrati�cação dos 60.500 
pontos de iluminação pública está contida nos Relatórios divulgados no Data Room, em 
caráter não vinculante. Complementarmente informa-se que os estudos do Projeto, incluindo 
os relatórios previamente divulgados através da ferramenta Data Room, e demais 
documentos pertinentes serão divulgados oportunamente pela Prefeitura em seu próprio site.

163 Minuta do Contrato Item 19.3 (ii) Adequar redação incluindo a referência citada. O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
164 Minuta do Contrato Item 19.3 (iii) Adequar redação incluindo a referência citada. O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital
165 Minuta do Contrato Item 19.3 (v) Adequar redação incluindo a referência citada. O comentário será considerado para �ns de revisão da redação de�nitiva do Edital


