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1 EDITAL E SEUS ANEXOS  LEGISLAÇÕES 
APLICÁVEIS

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Avaliamos ser de suma importância que as legislações do Município de Belém, seguindo o quanto atualmente 
praticado, estejam devidamente atualizadas, de modo que as diretrizes expressas em Edital e Minuta do 
Contrato de Concessão possuam embasamento normativo. 

Entendemos, ainda, 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 a 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 sejam devidamente atualizadas e indicadas em preâmbulo do instrumento 
convocatório. 

A legislação que impacta o projeto está integralmente disponibilizada pela Prefeitura, em endereço 
eletrônico e mediante publicação no diário oficial do município. É dada transparência para toda 
legislação municipal para ciência dos interessados, inclusive aquela afeta ao projeto de PPP. Lembra-
se, por oportuno, que os interessados são responsáveis pela análise da legislação aplicável ao 
projeto e de todas as demais questões necessárias ao seu correto desenvolvimento, visando 
apresentação responsável de propostas.

2 EDITAL
 

13.3.4.1.3. A experiência exigida no Item 13.3.4.1 
também poderá ser comprovada por meio de 
atestados emitidos em nome da empresa integrante 
do mesmo GRUPO ECONÔMICO da PROPONENTE.

Sugestão: 
INCLUSÃO DE REDAÇÃO

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 fins de revisão da redação definitiva do Edital

3 EDITAL

18.8.1. Na hipótese do Item Error! Reference source 
not found. e em virtude defatos supervenientes, fica 
o PODER CONCEDENTE autorizado a revogar a 
CONCORRÊNCIA, mediante proposta da COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO, devidamente justificada em 
prol do interesse público, sem prejuízo das sanções
cabíveis.

RETIFICAÇÃO Solicitamos a retificação da redação em comento, para fazer constar o item a ser indicado do Edital.
Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

4 EDITAL

19.2. Para efeito do CONTRATO, somente os bens 
vinculados listados no ANEXO 8N serão 
considerados bens reversíveis, excluídos aqueles 
bens de uso administrativo e/ou não essenciais à 
prestação dos SERVIÇOS, utilizados na execução do 
CONTRATO.

QUESTIONAMENTO

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? 

De acordo com o Anexo 15, a concessionária deverá garantir o integral acesso ao software para o 
Poder Concedente pelo período mínimo de 24 meses após o fim do período de concessão, inclusive 
caso este exija pagamento de taxas ou licenças para utilização.

5 EDITAL
18.4. A ADJUDICATÁRIA deverá, como condição para 
assinatura do CONTRATO: 

Sugestão: 
INCLUSÃO DE REDAÇÃO

Considerando que a figura de um VERIFICADOR INDEPENDENTE é fundamental para dar segurança jurídica aos 
potenciais licitantes no tocante à observância imparcial dos critérios de apuração do desempenho da 
CONCESSIONÁRIA, entendemos que deverá existir um prazo máximo para sua contratação. Prazo este que 
deverá anteceder o prazo estabelecido à primeira remuneração da CONCESSIONÁRIA, dada a própria natureza 
operacional do VERIFICADOR, de modo a garantir segurança jurídica do projeto, sob a ótica dos potenciais 
licitantes, sendo fundamental para assegurar o sucesso da licitação e prestigiar o princípio da busca da proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública. 

Desta forma, por ser a contratação de um VERIFICADOR INDEPENDENTE condição de eficácia à assinatura do 
contrato, sugerimos que seja estabelecido um prazo ao Poder Concedente para contratação do verificador.

A contratação do verificador independente é condição de eficácia do contrato, inexistindo prazo 
coercitivo para formalização dessa contratação, juntamente com as demais condições de eficácia 
alocadas ao Poder Concedente. 
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6 MINUTA DO CONTRATO

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

QUESTIONAMENTO

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?

De acordo com o Anexo 15, a concessionária deverá garantir o integral acesso ao software para o 
Poder Concedente pelo período mínimo de 24 meses após o fim do período de concessão, inclusive 
caso este exija pagamento de taxas ou licenças para utilização.

7 MINUTA DO CONTRATO 10. RELACIONAMENTO COM A DISTRIBUIDORA QUESTIONAMENTO

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

Nosso entendimento está correto?

O relacionamento com a Distribuidora deverá ser ajustado em função das alterações regulatórias da 
ANEEL, mediante a Resolução Normativa nº 888/2020.

8 MINUTA DO CONTRATO

43.8. A recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro contratual 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;

Sugestão:  DE EXCLUSÃO DE REDAÇÃO

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

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

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

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

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

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

A prorrogação do prazo contratual é instrumento legítimo para, dependendo da situação concreta, 
reequilibrar o contrato de PPP. As peculiaridades de futuros eventuais ajustes contratuais deverão 
ser avaliadas de acordo com cada caso concreto, conforme definido pelo Poder Concedente.

9 MINUTA DO CONTRATO

43.10. Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
decisão de reequilíbrio do CONTRATO, não haja 
acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o 
PODER CONCEDENTE elegerá os mecanismos de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
contratual a serem adotados, a seu exclusivo 
critério, por meio de decisão motivada.

Sugestão:  DE EXCLUSÃO DE REDAÇÃO

Uma vez que a revisão extraordinária do contrato será solicitada por àquele que se sentir prejudicado, visando a 
equidade da relação financeira, entendemos que as partes interessadas devam escolher, em comum acordo, a 
forma em que se dará a recomposição do equilíbrio econômico financeiro da avença (dentro de uma das 
hipóteses previstas na cláusula 43.8). 

Isto porque, é certo que a readequação econômico-financeira deve levar em consideração o cenário 
macroeconômico do país em paralelo a observância do caso em concreto, em sua singularidade, de modo a se 
obter um resultado mais efetivo para parte que se sentir prejudicada. 

Neste sentido, sugerimos exclusão da presente cláusula.

Agradecemos a contribuição, porém não será acatada. O Contrato prevê a possibilidade de eventual 
acordo entre as partes sobre a forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, contudo 
a prerrogativa de decidir sobre o tema é do Poder Concedente tendo em vista o interesse público na 
adoção da forma mais conveniente e adequada para que a manutenção dos serviços não seja 
prejudicada 
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10 MINUTA DO CONTRATO

45.6.6. 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 0,4 por dois 
trimestres consecutivos ou por cinco trimestres não 
consecutivos, no período de 5 (cinco) anos;

Sugestão: 
INCLUSÃO DE REDAÇÃO

É cediço que, à luz do quanto disposto em Legislação Federal 8666/93, ao julgar a penalidade mais adequada, o 
gestor público deve examinar o fato conjugando-o com as regras contratuais, sem se descuidar das garantias 
constitucionais, por meio de procedimento específico, utilizando-se dos princípios como o da 
proporcionalidade, da razoabilidade, da ampla defesa, do contraditório, da impessoalidade e da isonomia.

A doutrina não diverge quanto à necessidade de que a autoridade deve estar atenta para que a aplicação da 
pena esteja calcada na proporcionalidade e na razoabilidade, podendo ocorrer, inclusive, a possibilidade de 
haver resultados distintos para condutas aparentemente idênticas.

Assim, o entendimento do Tribunal de Contas da União nos informa em seu artigo 9º não ser válida a cláusula 
penal superior à importância de 10% do valor da dívida.Neste sentido, a previsão de multa contratual deverá 
observar os parâmetros da razoabilidade. Devendo, ainda, as penalidades pecuniárias serem apresentadas em 
forma gradativa de acordo com a gravidade do caso em concreto.

Neste sentido, a previsão de multa contratual deverá observar os parâmetros da razoabilidade. Devendo, ainda, 
as penalidades pecuniárias serem apresentadas em forma gradativa de acordo com a gravidade do caso em 
concreto.

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

É o que se segure. 

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.

11 ANEXO 14 VERIFICADOR INDEPENDENTE Sugestão: 

O Anexo 14 nos informa que o VERIFICADOR INDEPENDENTE será contratado pelo PODER CONCEDENTE, a 
quem competirá arcar, integralmente, com os respectivos custos da contratação. 

Entretanto, compreendemos que a lógica da contratação dessa figura deverá seguir os demais projetos também 
elaborados pela Caixa Econômica Federal (a exemplo de: Campinas/SP, Sapucaia do Sul/RS, Aracaju/SE, Franco 
da Rocha/SP, dentre tantos outros), onde é previsto que o VERIFICADOR INDEPENDENTE será selecionado pelo 
PODER CONCEDENTE e contratado, sob o regime privado, pela CONCESSIONÁRIA. 

Avaliamos, pois, que uma vez a contratação deste terceiro sendo de responsabilidade atribuída ao particular, 
além de desonerar a Administração dos custos relativos à contratação - que deverá obedecer aos ritos impostos 
a qualquer licitação pública - resultará em maior celeridade e segurança jurídica ao contrato de concessão a ser 
firmado. 

Pontua-se que, na hipótese da contratação do VERIFICADOR se dar pelo particular, o trabalho deste terceiro 
será desenvolvido em parceria com o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, promovendo a integração 
das equipes e o alinhamento em relação às melhores práticas a serem adotadas. 

Impõe-se ressaltar, ainda, que em que pese ocorra à contratação pela via privada, a escolha do VERIFICADOR, 
que deverá reunir condições mínimas de qualificação e atuação previamente estipuladas, ficará a cargo 
exclusivamente do PODER CONCEDENTE. 

Quer dizer, em que pese à contratação se dê pela CONCESSIONÁRIA (contrato privado), sendo ela a responsável 
por todos os custos com os respectivos da contratação, a seleção do VERIFICADOR INDEPENDENTE será de 
única e exclusiva escolha do PODER CONCEDENTE.  

Neste sentido, não havendo qualquer prejuízo a Administração Pública, bem como pela clara possibilidade de 
economia ao erário municipal - tendo em vista a ausência de procedimento licitatório e todos os custos 
inerentes a ele – é que se sugere que o VERIFICADOR INDEPENDENTE seja contratado, sob o regime privado, 

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.

12 Anexo 10 2. Valor em Risco
Sugestão: 
INCLUSÃO DE REDAÇÃO

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.

13 EDITAL _ QUESTIONAMENTO

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 Belém, incluídos a implantação, a instalação, a 
recuperação, a modernização, o melhoramento, a eficientização, a expansão, a operação e a manutenção da 
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, questionamos: Qual deve ser a alíquota efetiva de Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS aplicada sobre os serviços prestados pela SPE? 5%, 4%, 3% ou 2%?

Ademais, questionamos qual a legislação aplicável à concessão, no tocando ao ISS?

Nos termos do item 2.4 do Edital, cabe às Proponentes o exame de todas as instruções, condições, 
exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis à Concorrência e ao 
Contrato. Lembra-se, por oportuno, que a legislação que impacta o projeto está integralmente 
disponibilizada pela Prefeitura, em endereço eletrônico e mediante publicação no diário oficial do 
município, sendo os interessados responsáveis pela análise da legislação aplicável ao projeto e de 
todas as demais questões necessárias ao seu correto desenvolvimento, visando apresentação 
responsável de propostas, de forma que não poderá ser alegado desconhecimento de lei. 



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

14 EDITAL

18.4. A ADJUDICATÁRIA deverá, como condição para 
assinatura do CONTRATO:

(iii) Subscrição e integralização do capital social da 
SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO no valor mínimo de [R$ 41.214.661,14 
(quarenta e um milhões,
duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e um 
reais, e quatorze
centavos)];

Sugestão: 
INCLUSÃO DE REDAÇÃO

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 definição diz respeito a 
poder discricionário da Administração  Pública, a fim de assegurar a robustez desejada ao Projeto, 
por meio do estabelecimento das condições de integralização do capital social da Sociedade de 
Propósito Específico.

15 MINUTA DO CONTRATO

37.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor 
do PODER CONCEDENTE, como garantia
do fiel cumprimento das obrigações contratuais, 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, da
data de assinatura do CONTRATO até, no mínimo, 
120 (cento e vinte) dias após o advento do
termo contratual, no montante equivalente a:

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

Sugestão: 
INCLUSÃO DE REDAÇÃO

Conforme cláusula 18.4 do Edital, um dos fatores condicionantes para assinatura do contrato é a constituição da 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. Em contrapartida, na cláusula 37.1 da Minuta do Contrato é 
mencionado qual percentual a GARANTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deve ser constituída ao longo da 
concessão, tendo início na DATA DE EFICÁCIA. Diante da divergência exposta, sugerimos a seguinte redação 
para a cláusula 38.1, alínea (i):

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

A contribuição será considerada para a emissão dos documentos finais

16 MINUTA DO CONTRATO 38.1.20 QUESTIONAMENTO
Considerando o disposto na cláusula 38.1.20. sobre os riscos do Poder Concedente acerca de 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, especificações e regulamentações aplicáveis à 
Concorrência e ao Contrato. Lembra-se, por oportuno, que a legislação vigente, e demais alterações 
legislativas que sobrevenham, que impactem o projeto estão integralmente disponibilizadas pela 
Prefeitura, em endereço eletrônico e mediante publicação no diário oficial do município. São os 
interessados responsáveis pela análise da legislação aplicável ao projeto e de todas as demais 
questões necessárias ao seu correto desenvolvimento, visando apresentação responsável de 
propostas, de forma que não poderá ser alegado desconhecimento de lei.

17 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 encerrada a FASE II, poderá o PODER 
CONCEDENTE se valer da prerrogativa de executar 
direta ou
indiretamente a atividade, mediante o pagamento 
de remuneração conforme as Cláusulas abaixo.

Sugestão: 

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

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. 

18 MINUTA DO CONTRATO

30.1. Sob pena de caducidade, nos termos deste 
CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar 
o capital social integralizado no valor igual ou 
superior de [R$ 42.234.970,77 (quarenta e dois 
milhões, duzentos e trinta e quatro mil, novecentos 
e setenta reais e setenta e sete centavos)], como 
uma das condições de assinatura deste CONTRATO.

QUESTIONAMENTO

O valor a ser subscrito e integralizado como Capital Social da Sociedade de Propósito Específico (SPE) apresenta 
divergência entre a Minuta do Edital e a Minuta do Contrato, sendo R$41.214.661,14 e R$42.234.970,77 
respectivamente em cada documento. Diante do exposto, questionamos: Qual valor deve ser levado em 
consideração?

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

19 MINUTA DO CONTRATO

31.19.A CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com 
o PODER CONCEDENTE os ganhos econômicos 
efetivos decorrentes da redução do risco de crédito 
dos financiamentos utilizados.

Sugestão: 

Entendemos que, para que o Poder Concedente faça jus aos ganhos econômicos na hipótese prevista na 
Cláusula 31.19 da Minuta Contratual, deverá o Ente contribuir de forma verdadeiramente ativa e eficaz para a 
redução de risco de crédito da Concessionária. 

Visto que, como disposto nas cláusulas componentes do tópico “Financiamento”, a CONCESSIONÁRIA é a única 
e exclusiva responsável pelos riscos ou inadimplemento do financiamento adquirido, ficando o PODER 
CONCEDENTE livre de quaisquer responsabilidades.

Diante do exposto, sugerimos que a presente cláusula seja remodelada de modo a prever que os ganhos 
econômicos do Poder Concedente - para os casos de refinanciamento por parte da Concessionária - sejam 
provenientes de contribuições eficientes/efetivas/ativas da Parte Contratante.

Agradecemos a contribuição, contudo, não será acatada. Conforme o disposto no art. 5º, IX da Lei nº 
11.079/2004, o compartilhamento de ganhos econômicos decorrentes da redução de risco de 
créditos de financiamentos em qualquer caso.
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20 MINUTA DO CONTRATO

37.4. As cartas de fiança e as apólices de 
seguro-garantia deverão ser contratadas junto a
instituições de primeira linha, assim entendida como 
aquela que tiver patrimônio líquido
mínimo, na data de contratação da carta fiança, 
equivalente a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão
de Reais), e deverão ter vigência mínima de 1 (um) 
ano a contar da DATA DE EFICÁCIA, sendo de
inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA 
mantê-las em plena vigência e de forma
ininterrupta durante toda a CONCESSÃO, bem como 
promover as renovações e atualizações que
forem necessárias para tanto.

QUESTIONAMENTO

Com relação à contratação de cartas de fiança e apólices de seguro-garantia, conforme a cláusula mencionada, 
entendemos que somente a carta de fiança deve ser contratada junto à instituição constituída de Patrimônio 
Líquido mínimo de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). 

Nosso entendimento está correto? Em caso negativo, solicitamos a correção da cláusula supracitada de modo a 
tornar clara a inclusão das apólices de seguro-garantia nas premissas adotadas se for este o caso.

A contribuição será considerada para a emissão dos documentos finais

21 MINUTA DO CONTRATO

37.4. As cartas de fiança e as apólices de 
seguro-garantia deverão ser contratadas junto a
instituições de primeira linha, assim entendida como 
aquela que tiver patrimônio líquido
mínimo, na data de contratação da carta fiança, 
equivalente a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão
de Reais), e deverão ter vigência mínima de 1 (um) 
ano a contar da DATA DE EFICÁCIA, sendo de
inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA 
mantê-las em plena vigência e de forma
ininterrupta durante toda a CONCESSÃO, bem como 
promover as renovações e atualizações que
forem necessárias para tanto.

Sugestão: 

Avaliamos que o Patrimônio Líquido requerido de R$1.000.000.000,00 para as instituições provedoras de 
apólices seguro-garantia é demasiadamente alto, tornando-se assim uma cláusula restritiva do mercado, 
afetando a isonomia na disputa da concorrência. 

Diante do exposto, sugerimos a redução do valor mencionado para valor igual ou inferior à R$500.000.000,00, 
acreditando este ser o valor adequado quando levado em consideração as entidades vinculadas à SUSEP.

A contribuição será parcialmente acata para a emissão dos documentos finais

22 MINUTA DO CONTRATO

24.2 “Para acessar o data room, os interessados 
deverão enviar mensagem para pppip@ifc.org. A 
mensagem deverá conter o nome, a empresa e o 
endereço de e-mail de todos aqueles que desejam 
ter acesso à plataforma.”

Sugestão: 
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.

23 ANEXO 05
4.2.2 “Estratégia de redução da intensidade 
luminosa (dimerização) em horários especiais, 
quando cabível.”

QUESTIONAMENTO

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

 Nosso entendimento está correto?

O entendimento não está correto. Conforme previsto na seção 5.8.4 do ANEXO 5 (CADERNO DE 
ENCARGOS): "O ajuste de fluxo 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."

24 ANEXO 09

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.”

Sugestão: 
EXCLUSÃO DE REDAÇÃO

Visando uma maior economicidade para a administração pública, sugerimos que seja retirado à 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.
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25 MINUTA DO EDITAL E ANEXOS 13.3.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA
Sugestão: 
INCLUSÃO DE REDAÇÃO

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

26 ANEXO 5 - CADERNO DE ENCARGOS 7.2 CUMPRIMENTO DOS MARCOS DA CONCESSÃO Sugestão: 

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 
eficientização 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).

Agradecemos o envio da contribuição e informamos que a sugestão será considerada para fins de 
publicação do edital final.

27

ANEXO 8 

C/C

ANEXO 9  

Anexo 8 –  Sistema de Mensuração de Desempenho, 
Item 2.2.1 Início da Apuração

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.

C/C

Anexo 9 - Mecanismo de Pagamento, Item 2.3.1 
Cálculo do FD nos 6 primeiros meses da Concessão

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, 

Sugestão: 

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).

28 ANEXO 8

Item 4.1.1 Índice de Adequação luminotécnica- IAL

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

Sugestão: 
EXCLUSÃO DE REDAÇÃO

Não é comum no mercado nacional aferir as grandezas de Temperatura de Cor e IRC em campo, inclusive, a 
norma técnica nacional apenas rege sobre os indicadores de Ilumiância Média e uniformidades mínimos que 
podem ser facilmente medida através de luxímetros portáteis que possuem certificado de calibração. 

Assim, sugere-se que a Temperatura de Cor e o IRC sejam suprimidas desta avaliação.

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. A manutenção destes indicadores 
é importante para garantir a qualidade e uniformidade da luz.
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29 MINUTA DO CONTRATO

CLÁUSULA 6.3

C/C

CLÁUSULA 35.5.1

QUESTIONAMENTO

Considerando que o PRAZO DA CONCESSÃO se inicia na DATA DE EFICÁCIA, a partir da emissão da ORDEM 
INICIAL DE SERVIÇOS, e que o início do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA ocorre na FASE I, 
sendo o segundo evento 121 dias posterior ao primeiro conforme cronograma proposto. Entendemos que a 
CONCESSIONÁRIA fará jus a receita por tempo inferior a 13 anos, visto que o intervalo de quatro meses (121 
dias) entre a DATA DE EFICÁCIA e o início da FASE I são integrados ao prazo da Concessão.

 Nosso entendimento está correto?

O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA se dará a partir do início da FASE I, no valor 
equivalente a amortização prevista para o prazo de 13 anos da Concessão.

30 MINUTA DO CONTRATO

CLÁUSULA 6.3

C/C

CLÁUSULA 35.5.1

Sugestão: 

Considerando que o intervalo de quatro meses (121 dias) entre a DATA DE EFICÁCIA e o início da FASE I são 
integrados ao PRAZO DA CONCESSÃO, e que a CONCESSIONÁRIA, nesta condição, fará jus a apenas 152 meses 
de remuneração ao invés dos 156 meses totais previstos (13 anos), sugerimos a revisão do cronograma 
proposto de modo que a CONCESSIONÁRIA seja remunerada por 156 meses a partir do início do PRAZO DA 
CONCESSÃO (DATA DE EFICÁCIA).

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. O pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA se dará a partir do início da FASE I conforme regras e 
previsões da Minuta do Contrato e Anexos.

31 CADERNO DE ENCARGOS

5.6.1 

A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA deve ocorrer 
em
todos os logradouros públicos existentes, podendo 
em alguns casos necessitar de novos PONTOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA em locais denominadas como 
áreas escuras: vias que já apresentam iluminação
atualmente mas não possuem os parâmetros que 
possibilitem o atendimento dos requisitos de
iluminância e uniformidade previstos neste ANEXO.

QUESTIONAMENTO
Pelo quanto disposto em item 5.6.1 questionamos: o conceito de via do item em questão está atrelado ao 
logradouro? 

Conforme citado no item 5.7 do Anexo 5 (Caderno de Encargos): "Todos os custos de adequação 
como, por exemplo, a instalação de um novo poste e/ou luminária, são de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, em vãos entre dois PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com distância de até 90 
(noventa) metros na mesma via" .

32 CADERNO DE ENCARGOS
5.6.1
Instalação de novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA para correção de áreas escuras

QUESTIONAMENTO

Pelo quanto apresentado em item, questionamos:

Se uma via apresentar 10km, e apenas 500 metros da mesma apresentar Iluminação, os demais 9.500 metros 
sem iluminação serão considerados no Banco de Créditos (Serviços Complementares) ou Remodelamento 
(instalação de novos pontos)? 

Qual o critério de seleção se o trecho vai para o Banco de Créditos ou Remodelamento ( Instalação de Novos 
Pontos para correção dos Pontos Escuros) ?

Conforme citado no item 5.7 do Anexo 5 (Caderno de Encargos): "Todos os custos de adequação 
como, por exemplo, a instalação de um novo poste e/ou luminária, são de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, em vãos entre dois PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com distância de até 90 
(noventa) metros na mesma via" .

33 CADERNO DE ENCARGOS

Item 5.2
"[...] 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. 
ii. Gestão de Ativos de iluminação; 
iii. Gestão da Operação (manutenções preditivas, 
preventivas e corretivas); 
iv. Gestão de Desempenho; 
v. Gestão de Projetos; 
vi. Gestão do Consumo de Energia Elétrica. "

QUESTIONAMENTO

A redação do Caderno de encargo não deixa claro não se a Concessionária poderá disponibilizar Callcenter que 
esteja fisicamente instalado, acessado e utilizado em outra localidade.  O software de gestão de chamados do 
Callcenter, seria integrado ao sistema de gestão da operação.

Solicitamos maiores esclarecimentos. 

A Concessionária poderá instalar o Call Center fisicamente em outro Município, garantindo o 
atendimento de todas as exigências e requisitos previstos no Contrato e seus Anexos.
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34 CADERNO DE ENCARGOS

Item 5.2.2
"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"

QUESTIONAMENTO

Não está claro como funcionará aintegração entre a telegestão e sistema de gestão de chamados. 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. 
Avaliamos 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 possa 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 
Eficientização dos Pontos de Iluminação Pública, à Iluminação Especial, ao Sistema de Telegestão e 
aos Serviços Complementares. 

35 Minuta de Contrato  22.1.5
Sugere-se fixar um valor por folha impressa e gratuidade para documentação 
por meio eletrônico

Entendemos que fornecer certidões e cópias de documentos de forma gratuita e ilimitada pode representar um 
custo relevante ao concessionário, caso o volume de solicitações seja alto.

Agradecemos a contribuição, porém a sugestão não será acatada. No entanto, será inserido na 
redação da cláusula que a disponibilização da documentação deverá ser realizada 
"preferencialmente por meio digital".

36 Sistema de Mensuração de Desempenho Tabela do Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)

Tendo em vista as tabelas que tratam das faixas de performance a serem 
consideradas para o IAL, sugere-se a substituição do termo ITC para IRC. 
Caso o nosso entendimento esteja incorreto, solicita-se esclarecimento 
quanto a aplicação do referido termo.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

37 Edital 24.1
Disponibilização integral da documentação e estudos técnicos quando da 
publicação da licitação.

Sugere-se a exclusão do item 24.1 posto que a exigência de solicitação de informações adicionais por meio 
eletrônico não se justifica nos mais variados aspectos, dos quais destacamos: (I) Não é razoável retardar a 
disponibilização de documentos e informações que já sejam previamente de conhecimento do agente de 
estruturação/município. (II) A criação de um banco de dados com a indicação de empresas interessadas já na 
fase de licitação traz riscos desnecessários ao projeto, em especial quanto ao prévio conhecimento dos players 
interessados em apresentar propostas comerciais, informação esta de extrema sensibilidade para a qualidade 
do BID da presente licitação. Suponhamos que por algum problema técnico ou desvios de compliance essa 
informação fique disponível para uma empresa específica. Não há dúvidas que a legitimidade do processo 
concorrencial seria ferida de morte trazendo enorme risco reputacional a todos os envolvidos. (III) Existe um 
risco evidente de ocorrerem diferenças de prazos na disponibilização de documentos entre os diferentes 
potenciais licitantes. Ou seja, mesmo partindo do pressuposto da boa fé de todos os envolvidos, um simples 
erro administrativo poderia trazer discrepâncias no tratamento entre empresas afrontando o princípio da 
isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública (IV) Já existe farta 
jurisprudência contrária a exigência de atestados de visita técnica  nas licitações exatamente por este tipo de 
mecanismo contribuir para o conhecimento prévio da movimentação de mercado, assim como ocorreria na 
hipótese de manutenção do item 24.1

O acesso às informações do data room não prejudicam a concorrência, sendo que cada Proponente 
detém a obrigação de realizar estudos próprios para acesso às informações. Trata-se de prática 
reiterada em diversos projetos de infraestrutura nacional, sem questionamento e/ou problemas de 
afronta à isonomia. 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.

38 Edital 13.4
Revisão de Redação do referido item para melhor compreensão dos 
licitantes. 

Sugere-se a revisão da redação do item 13.4 de forma que fique evidente que a exigência do prazo de 90 dias 
não se aplicam às certidões, declarações e/ou atestados utilizados para efeitos de comprovação da habilitação 
técnica. Tal solicitação se justifica pelo fato dos referidos atestados não serem emitidos com data de validade, 
uma vez que possuem a finalidade de atestar que determinada empresa ou profissional realizou uma atividade 
específica. Neste sentido, o fato de terem transcorrido 90 ou 180 dias da data de emissão do atestado não 
descaracteriza a experiência adquirida pela licitante. A exigência de validade de fato se aplica a certidões 
negativas na qual a condição da licitante pode mudar em um prazo. A título de exemplo, suponhamos que uma 
determinada contratante se negue a emitir um novo atestado a sua contratada (e potencial licitante na presente 
licitação) sob a justificativa de que o atestado já havia sido emitido anteriormente. O Município estaria limitando 
a participação de uma empresa que possui a experiência necessária para participação na licitação por um mero 
capricho alheio à competência da licitante. Há que se ressaltar ainda que em caso de qualquer dúvida por parte 
da Comissão Especial de Licitação quanto aos atestados apresentados, esta pode se valer da realização de 
diligências nos termos do item 26.4 do edital

O comentário será considerado para fins de revisão da redação definitiva do Edital

39 Edital 3.1
Disponibilização do Edital, Anexos e estudos técnicos por prazo de 
publicidade mínimo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista a complexidade e 
vulto do projeto.

Considerando que não foram informados no âmbito da consulta pública os prazos para apresentação de 
esclarecimentos, solicita-se a gentileza de serem considerados prazos que oportunizem um prazo mínimo de 45 
dias entre a publicação da licitação e o prazo final para apresentação de pedido de esclarecimentos. Tal 
solicitação se justifica pela complexidade de projetos deste porte, bem como pela existência de diversas 
iniciativas similares em paralelo no ano de 2020. Assim, é indispensável a garantia do prazo supracitado para 
que os licitantes tenham condições de elaborarem adequadamente a análise da documentação e a consequente 
elaboração da proposta comercial.

Será oportunizado prazo adequado para apresentação de pedidos de esclarecimento, observado os 
prazos legais mínimos entre a publicação do Edital e realização da Sessão Pública. 



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

40 Edital 11.5
Exclusão de exigência de proporcionalização das empresas membro de 
consórcio para efeitos de comprovação da Garantia de Proposta.

Considerando que o próprio item 11.5 permite que a Garantia de Proposta seja apresentada por uma única 
empresa mesmo que em caso de consórcio, sugere-se a exclusão do dispositivo que estipula a necessidade de 
observância da proporção da respectiva participação no Consórcio. Ora, não nos parece razoável permitir que 
empresas consorciadas atendam ao requisito de forma isolada em nome das demais consorciadas mas vedar 
que a garantia de proposta seja prestada na forma que melhor convier as suas empresas membro. Portanto, a 
referida exigência tal como está hoje somente contribui, s.m.j, para aumentar o risco de equívocos na 
elaboração da documentação pelas licitantes e, por consequência, na elevação do risco de recursos em caso de 
eventual desclassificação, assim como ocorrido em licitação recente do segmento de Iluminação Pública.

O comentário será considerado para fins de revisão da redação definitiva do Edital

41 Edital 13.3.4.1
Revisão da redação do referido item, considerando a possibilidade de 
interpretação errônea pelos licitantes.

Considerando que o requisito de habilitação técnica do edital é a comprovação de participação em 
empreendimento de infraestrutura de qualquer setor com investimentos mínimos de R$ 41.214.661.14, não 
nos pareceu suficientemente clara a exigência de "retorno de longo prazo (assim considerado o prazo mínimo 
de 5 anos) para os casos em que os investimentos se deem com recurso de terceiros. Neste sentido, quais 
critérios objetivos serão analisados para atendimento do referido item? Caso entendam a dúvida como 
pertinente, solicitamos a gentileza de reverem a redação atual do referido item.

Agradecemos a contribuição. O comentário será considerado na redação final.

42 Edital Parte II - Preâmbulo
“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.
- Justificativa: necessidade de correção de erro material para inclusão da palavra “Lei”.

O comentário será considerado para fins de revisão da redação definitiva do Edital

43 Edital Parte II - Preâmbulo

“Os interessados deverão entregar os ENVELOPES 1 (GARANTIA DA 
PROPOSTA), 2 (PROPOSTA COMERCIAL) e 3 (DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO) em ENVELOPES devidamente fechados e lacrados, no 
[Auditório da Secretaria Geral de Planejamento e Gestão – SEGEP/PMB, 
Belém – PA], no dia [●] de [●] de 2020, entre às [●] e às [●], onde se realizará 
a SESSÃO PÚBLICA de abertura da CONCORRÊNCIA, impreterivelmente.”

- Nova redação sugerida: “Os interessados deverão entregar os ENVELOPES 1 (GARANTIA DA PROPOSTA), 2 
(PROPOSTA COMERCIAL) e 3 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) em ENVELOPES devidamente fechados e 
lacrados, no [Auditório da Secretaria Geral de Planejamento e Gestão – SEGEP/PMB, Belém – PA], Av. 
Governador José Malcher, 2110, Bairro São Brás - Belém/PA, CEP 66.060-230, no dia [●] de [●] de 2020, entre 
às [●] e às [●], onde se realizará a SESSÃO PÚBLICA de abertura da CONCORRÊNCIA, impreterivelmente.”
Sugestão: inclusão do endereço para a entrega dos envelopes.
Justificativa:  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 fins de revisão da redação definitiva do Edital

44 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

“3.1. No dia no dia [●] de [●] de 2020, entre às [●] e às [●], a COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO estará reunida em SESSÃO PÚBLICA na sede da 
[Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, à Av. 
Gov. José Malcher, 2.110, Bairro São Brás - Belém/PA, no Auditório – Térreo] 
para receber e iniciar a abertura dos ENVELOPES referentes à 
CONCORRÊNCIA.” 

- Nova redação sugerida: “3.1. No dia [●] de [●] de 2020, entre às [●] e às [●], a COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO estará reunida em SESSÃO PÚBLICA na sede da [Secretaria Municipal de Coordenação Geral do 
Planejamento e Gestão, à Av. Gov. José Malcher, 2.110, Bairro São Brás - Belém/PA, no Auditório – Térreo] para 
receber e iniciar a abertura dos ENVELOPES referentes à CONCORRÊNCIA.”
- Sugestão: excluir a expressão “no dia” no trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção de erro material para exclusão da expressão “no dia”.

O comentário será considerado para fins de revisão da redação definitiva do Edital

45 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

9. Condições de Participação.
(...)
9.2 (...)  
(iv) Estiverem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, bem como 
de insolvência, administração especial temporária ou intervenção, e ainda, 
cuja falência tenha sido decretada por sentença judicial, ressalvado o 

 disposto no Item 9.2.3Error! Reference source not found.; 

- Nova redação sugerida: (iv) Estiverem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, bem como de 
insolvência, administração especial temporária ou intervenção, e ainda, cuja falência tenha sido decretada por 
sentença judicial, ressalvado o disposto no Item 9.2.3 [●]
- Sugestão: correção da referência no trecho do item iv da cláusula 9.2 do Edital.
- Justificativa: necessidade de correção das referências cruzadas em questão.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

46 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

9. Condições de Participação.
(...)
9.2.3. As restrições dispostas nas alíneas (viii) e (ix), do Item 9.2Error! 
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. 

- Nova redação sugerida: 9.2.3. As restrições dispostas nas alíneas (viii) e (ix), do Item 9.2, 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: correção da referência no trecho que menciona o item 9.2
- Justificativa: necessidade de correção das referências cruzadas em questão.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

47 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

10. Da Representação e Credenciamento
(...)
10.7. A qualquer momento no curso da CONCORRÊNCIA a PROPONENTE 
poderá constituir ou substituir seu(s) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) 
mediante apresentação dos documentos listados no Item 10.2Error! 
Reference source not found.. 

- Nova redação sugerida: 10.7. A qualquer momento no curso da CONCORRÊNCIA a PROPONENTE poderá 
constituir ou substituir seu(s) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) mediante apresentação dos documentos 
listados no Item 10.2 [●]
- Sugestão: correção da referência no trecho acima 
- Justificativa: necessidade de correção das referências cruzadas em questão.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

48 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

11. Do Conteúdo da Garantia das Propostas - volume 1
(...)
11.4.1.1. 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 definido pelo Ministério da 
Econômia, não sujeitos a qualquer ônus ou gravame. 

- Nova redação sugerida: 11.4.1.1. 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 definido pelo Ministério da Economia, não sujeitos a qualquer ônus ou 
gravame. 
- Sugestão: correção dos trechos do item 11.4.1.1 
- Justificativa: necessidade de correção da palavra “conforme” e “economia” na referência em questão.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

49 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

12. Do Conteúdo Da Proposta Comercial – Volume 2
(...)
12.1.2. A PROPOSTA COMERCIAL é incondicional, irrevogável e irretratável 
durante seu período de vigência e deverá ter como data base a data de 
entrega das PROPOSTAS COMERCIAIS, considerando: 
(...)
(i) Todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se 

 limitando, às financeiras) necessários para a operação da CONCESSÃO; 

- Nova redação sugerida: (i) Todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se 
limitando, às financeiras) necessários para a operação da CONCESSÃO; considerando-se a alíquota de [•]% para 
o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos da Lei Municipal nº [•];”
- Sugestão: para evitar disparidades na formulação das propostas e falhas de interpretação por parte de 
eventuais interessados, mostra-se recomendável indicar a alíquota de Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza – ISSQN incidente sobre a prestação dos serviços que integram o escopo do Contrato de Concessão.
- Justificativa: é prudente 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, especificações e 
regulamentações aplicáveis à CONCORRÊNCIA e ao CONTRATO. Lembra-se, por oportuno, que a 
legislação que impacta o projeto está integralmente disponibilizada pela Prefeitura, em endereço 
eletrônico e mediante publicação no diário oficial do município, sendo os interessados responsáveis 
pela análise da legislação aplicável ao projeto e de todas as demais questões necessárias ao seu 
correto desenvolvimento, visando apresentação responsável de propostas, de forma que não 
poderá ser alegado desconhecimento de lei. 

50 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

13.3.2. Para HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
(...)
13.3.2.2. Quando a PROPONENTE for fundo de investimento, deverá 
apresentar, além dos documentos referidos no Item 13.3.2Error! 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. 

- Nova redação sugerida: 13.3.2.2. Quando a PROPONENTE for fundo de investimento, deverá apresentar, além 
dos documentos referidos no Item 13.3.2 [●], cer dão 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. 
- Sugestão: correção da referência no trecho acima 
- Justificativa: necessidade de correção das referências cruzadas em questão.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

51 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

13.3.3. Para comprovação de regularidade fiscal 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: (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.
- Justificativa: 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 fins de revisão da redação definitiva do Edital



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

52 Edital Parte III – Regulamento da Concorrência

13.3.4. Para comprovação da HABILITAÇÃO TÉCNICA: 13.3.4.1. 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 possua previsão de investimentos de [R$ 
41.214.661,14 (quarenta e um milhões, duzentos e quatorze mil, seiscentos 
e sessenta e um reais, e quatorze 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: “13.3.4.2. 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, 45.000 (quarenta e cinco mil) pontos de ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, incluído no escopo da contratação a responsabilidade contratual pelo fornecimento de materiais e 
equipamentos específicos 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 especificações contratuais acerca do quantitativo do material a ser fornecido.
13.3.4.1.2. Serão aceitos, como documentos de comprovação para este item, atestados emitidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado.
13.3.4.1.3. Para efeito de alcance da quantidade prevista no item 13.3.4.1, 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.
13.3.4.1.4. Serão consideradas as seguintes regras para comprovação da experiência prevista no item 13.3.4.1:
(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 quantidades efetivamente executadas pela 
PROPONENTE no âmbito daquele consórcio.
13.3.4.2. Comprovação da PROPONENTE de possuir, na data de entrega dos envelopes, profissional(is) de nível 
superior detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica devidamente registrado na entidade de classe 
profissional competente, que demonstre(m) a execução de obras e serviços de operação e manutenção de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

A contribuição será parcialmente acatada, para fins de complementação às exigências referidas, de 
modo compatível com o objeto da presente licitação.
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14. FORMA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
(...)
14.4. Para efeito de apresentação: 
(i) As vias constantes de cada um dos ENVELOPES da GARANTIA DA 
PROPOSTA, da PROPOSTA COMERCIAL e dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO deverão conter, além da identificação citada no Item 14.114.1 

 acima, os sub tulos “1ª via” e “2ª via”, respec vamente; 

- Nova redação sugerida: (i) As vias constantes de cada um dos ENVELOPES da GARANTIA DA PROPOSTA, da 
PROPOSTA COMERCIAL e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão conter, além da identificação citada no 
Item 14.1 acima, os subtítulos “1ª via” e “2ª via”, respectivamente; 
- Sugestão: correção da referência no trecho acima 
- Justificativa: necessidade de correção das referências cruzadas em questão.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.
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16. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
(...)
16.13. As PROPONENTES poderão recorrer das decisões da COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO nos termos do art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, observado o disposto no Item 23 deste EDITAL. 
(...)
16.13.2. Ante à interposição de recurso, a COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO o analisará, em juízo de reconsideração. 

- Nova redação sugerida: 16.13.2. Ante à interposição de recurso, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
comunicará aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, e posteriormente o analisará, em juízo de 
reconsideração. 
- Sugestão: incluir oportunidade de contrarazões a todos os participantes
- Justificativa: atender ao disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

Acatada parcialmente, a fim de se esclarecer que a apresentação de recursos seguirá a forma 
prevista no artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/1993.
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18. CONTRATO DE CONCESSÃO
(...)
18.4.1. O valor de reembolso ao Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos 
de Concessão e PPP – FEP mencionados no item (v) acima é composto por 3 
(três) componentes: 
(i) O valor de [R$ 3.071.360,00 (três milhões, setenta e um mil, trezentos e 
sessenta reais)], devidamente atualizado pela Taxa Média Referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), tendo como data base de 
cálculo o dia [11/12/2018], até a data do efetivo reembolso pela 
ADJUDICATÁRIA; 
(ii) O percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor mencionado 
no item (i) acima, já devidamente atualizado, a título de remuneração do 
Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP – FEP; e 
(iii) O valor adicional de [R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais)], a título de 
manutenção do Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e 
PPP – FEP, desprovido da atualização pela Taxa Média Referencial do Sistema 

 Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 

- Solicitação: apresentar memória de cálculo do valor de reembolso ao Fundo de Apoio à Estruturação de 
Projetos de Concessão e PPP. Expor também as empresas que serão favorecidas pelo recebimento do 
reembolso.
- Justificativa: o valor de reembolso alcança quase R$ 4.500.000,00, superior, inclusive, ao valor do seguro 
garantia do Contrato.

O valor de reembolso ao Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP – FEP foi 
estabelecido contratualmente entre a FEP-Caixa e o município.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública
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18. CONTRATO DE CONCESSÃO
(...)
18.8.1. Na hipótese do Item Error! Reference source not found. e em virtude 
de fatos supervenientes, fica o PODER CONCEDENTE autorizado a revogar a 
CONCORRÊNCIA, mediante proposta da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 
devidamente justificada em prol do interesse público, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 

- Nova redação sugerida: 18.8.1. Na hipótese do Item [●] e em virtude de fatos supervenientes, fica o PODER 
CONCEDENTE autorizado a revogar a CONCORRÊNCIA, mediante proposta da COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO, devidamente justificada em prol do interesse público, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
- Sugestão: correção da referência no trecho acima 
- Justificativa: necessidade de correção da referência cruzada em questão.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.
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20. DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
(...)
20.3. Constituem direitos da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outros 
previstos no CONTRATO, ANEXOS e na legislação aplicável: 
(...)
II – ter mantida a equação econômico-financeira do CONTRRATO ao longo da 
CONCESSÃO nos termos do CONTRATO, da legislação e normas 
regulamentares aplicáveis;

- Nova redação sugerida: II – ter mantida a equação econômico-financeira do CONTRATO ao longo da 
CONCESSÃO nos termos do CONTRATO, da legislação e normas regulamentares aplicáveis;
- Sugestão: correção da referência no trecho acima 
- Justificativa: necessidade de correção da palavra “CONTRATO”.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.
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20. DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
(...)
20.3. Constituem direitos da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outros 
previstos no CONTRATO, ANEXOS e na legislação aplicável: 
(...)
V - Apresentar propostas de implantação de novos serviços vinculados à 
CONCESSÃO, que possam ser enquadrados como ATIVIDADES RELACIONAS, 
submetendo-as ao PODER CONCEDENTE na forma de estudos e projetos 
técnicos, que poderá ou não as acatar mediante avaliação do impacto na 
eficiência operacional, modicidade de pagamentos e interesse público.

- Nova redação sugerida: V - Apresentar propostas de implantação de novos serviços vinculados à CONCESSÃO, 
que possam ser enquadrados como ATIVIDADES RELACIONADAS, submetendo-as ao PODER CONCEDENTE na 
forma de estudos e projetos técnicos, que poderá ou não as acatar mediante avaliação do impacto na eficiência 
operacional, modicidade de pagamentos e interesse público.
- Sugestão: correção da referência no trecho acima 
- Justificativa: necessidade de correção da palavra “RELACIONADAS”.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.
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23. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
(...)
23.2. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos por 
representante(s) legal(is), REPRESENTANTES CREDENCIADOS, procurador 
com poderes específicos ou qualquer pessoa substabelecida em tais poderes 
específicos, desde que instruídos com demonstração desses poderes, 
devendo ser protocolados na sede da [Secretaria Municipal de Coordenação 
Geral do Planejamento e Gestão– SEGEP, sita à Av. Governador José 
Malcher, nº 2110, andar térreo (protocolo ou gabinete),, no horário das 08h 
às12h e das 13h às 17h], identificados como segue: 

- Nova redação sugerida: 23.2. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos por representante(s) 
legal(is), REPRESENTANTES CREDENCIADOS, procurador com poderes específicos ou qualquer pessoa 
substabelecida em tais poderes específicos, desde que instruídos com demonstração desses poderes, podendo 
ser enviados para o correio eletrônico [●], ou, alterna vamente, protocolados na forma sica na sede da 
[Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão– SEGEP, sita à Av. Governador José 
Malcher, nº 2110, andar térreo (protocolo ou gabinete),, no horário das 08h às12h e das 13h às 17h], 
identificados 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.
- Justificativa: a alteração se justifica 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 fins de revisão da redação definitiva do Edital
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Considerando:
1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela autorizado pela Lei 
Municipal nº 8.847, de 12 de maio de 2011, conforme Lei Municipal nº 
9.522, de 10 de dezembro de 2019, realizou procedimento licitatório na 
modalidade de concorrência pública internacional para delegação da 
prestação dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no Município de Belém, 
incluídos o desenvolvimento, a modernização, a expansão, a operação e a 
manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

- Nova redação sugerida: 1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal nº 8.847, de 12 de maio 
de 2011, conforme Lei Municipal nº 9.522, de 10 de dezembro de 2019, realizou procedimento licitatório na 
modalidade de concorrência pública internacional para delegação da prestação dos serviços de ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA no Município de Belém, incluídos o desenvolvimento, a modernização, a expansão, a operação e a 
manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
- Sugestão: excluir a expressão “autorizado pela” no trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção de erro material para exclusão repetida da expressão “autorizado pela”.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.
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17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
(...)
17.5. O PODER CONCEDENTE deverá adotar as seguintes regras para utilizar 
o BANCO DE CRÉDITOS quando da solicitação de inclusão à CONCESSÃO dos 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA ADICONAIS já implantados por TERCEIROS:

- Nova redação sugerida: 17.5. O PODER CONCEDENTE deverá adotar as seguintes regras para utilizar o BANCO 
DE CRÉDITOS quando da solicitação de inclusão à CONCESSÃO dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA ADICIONAIS já implantados por TERCEIROS:
- Sugestão: correção do trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção da palavra “ADICIONAIS”.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública
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18. ATUALIZAÇÕES E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ALTERAÇÕES NOS 
PARÂMETROS TÉCNICOS
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.
- Justificativa: a obrigação irrestrita de atendimento à atualidade tecnológica e o conceito abstrato contido na 
subcláusula 18.1.1 dificulta a adequação precificação dos investimentos previstos para o Contrato de 
Concessão, prejudicando a equalização de propostas e a adequação formulação da proposta comercial, 
podendo impactar, adicionalmente, a financiabilidade da Concessão.

Agradecemos a contribuição, contudo, não será acatada. 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. 
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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 pelo PODER CONCEDENTE, após prévia avaliação e 
parecer das alterações pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de 
comprovar sua adequação aos indicativos e especificações dos SERVIÇOS 
constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como demonstrar 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-financeiro contratual.

- Nova redação sugerida: 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-financeiro contratual, a 
fim de neutralizar os investimentos e/ou custos adicionais suportados pela CONCESSIONÁRIA.
- Sugestão: tornar mais clara a necessidade de que a revisão do equilíbrio econômico-financeiro em razão da 
alteração solicitada pelo Poder Concedente prevista na subcláusula 18.2.2, ocorra de maneira antecedente à 
realização dos investimentos.
- Justificativa: a subcláusula 18.2.2 do Contrato de Concessão indica modalidade específica de alteração pelo 
Poder Concedente para incorporação de novas tecnologias, sem, contudo, estabelecer quando se dará a 
necessária manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, representando, portanto, item de 
manifesta insegurança jurídica e de difícil precificação pelos Proponentes.
Nesse sentido, considerando (i) que o art. 9, §4º, da Lei Federal nº 8.987/1995 impõe a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro concomitantemente à alteração unilateral empreendida pelo Poder 
Concedente (“§4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-
financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração”), (ii) o disposto no art. 
65, §6º, da Lei Federal nº 8.666/1993 (“§6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial”) e (iii) o conceito amplo e genérico de “inovação tecnológica” previsto na subcláusula 18.2.2, 
que não possui critérios claros para a adequada equalização de propostas e precificação dos investimentos 
necessários pelos licitantes, gerando inequívoca insegurança jurídica, sugere-se a alteração da redação da 
subcláusula 18.2.2, a fim de tornar claro que a alteração empreendida pelo Poder Concedente na forma da 
subcláusula em questão deverá ser acompanhada da competente recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro da Concessão.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. As questões relativas a reequilíbrio econômico-
financeiro já estão claras no contrato.
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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: 21.7. 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.
- Justificativa: 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 financiabilidade. 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 Efetiva 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.
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22. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
(...)
1.1. Adicionalmente, incumbe à CONCESSIONÁRIA apresentar ao PODER 
CONCEDENTE, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao de referência, a 
relação de contratados para a execução de suas obrigações, bem como as 
respectivas guias de pagamento das contribuições
previdenciárias e do FGTS dos mesmos.

- Nova redação sugerida: 22.2. Adicionalmente, incumbe à CONCESSIONÁRIA apresentar ao PODER 
CONCEDENTE, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao de referência, a relação de contratados para a 
execução de suas obrigações, bem como as respectivas guias de pagamento das contribuições
previdenciárias e do FGTS dos mesmos.
- Sugestão: correção do trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção do número do item 22.2.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública
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24. FISCALIZAÇÃO
(...)
24.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao VERIDICADOR INDEPENDENTE, à 
SEURB, ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas do 
Município de Belém 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: 24.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, à SEURB, ao 
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Belém 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 do trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção da palavra “VERIFICADOR”.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.
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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: 27.4. 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. 
- Justificativa: 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 fim de manter o 
adequado incentivo para a prestação das atividades relacionadas.

O comentário será considerado para fins de revisão da redação definitiva da documentação

68 Minuta do Contrato CAPÍTULO III – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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: 27.7. 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 fins de revisão da redação definitiva da documentação

69 Minuta do Contrato CAPÍTULO III – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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).
- Justificativa: 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 fiscalização 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.

70 Minuta do Contrato
CAPÍTULO V – DOS PAGAMENTOS À 
CONCESSIONÁRIA

35. REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA E DEMAIS 
VALORES MONETÁRIOS
(...)
35.2. O primeiro reajuste do valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA 
refletirá a variação do IPCA entre a data-base da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL MÁXIMA definida 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 definida 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: 35.2. O primeiro reajuste do valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA refletirá 
a variação do IPCA entre a data-base da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA definida 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 definida 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 especificar 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.
- Justificativa: a alteração tem a finalidade 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.

71 Minuta do Contrato
CAPÍTULO V – DOS PAGAMENTOS À 
CONCESSIONÁRIA

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

- Nova redação sugerida: 35.3. 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 35.3, deixando claro que a data do primeiro reajuste 
servirá como referência para aplicação dos reajustes subsequentes.
- Justificativa: entende-se que a data-base para o reajuste já se encontra fixada na cláusula 35.2, 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.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

72 Minuta do Contrato
CAPÍTULO V – DOS PAGAMENTOS À 
CONCESSIONÁRIA

36. VINCULAÇÃO DA COSIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELA 
CONTA VINCULADA
(...)
36.2. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula a favor da 
CONCESSIONÁRIA, durante todo o seu prazo de vigência e até que sejam 
adimplidas todas as suas obrigações pecuniárias, os recursos provenientes 
de arrecadação da COSIIP, em caráter irrevogável e irretratável, observados 
os termos do ANEXO 12 - CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
(...)
36.6. No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:
(...)
36.6.2. 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 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.

- Nova redação sugerida: 36.2. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula a favor da 
CONCESSIONÁRIA, durante todo o seu prazo de vigência e até que sejam adimplidas todas as suas obrigações 
pecuniárias, os recursos provenientes de arrecadação da COSIP, em caráter irrevogável e irretratável, 
observados os termos do ANEXO 12 - CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
(...)
36.4.1. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 34.5, 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.
(...)
36.6. No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:
(...)
36.6.2. 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.

36.8.1. O direito da CONCESSIONÁRIA de rescindir a CONCESSÃO inclui a indenização calculada na forma da 
subcláusula 50.9, incluídos, ainda, valores oriundos de desequilíbrios da CONCESSÃO, decididos ou não pelo 
PODER CONCEDENTE, na hipótese da subcláusula 36.8 acima, bem como na hipótese de não cumprimento das 
obrigações por ele assumidas em relação à CONTA VINCULADA e à CONTA RESERVA neste CONTRATO e no 
âmbito do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
- Sugestão: referência expressa à Conta Reserva e ao seu saldo mínimo na Cláusula 36, considerando as 
diretrizes do Anexo 12 ao Contrato de Concessão. Igualmente, sugere-se o direito de a Concessionária rescindir 

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.

73 Minuta do Contrato
CAPÍTULO V – DOS PAGAMENTOS À 
CONCESSIONÁRIA

37. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
(...)
37.4. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ser 
contratadas junto a instituições de primeira linha, assim entendida como 
aquela que tiver patrimônio líquido mínimo, na data de contratação da carta 
fiança, equivalente a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais), e deverão 
ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da DATA DE EFICÁCIA, sendo de 
inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em plena vigência e 
de forma
ininterrupta durante toda a CONCESSÃO, bem como promover as 
renovações e atualizações que 
forem necessárias para tanto.

- Nova redação sugerida: 37.4. Alterar o valor do patrimônio líquido mínimo de instituição que emitir carta de 
fiança ou apólice de seguro. 
- Sugestão: reduzir o valor do PL mínimo de um bilhão de reais para contratação de carta fiança
- Justificativa: o valor de PL mínimo exigido é exagerado e restringe o número de instituições que podem ser 
contratadas

O comentário será considerado para fins de revisão da redação definitiva da documentação

74 Minuta do Contrato CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. 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: 
38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão ensejar Revisão 
Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO:
(...)
38.1.[•]. Falhas e/ou atrasos no cumprimento do cronograma de modernização e eficientização 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 Belém-PA.
- Sugestão: esclarecimento quanto ao risco de descumprimento contratual em decorrência de impossibilidade 
de acesso áreas municipais consideradas perigosas. 
- Justificativa: considerando a atual realidade das municipalidades brasileiras e a existência de localidades de 
difícil acesso para a prestação dos Serviços, sugere-se a inclusão do dispositivo em questão para mitigar o risco 
referente ao acesso a tais localidades, bem como esclarecer a obrigação do Poder Concedente em auxiliar e 
assegurar à Concessionária ao acesso a todas os logradouros públicos municipais, em especial aqueles 
considerados de alta periculosidade.

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



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

75 Minuta do Contrato CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. 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: 
38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão ensejar Revisão 
Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO:
(...)
38.1.[•]. 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;
38.1.[•]. 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-financeira da Concessão, tais como a superveniência de alterações 
legislativas, inclusive no que tange às normas técnicas aplicáveis à Concessão.
- Justificativa: a prestação do serviço de iluminação é regida precipuamente por normas técnicas alheias à 
atuação do próprio Poder Concedente, tal como a NBR 5101, que periodicamente é atualizada para 
compreender as evoluções tecnológicas incorridas pelo setor de iluminação pública. Nesse sentido, a alteração 
de normas aplicáveis à Concessão é fato bastante sensível e pode impactar severamente o equilíbrio econômico-
financeiro 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 fim de 
garantir maior previsibilidade e segurança jurídica à Concessão.

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

76 Minuta do Contrato CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. 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: 
38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão ensejar Revisão 
Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO:
(...)
38.1.[•]. Eventual alteração de classificação de vias a pedido do PODER PÚBLICO, fora dos critérios técnicos 
definidos no ANEXO 13, ou quando tal alteração de classificação 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-financeira da Concessão, tais como os riscos relacionados alteração de 
classificação das vias logradouros do Município de Belém-PA, nos quais a Concessionária executará os serviços, 
em virtude da atuação do Poder Concedente.
- Justificativa: não é razoável alocar à Concessionária os riscos relativos à alteração de classificação 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 classificação 
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 classificação de vias a pedido do 
Poder Público, fora dos critérios técnicos pré-definidos, 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 específico previsto no Contrato.

77 Minuta do Contrato CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. 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: 
38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão ensejar Revisão 
Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO:
(...)
38.1.[•]. 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-financeira 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.
- Justificativa: 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-financeiro 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.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública
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38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. 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: 
38. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
38.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão ensejar Revisão 
Extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO:
(...)
38.1.[•]. 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-financeira 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.
- Justificativa: 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 
eficiente. 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.
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39. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA
39.1. A CONCESSIONÁRIA assume todos os demais riscos inerentes à 
execução do CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, aqueles a seguir 
especificados, os quais não ensejarão a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO em benefício da CONCESSIONÁRIA 
caso venham a se materializar:
(...)
39.1.11. 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 
classificação da via, inclusive no que tange à necessidade de instalação, 
operação e manutenção de SISTEMA DE TELEGESTÃO;”

- Nova redação sugerida: 39.1.11. 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 classificação da via, inclusive no que tange à necessidade de 
instalação, operação e manutenção de SISTEMA DE TELEGESTÃO, e desde que tal alteração de classificação de 
vias não decorra de obras e/ou intervenções de qualquer natureza do PODER CONCEDENTE, na forma da 
subcláusula 38.1.[•];
- Sugestão: adequação da redação da Cláusula 39.1.11, a fim de especificar 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 e (ii) a assunção do risco de alteração de classificação 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)
- Justificativa: inicialmente, considerando a necessidade de maior previsibilidade e segurança jurídica para os 
licitantes, entende-se que o conceito de “logradouros públicos já existentes” deve ser qualificado e delimitado 
temporalmente para o momento da publicação do Edital, uma vez que, após a assunção dos Serviços, não há 
qualquer gestão acerca da criação/alteração de novos logradouros públicos. Por sua vez, a alteração de 
classificação de vias acrescenta forte componente de incerteza ao projeto e pode representar variação de 
investimentos bastante significativa. Nesse sentido, considerando as inúmeras possibilidades que poderiam 
motivar a alteração de classificação de vias, recomenda-se que a alocação do risco em questão seja alterada 
para que a Concessionária assuma apenas as consequências de alteração de classe não decorrente de obras 
e/ou intervenções de qualquer natureza do Poder Concedente.

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. 

80 Minuta do Contrato CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

39. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA
39.1. A CONCESSIONÁRIA assume todos os demais riscos inerentes à 
execução do CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, aqueles a seguir 
especificados, os quais não ensejarão a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO em benefício da CONCESSIONÁRIA 
caso venham a se materializar:
(...)
39.1.33. 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: 39. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA
(...)
39.1.33. 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;
39.1.33.1. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelos custos e investimentos relacionados aos atos 
mencionados na Cláusula 39.1.33, 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.
39.1.33.1.1. Especificamente 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. 
- Justificativa: a redação atual aloca à Concessionária o risco de destruição, roubo, furto, ou outros danos de 
forma ilimitada, o que inviabiliza a precificação 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 39.1.33, 
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. 
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81 Minuta do Contrato CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
40. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR:
(...)

Nova redação sugerida: 40. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR:
40.[•] Para fins do disposto na cláusula 40, significa CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR um 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,  epidemias, 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 verifica-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).
Justificativa: a definição 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.

82 Minuta do Contrato CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
40. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR:
(...)

Nova redação sugerida: 40. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR:
40.[•] Em caso de ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, que venha a acarretar desequilíbrio 
econômico-financeiro no Contrato, aplica-se-a as disposições do art. 37, XXI, da CF/88 e do art. 65, II, “d”, da Lei 
nº 8.666/93, desde que devidamente comprovado que efeitos do evento afetaram os custos do contrato a 
ponto de tornar inviável sua execução ou impeditivo da execução do ajustado inicialmente;
Sugestão: incluir cláusula de vinculação entre a ocorrência de Força Maior e reequilíbrio econômico-financeiro.
Justificativa: Deixar expressa a vinculação entre a ocorrência da Força Maior e Reequilíbrio econômico-
financeiro.

Agradecemos a contribuição. O comentário será considerado na redação final.

83 Minuta do Contrato
CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO 
CONTRATO

44. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES
(...)
44.1.2. Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Cláusula 455;

- Nova redação sugerida: 44.1.2. Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Cláusula 45.5;
- Sugestão: correção do trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção da cláusula 45.5

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

84 Minuta do Contrato
CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO 
CONTRATO

44. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES
(...)
44.2. As penalidades serão aplicadas de ofício pelo PODER CONCEDENTE o 
devido processo administrativo e o respeito do direito à ampla defesa e ao 
contraditório, observado o disposto 
na legislação vigente à época da infração.

- Nova redação sugerida: 44.2. As penalidades serão aplicadas pelo PODER CONCEDENTE, observado o devido 
processo administrativo e o respeito do direito à ampla defesa e ao contraditório, observado o disposto 
na legislação vigente à época da infração.;
- Sugestão: adequação da cláusula com o princípio da ampla defesa e contraditório.
- Justificativa: as penalidades poderão ser aplicadas pelo PODER CONCEDENTE, mas atendendo aos princípios 
inerentes ao processo administrativo

O comentário será considerado para fins de revisão da redação definitiva da documentação

85 Minuta do Contrato
CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO 
CONTRATO

44. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES
(...)
44.4. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 455, o PODER CONCEDENTE 
observará, na aplicação das sanções, as seguintes circunstâncias, com vistas 
a garantir a sua proporcionalidade:

- Nova redação sugerida: 44.4. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 45.5, o PODER CONCEDENTE observará, na 
aplicação das sanções, as seguintes circunstâncias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:
- Sugestão: correção do trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção da cláusula 45.5

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

86 Minuta do Contrato
CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO 
CONTRATO

45. MULTAS
45.1. Observados os critérios previstos na Cláusula 444, as multas aplicadas 
em decorrência do CONTRATO deverão observar o previsto nesta Cláusula.

- Nova redação sugerida: 45.1. Observados os critérios previstos na Cláusula 44.4, as multas aplicadas em 
decorrência do CONTRATO deverão observar o previsto nesta Cláusula 
- Sugestão: correção do trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção da cláusula 44.4

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

87 Minuta do Contrato
CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO 
CONTRATO

46. INTERVENÇÃO
(..)
46.7. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO mediante 
declaração de caducidade nos termos da Cláusula 500, o OBJETO do 
CONTRATO voltará a ser de 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

- Nova redação sugerida: 46.7. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO mediante declaração de 
caducidade nos termos da Cláusula 50, o OBJETO do CONTRATO voltará a ser de 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
- Sugestão: correção do trecho acima.
- Justificativa: necessidade de correção do trecho que menciona a cláusula 50

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

88 Minuta do Contrato
CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO 
CONTRATO

46. INTERVENÇÃO
(...)
46.8. 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: 46.8. 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.
- Justificativa: supõe-se que, em virtude de um erro material, a palavra “custos” foi grafada como “cursos”, 
sendo necessária, portanto, a correção.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.
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89 Minuta do Contrato CAPÍTULO IX - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

49. ENCAMPAÇÃO
(...)
49.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação 
cobrirá:

- Nova redação sugerida: 49.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação, além do 
montante calculado na forma da subcláusula 49.2, englobará os seguintes valores:
- Sugestão: esclarecer que a indenização a que se a subcláusula 49.2 será paga sem qualquer prejuízo dos 
demais valores listados nas subcláusulas 49.3.1 a 49.3.3 do Contrato de Concessão.
- Justificativa: a atual redação da subcláusula 49.3 do Contrato de Concessão enseja o entendimento de que o 
montante indenizatório previsto e calculado na forma da subcláusula 49.2 do Contrato de Concessão abrangeria 
os valores e indenizações devidos na forma das subcláusulas 49.3.1 a 49.3.3 do Contrato de Concessão.
Considerando que a fórmula prevista na subcláusula 49.2 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 49.3.1 a 49.3.3 são adicionais à indenização da subcláusula 49.2, 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.

90 Minuta do Contrato CAPÍTULO IX - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

49. ENCAMPAÇÃO
(...)
49.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação 
cobrirá:”

- Nova redação sugerida: 49.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação cobrirá:
(...)
49.3.4. 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.
- Justificativa: 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 financeiro 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, refletindo 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.

91 Minuta do Contrato CAPÍTULO IX - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
49. ENCAMPAÇÃO

- Nova redação sugerida: inclusão da subcláusula: 49. ENCAMPAÇÃO
(...)
49.[•]. O componente indicado na Cláusula 49.3.4 será calculado de acordo com a seguinte fórmula:
LC = A X [(1+TRn -1]
Onde:
LC = lucros cessantes indicados na Cláusula 49.3.4
A = os investimentos indicados na Cláusula 49.3.1
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 fins 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. 
- Justificativa: 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, refletindo 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.

92 Minuta do Contrato CAPÍTULO IX - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

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

- Nova redação sugerida: inclusão de subcláusula: 51. RESCISÃO
(...)
51.1.5. 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.
- Justificativa: 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 fins de revisão da redação definitiva do Edital

93 Minuta do Contrato CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

56. COMISSÃO TÉCNICA 
(...)
56.1.1. 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: 56.1.1. 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 57.2 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.
- Justificativa: as instituições arbitrais mais tradicionais, tais como a própria CCBC, já dispõem de regulamentos 
específicos 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. 

Aprimoramentos acerca dos mecanismos de resolução de disputadas estão sob análise e serão 
refletidos na redação final do Edital e do Contrato, conforme avaliação do Poder Concedente.
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94 Minuta do Contrato CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

57. ARBITRAGEM E FORO
57.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 
9.307/96, resolver por meio de arbitragem todo e qualquer conflito 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: 57.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela 
Lei Federal nº 9.307/96, resolver por meio de arbitragem todo e qualquer conflito de interesses que decorra da 
execução do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, 
incluindo, mas não se limitando as seguintes matérias:
57.1.1. questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
57.1.2. o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do CONTRATO;
57.1.3. o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das PARTES; ou
57.1.4. a rescisão do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA.
- Sugestão: inclusão de rol exemplificativo das matérias que poderão ser submetidas a procedimento arbitral.
- Justificativa: a doutrina, a jurisprudência e a legislação mais recentes, destacando-se, em especial, a Lei 
Federal nº 13.448/2017, têm reconhecido a possibilidade de ampla utilização do procedimento arbitral para a 
solução de controvérsias originadas no âmbito de contratos públicos, incluindo questões atinentes ao equilíbrio 
econômico-financeiro dos ajustes, indenizações diversas (inclusive derivadas da extinção dos contratos) e o 
inadimplemento de obrigações contratuais das partes. Nesse ponto, recomenda-se que, para evitar quaisquer 
dúvidas sobre o tema e majorar a segurança jurídica das Partes e a atratividade da Concessão, o Contrato 
apresente, exemplificativamente, rol de matérias que poderão ser dirimidas pelas Partes por meio da 
instauração de procedimento arbitral.

Aprimoramentos acerca dos mecanismos de resolução de disputas estão sob análise e serão 
refletidos na redação final do Edital e do Contrato, conforme avaliação do Poder Concedente.

95 Minuta do Contrato CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

57. ARBITRAGEM E FORO
(...)
57.4. A arbitragem será conduzida no Município de Aracaju, utilizando-se a 
língua portuguesa como idioma oficial 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.
- Justificativa: 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 justifica para tornar mais célere e eficiente o 
procedimento arbitral.

É importante que a solução de litígios decorrentes do contrato seja implementada perto da 
execução contratual, possibilitando o bom acompanhamento do procedimento pelas autoridades 
municipais.

96 Minuta do Contrato CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

57. ARBITRAGEM E FORO
(...)
57.5. 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: 57.5. 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.
(...)
57.5.1. As PARTES poderão, de comum acordo e a depender da complexidade da demanda submetida a 
procedimento arbitral, definir 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.
- Justificativa: 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 flexibilidade 
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. 

97 Minuta do Contrato CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

57. ARBITRAGEM E FORO
(...)
57.5. 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: 57.5. 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.
- Sugestão: exclusão do trecho final da subcláusula 57.5, uma vez que a eleição do terceiro árbitro pela 
presidência da câmara apenas ocorrerá na hipótese de dissenso entre os árbitros indicados pelas partes.
- Justificativa: a alteração em questão se justifica tendo em vista a necessidade de harmonizar a redação das 
subcláusulas 57.5 e 57.6 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.

98 Anexo 5 – Caderno de Encargos 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 precificação das propostas.
Justificativa: 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 benéfica para a melhor precificação 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.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

99 Anexo 6 – Diretrizes para Iluminação Pública 
Especial

Anexo 6 ao Contrato de Concessão

3 DIRETRIZES BÁSICAS PARA OS PROJETOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL 
(...)
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-financeiro da Concessão.
- Sugestão: estabelecer que a quantidade de pontos de iluminação especial, a serem instalados pela 
Concessionária nos locais indicados na tabela constante do Anexo 6 deverá respeitar o limite estabelecido na 
Tabela 2, sendo que os excedentes serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato de Concessão. 
- Justificativa: trata-se de inserir uma garantia à Concessionária visando a uma melhor precificação dos 
investimentos contemplados na Concessão, considerando as incertezas e inúmeras variáveis/tipologias de 

 equipamentos associadas às estruturas de iluminação especial. 

A contribuição será considerada para fins de publicação do edital definitivo. 

100 Anexo 9 – Mecanismo de Pagamento 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 
eficientização mínima prevista neste ANEXO”.
- Sugestão: explicitar, de maneira objetiva, a possibilidade de concessão do BCE à Concessionária na hipótese 
em que modernização da infraestrutura de iluminação pública restar comprometida em razão da materialização 
de risco alocado ao Poder Concedente.
- Justificativa: considerando a inequívoca relevância do BCE para a modelagem econômico-financeira dos 
Licitantes, de modo a impactar diretamente a vantajosidade da Contraprestação Mensal Máxima proposta no 
âmbito da Concorrência, entende-se que 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.

101 Anexo 12 – Contrato com a Instituição 
Financeira Depositária

Anexo 12 ao Contrato de Concessão

3. NOMEAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 
(...)
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. ABERTURA DE CONTA, FORMAÇÃO DO SALDO MÍNIMO DA CONTA 
RESERVA E FLUXO DE RECEITAS 
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 
especificamente 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. DAS OBRIGAÇÕES DO 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:

11. DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS
(...) 
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 adequando funcionamento da SALDO DE 

- 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 
especificamente 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.
- Justificativa: necessidade de ajustes de redação em razão de erros materiais.

O comentário será considerado para fins de revisão da redação definitiva do Edital



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
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102 Anexo 17 – Definições do Contrato e seus 
Anexos

Anexo 17 ao Contrato de Concessão
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: 1.1.11. 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, epidemias,  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 verifica-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).
- Justificativa: a definição 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.

103 Anexo 17 – Definições do Contrato e seus 
Anexos

Anexo 17 ao Contrato de Concessão
1.1. Para fins de interpretação do CONTRATO e ANEXOS, os termos e 
expressões utilizados no CONTRATO terão os seguintes significados:
(...)

- Nova redação sugerida: inclusão de nova definição: 1.1. Para fins de interpretação do CONTRATO e ANEXOS, 
os termos e expressões utilizados no CONTRATO terão os seguintes significados:
(...)
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 definição de “CADASTRO DO PODER CONCEDENTE”.
- Justificativa: 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.

104 Anexo 17 – Definições do Contrato e seus 
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Anexo 17 ao Contrato de Concessão

1.1. Para fins de interpretação do CONTRATO e ANEXOS, os termos e 
expressões utilizados no CONTRATO terão os seguintes significados:
(...)
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 COSIP 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 fins de interpretação do CONTRATO e ANEXOS, os termos e expressões 
utilizados no CONTRATO terão os seguintes significados:
(...)
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 COSIP 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 COSIP será destinada à 
Conta Vinculada.
- Justificativa: a destinação integral da receita da COSIP à Conta Vinculada é medida essencial à viabilização e à 
segurança jurídica do projeto, razão pela qual se sugere a adequação da definição 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.

105 Anexo 5 – Caderno de Encargos 7.6.2

“7.6.2 Verificação 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 
especificações técnicas dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Para a comprovação da vida útil remanescente deve-se definir 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 
certificação. Adicionalmente a isso, deverá apresentar a vida útil 
remanescente média de cada amostra.

Caso constatado nas amostras luminárias com vida útil remanescente abaixo 
do exigido, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder com a substituição dos 
modelos das luminárias existentes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA na mesma proporção da amostra em que se encontra luminárias 
com vida útil abaixo do exigido. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar plano 
de substituição das luminárias para aprovação do PODER CONCEDENTE com 
finalidade de entregar, ao fim do CONTRATO, luminárias com vida útil 

Nova redação sugerida: não aplicável.

Sugestão: adequação do prazo de vigência do Contrato de Concessão a fim de (i) compatibilizar o referido prazo 
com a vida útil usualmente verificada 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 final 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 definidos de investimentos 
e amortização dos investimentos realizados pela Concessionária (p.ex. 20 anos de Concessão).

Justificativa: o item 7.6.2 traz a exigência de comprovação, ao final da Concessão, de vida útil mínima 
remanescente das luminárias equivalente a 22 meses, contados a partir do fim do prazo da Concessão, de 13 
anos.

Além disso, o referido item cita que o Verificador Independente deve indicar o percentual de luminárias que 
apresentarem vida útil remanescente inferior ao esperado, a partir da certificação utilizada.

Apesar de uma quantidade relativamente baixa de luminárias serem certificadas pelo INMETRO com vida útil 
estimada superior a 50.000 horas, a maioria dos fornecedores ainda opta por certificar 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 reflete 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 fim de substituir todas a luminárias existentes, sendo certo que não haverá 

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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Contribuição 
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Justificativa Resposta Consulta Pública
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106 Edital e seus Anexos N/A Não aplicável (documento novo)

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

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.

107 Edital e seus Anexos N/A Não aplicável (documento novo)

- 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 Belém e a concessionária de distribuição.
- Justificativa: 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 benéfica para a melhor precificação das propostas e garante a obtenção de 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Os instrumentos contratuais pertinentes serão oportunamente divulgados.

108 Edital e seus Anexos N/A Não aplicável (documento novo)

- 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 Belém.
- Justificativa: 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 benéfica para a melhor precificação 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.

109 Estudos e Apresentações
Diagnostico Técnico e Financeiro da Rede de 
Iluminação Pública do Município de Belém – Bases 
de dados Utilizadas – Cadastro de IP

Não aplicável

- Nova redação sugerida: não aplicável.
- Sugestão: recomenda-se que seja disponibilizado o cadastro georeferenciado de iluminação pública do 
Município de Belém no formato XLS (Excel), conforme indicado no documento Diagnostico Técnico.
- Justificativa: a disponibilização do cadastro georeferenciado de iluminação pública no formato XLS(Excel) tem 
relevância para facilitar o planejamento dos potenciais licitantes e assim desenvolver a melhor solução para a 
modernização do município de Belém.

O cadastro de iluminação pública utilizado para elaboração do projeto referencial de engenharia 
será divulgado oportunamente pela Prefeitura e não possuirá caráter vinculante.

110 Anexo 9 - Mecanismo de Pagamento 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 fins de revisão da redação definitiva do Edital

111 Anexo 4 - Cadastro da Rede Municipal de 
Iluminação Pública

Item 3

i.      Sugere-se alteração do Anexo 4 para que os itens do CADASTRO se 
limitem aos itens realmente relevantes (sem redundâncias), sem que sejam 
aplicados esforços excessivos, onerosos e desnecessários pela 
Concessionária na elaboração, conservação e atualização do CADASTRO.
Para tanto, segue sugestão de redação para os itens do CADASTRO:
“3. DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO PELA
CONCESSIONÁRIA [...]
A CONCESSIONÁRIA deverá inserir no CADASTRO, no mínimo, os dos 
seguintes dados:
1. Localização
i) Posição georreferenciada (latitude, longitude)
2. Luminária
i) Tipo de luminária
ii) Quantidade de luminárias
iii) Tipo de Fonte Luminosa iv) Potência da Fonte Luminosa
v) Quantidade de Fontes Luminosas
vi) Potência Total das Fontes Luminosas
3. Informações gerais
i_ Número da Unidade
ii) Classe de Iluminação (V1, V2, V3, V4 e V5 ou P1, P2, P3 e P4)
4. Poste e Braço
i) Tipo de poste
ii) Altura do poste
iii) Tipo de braço
iv) Projeção do braço
v) Altura de instalação da luminária
5. Energia
i)Tipo de Alimentação (aéreo ou subterrâneo)”

Justificativa:
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 ativos 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 colher a informação, 
podendo serem citados os seguintes exemplos: tipo  e modelo do reator, ajuste angular da inclinação da 
luminária, fabricante e modelo do relé fotoeletrônico, tipo de proteção, tipo de circuito e potência do 
transformador;
g) a exigência de dados para o CADASTRO que dependem da “subida” do agente de campo nos postes torna 
impossível a entrega do cadastro de iluminação pública no prazo estipulado, onerando de forma excessiva (e 
desnecessária) às propostas de preços formuladas pelas Proponentes; e
h) a qualidade dos serviços prestados pela Concessionária no tocante ao CADASTRO serão avaliados por 
indicador de desempenho específico interferindo diretamente na remuneração da Concessionária.

A contribuição será avaliada para fins de publicação do edital definitivo.
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112 Anexo 4 - Cadastro  da Rede Municipal de 
Iluminação Pública

Item 1 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.

113 Anexo 5 – Caderno de Encargos Item 5.3.4.

Sugere-se a exclusão, do escopo do Contrato de PPP, da obrigação da 
Concessionária de realizar a serviços de poda de indivíduos arbóreos, 
atribuindo-lhe apenas a responsabilidade pela obrigação de comunicar ao 
Município a necessidade de realização desses serviços, caso a vegetação 
esteja impedindo a passagem do fluxo luminoso necessário, como por 
exemplo o requerido nos demais editais recentes em Consulta Pública, como 
a PPP de IP de Feira de Santana e a PPP de IP de Aracaju.

Considerando:
a) que o objeto do Contrato de PPP é a prestação dos serviços de iluminação nas vias públicas no Município de 
Belém, por meio de concessão administrativa, incluídos o desenvolvimento, a modernização, a ampliação, a 
eficientização energética, a operação e a manutenção do parque de iluminação pública municipal;
b) que o art. 4º, I, IV e VII, da Lei Federal n. 11.079/2004 estabelece como diretrizes fundamentais para a 
contratação de PPPs a “ eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da 
sociedade", "a responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias ” e “ a sustentabilidade financeira 
e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria ”;
c) que o Município demanda, por meio de outros contratos administrativos, celebrados com terceiros, outros 
serviços de poda de árvores relacionados especificamente à limpeza urbana e à interferência em redes de 
distribuição de energia, os quais não possuem relação com o serviço de iluminação pública;
d) que a centralização da prestação dos serviços de poda dee)   árvore em um único contrato administrativo, 
considerando- se a expertise e a infraestrutura da empresa responsável, pode gerar ganhos de escala, 
aumentando a eficiência nas contratações do Município;
e) que a previsão dos serviços de poda necessários no escopo do Contrato de PPP significaria a desnaturação do 
objeto do Contrato (relacionada aos serviços de iluminação pública); e que, por outro lado, a previsão de todos 
os serviços de poda necessários ao Município no escopo de um contrato que se destine à limpeza urbana e a 
gestão da flora municipal não resultaria na desnaturação de seu objeto;
f) que é questionável a utilização de recursos da COSIP, tributo de natureza vinculada, para a remuneração de 
serviços de podas de árvore;

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. A poda em questão diz respeito exclusivamente 
a arborização que afeta a prestação e qualidade do serviço de iluminação pública.

114 Minuta de Contrato Item 39.1.13
Tendo em vista o disposto acima 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 sugerido acima, a concessionária deve identificar as interferências nos pontos de 
iluminação em razão da arborização e solicitar às autoridades competentes as podas necessárias. Por outro 
lado, incoerentemente, o item 39.1.13 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".

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. A poda em questão diz respeito exclusivamente 
a arborização que afeta a prestação e qualidade do serviço de iluminação pública.

115 Anexo 9 - Mecanismo de Pagamento Item 2 - Contraprestação Mensal Efetiva (CME)
Sugere-se que o cálculo 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 
74% e 26% 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 ficção entre o 
parâmetros de CAPEX e OPEX do contrato e o fluxo de caixa real do plano de negócios da concessionária. Nessa 
toada, eventuais cálculos de reequilíbrio  contratuais que considerem os  percentuais pré-
estabelecidos para CAPEX e OPEX nunca refletirão o real desequilíbrio   contratual.   Além   disso,   o   
crescimento   dacontraprestação pode ser estabelecido pela fixação 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, à medida que o parque é modernizado.

A contribuição será considerada para fins de publicação do edital definitivo.

116
Anexo 17 - Definições do Contrato e  seus
Anexos
Anexo 5 - Caderno de Encargos

Item 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 fins de revisão da redação definitiva do Edital

117
Minuta do Contrato Item 17.2.3

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 final da concessão.

A compensação dos créditos ao final do contrato decorre do princípio de vedação ao 
enriquecimento sem causa, previsto no Código Civil Brasileiro. 
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118 Edital
Item 13.3.2 -
Habilitação econômico- financeira

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

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, 
fiscal e econômico-financeira;
b) o item 13.3.2 do Edital se limita a exigir, a título de requisito de qualificação econômico-financeira, a 
apresentação de certidão negativa de falência e recuperação(c)    judicial e a apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, sem, contudo, especificar qual a 
finalidade da apresentação do balanço e demonstrações contábeis, já que não há qualquer exigência ou 
parâmetro econômico- financeiro a ser objeto de análise a partir dos balanços e demonstrações dos licitantes;
c) a exigência de apresentação de balanço e demonstrações contábeis possui o condão de permitir a 
demonstração do atendimento a determinado patrimônio líquido mínimo ou índices contábeis 
mínimos/máximos, tornando-se absolutamente inócua se puder ser atendida com a simples apresentação da 
documentação, sem que haja qualquer exame acerca da boa saúde financeira do licitante a partir de tal 
documentação, como ocorre no caso concreto;
d) que, no cenário atual, o conteúdo do balanço patrimonial e respectivas demonstrações será irrelevante, 
bastando a sua exibição pelos licitantes para que estes sejam habilitados no tocante à qualificação econômico-
financeira;
e) que o sucesso de empreendimentos desta natureza depende da efetiva capacidade de investimento dos 
proponentes/licitantes, capacidade esta que consiste justamente na razão primeira da realização de qualquer 
licitação de parceria público-privada;
f) que é de conhecimento notório o fato de que as instituições financeiras que atuam no país não concedem 
financiamentos tendo como garantia apenas e tão somente a perspectiva do "step in", ou os recebíveis do 
projeto em si, sendo absolutamente indispensável que as licitantes (futuras acionistas da SPE) tenham efetiva 
capacidade econômica para conceder garantias corporativas; e
g) por fim, que o Tribunal de Contas da União admite a exigência cumulativa de garantia de proposta e 
patrimônio líquido em licitações de desestatização, desde que a garantia de proposta seja exigida e analisada 
em etapa distinta da fase de habilitação, como tem ocorrido na maioria dos leilões na área  de  infraestrutura  
(na  mesma linha, vide igualmente  oAcórdão 2629/2007 - Plenário):

Tal definição diz respeito a poder discricionário da Administração  Pública, ao passo que exigências 
contidas no Edital já são suficientes para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira.

119 Anexo 9 - Mecanismo de Pagamento 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 eficientização superior a 48,72%.

Justificativa: na fórmula do CETm a definição do MEC é: Meta de eficientização energética para 
compartilhamento do BCE, equivalente a 105% (cento e cinco por cento). No entanto, não é suficientemente 
claro sobre o que se aplica esses 105%. Infere-se que seria 105% da Meta de Eficientização (46,4%) logo, 
48,72% 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.

120
Edital 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 financeira do projeto exige players experientes na formulação da proposta 
comercial, evitando que sejam entregues e abertas propostas que não estejam aderentes ao interesse público 
refletido na contratação pretendida;
c) num cenário de inversão de fases o julgamento dos documentos de habilitação fica 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 financeira 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

121 Anexo 8  - Sistema de Mensuração de 
Desempenho

Item 7.1.1.
Índice de Eficientização - IE

Sugere-se que não seja cravado o valor de 235,36 Watts para a Carga 
Instalada Inicial registrada no CADASTRO BASE.

Justificativa: a fórmula do Indicador de Eficientização (IE) considera que a Carga Instalada Inicial do CADASTRO 
BASE é 235,36 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 eficientização 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 Eficientização (PE). O quantitativo de pontos de iluminação 
pública tem como referência o CADASTRO BASE a ser elaborado pela Concessionária.
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122
Edital

Item 12.3.4 -
Habilitação Técnica

Em relação ao atestado de investimento (item 13.3.4.1) 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 suaexecução);
(ii)  a exemplo das modelagens de IP do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento 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   declaraçõesrelativos   a   
empreendimentos   que   não   tenham   sidoimplantados no bojo de 
operação financeira estruturada, com prazos delimitados de amortização 
(payback) e retorno a ser obtido de forma concomitante ao cumprimento de 
exigências de performance;
(iv)   no   caso    de    declaração   da   PROPONENTE    (item
13.3.4.1.1 (vi)) seja obrigatória a apresentação do contrato de concessão ou 
parceria público-privada, sendo obrigatória ainda a apresentação do contrato 

A contribuição será parcialmente acatada para melhor se esclarecerem os requisitos atinentes a esta 
atestação.

123
Edital

Item 12.3.4 -
Habilitação Técnica

(i)      Sugere-se que seja exigido com requisito de habilitação a atestação 
técnica de engenharia em quantitativos compatíveis com o objeto, 
especialmente:
ii) execução dos serviços de implatação e operação de sistema de telegestão 
de iluminação pública;
iii) execução dos serviços de modernização e eficientização de parque de 
iluminação pública por meio da substituição por luminárias LED ou de 
tecnologia superior;
iv) execução dos serviços de operação e manutenção de parque de 
iluminação pública com no mínimo 40.000 (quarenta mil) pontos;
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-financeira, relativa à captação e aplicação dos recursos necessários à realização dos 
investimentos em modernização e eficientização do parque de iluminação pública. Em relação à parcela 
econômico-financeira já há a exigência do item 13.3.4.1 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.

124 Minuta do Contrato Item 30.1.
Solicita-se que seja esclarecido qual o valor correto do Capital Social que 
deverá ser integralizado pela Concessionária, como condição para assinatura 
do Contrato.

No Item 30.1. da Minuta do Contrato é estabelecido que o valor do Capital Social que deverá ser integralizado 
pela Concessionária para a assinatura do Contrato é de R$ 42.234.970,77 (quarenta e dois milhões, duzentos e 
trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e setenta e sete centavos). Porém no Item 18.4., alínea (iii) do 
Edital é estabelecido que, conforme transcrito a seguir, “18.4. A ADJUDICATÁRIA deverá, como condição para 
assinatura do CONTRATO:
[...]
(iii) Subscrição e integralização do capital social daSOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO no valor mínimo de 
[R$ 41.214.661,14 (quarenta e um milhões, duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais, e 
quatorze centavos)];”.

Agradecemos a contribuição. Informamos que a documentação será retificada para correção do erro 
material.

125 Edital

Para comprovação da HABILITAÇÃO TÉCNICA:

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 
possua previsão de investimentos de [R$ 
41.214.661,14 (quarenta e um milhões, duzentos e 
quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais, e 
quatorze 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:

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referente aos custos dos 24 meses iniciais e não a quase 10% do 
total estimado para 13 anos, incluindo a somatória de documentos 
comprobatórios para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido.
Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de uma proposta mais 
vantajosa.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. A comprovação de qualificação técnica é 
proporcional e compatível com o objeto licitado, permitindo ampla competição entre os agentes de 
mercado.
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126 N/A N/A

(a)  Solicita-se divulgação do cadastro de iluminação pública atualmente 
existente, com caráter não vinculativo.

Justificativas: A ampla divulgação do referido documento é fundamental para assegurar o fornecimento de 
informações necessárias para a adequada formulação de propostas, o cumprimento dos parâmetros 
estabelecidos nas normas técnicas, como a NBR 5101, e a isonomia entre os licitantes; e É possível o Poder 
Concedente divulgar o cadastro existente com caráter meramente referencial, sem se vincular às informações 
nele contidas.

O cadastro de iluminação pública utilizado para elaboração do projeto referencial de engenharia 
será divulgado oportunamente pela Prefeitura e não possuirá caráter vinculante.

127 Edital Preâmbulo II.

Preâmbulo: [...] 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. [...]

Sugere-se que seja revista a decisão da municipalidade de realizar a licitação 
mediante a inversão de fases, para assegurar que somente as empresas ou 
consórcios efetivamente qualificados para assumir o objeto licitado tenham 
suas propostas comerciais abertas, de modo a evitar que propostas 
desprovidas de respaldo técnico e viabilidade econômica acabem por 
contaminar o entendimento coletivo a respeito da real vantajosidade das 
propostas que vierem a ser ofertadas.

como exceção à regra geral, decisão inserida na margem de 
discricionariedade da Administração Pública.

Justificativas: Caso processada com inversão das fases, a Administração Pública poderá ter que suportar os 
custos advindos da inexecução ou execução inadequada do objeto da concessão; e O Art. 13 da Lei Federal 
11.079/04 estabelece que a regra geral é a adoção da ordem sequencial de fases tradicionalmente prevista na 
Lei Federal 8.666/93, admitindo a inversão de fases

A utilização da inversão de fases está defesa na legislação de PPPs, sendo instrumento legal e 
legítimo para processamento da licitação do contrato

128 13.3.2. Para HABILITAÇÃO ECONÔMICO- 
FINANCEIRA:

(i) Certidão negativa de pedido de falência ou 
recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor da comarca do Município onde se 
encontra a sede da PROPONENTE. Na hipótese de a 
sede ser situada em outra localidade que não o 
Município de Belém/PA, poderá ser exigido da 
PROPONENTE que apresente a relação dos Cartórios 
de Distribuição da Comarca que expede a certidão 
mencionada neste inciso, emitida pelo órgão 
competente;

(iii) Apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes
ao último exercício social exigido na forma da lei, 
devidamente registrados perante o órgão de registro 
competente e, nos casos exigidos pela legislação 
brasileira, auditados por empresa de auditoria 
independente, regulamente registrada nos órgãos 
competentes, sendo vedada a apresentação de 
Balancetes ou Balanços Provisórios.

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

Sugestão de redação:
"12.3.2. Para qualificação econômico- financeira:
(...)
(iv) Comprovação de patrimônio líquido mínimo em valor correspondente a 
10% do valor estimado do objeto licitado, acrescido de 30% no caso de 
participação em consórcio."

Justificativas: O sucesso de empreendimentos desta natureza depende da efetiva capacidade de investimento 
dos proponentes/licitantes; O prazo de modernização do parque de Iluminação Pública do município foi 
estabelecido em 24 meses e, geralmente, a estruturação de financiamentos acontece em prazo mais alongado, 
implicando que a Concessionária precisará de dispor de recursos próprios para realizar tais investimentos; e O 
Tribunal de Contas da União admite a exigência cumulativa de garantia de proposta e patrimônio líquido em 
licitações de desestatização, desde que a garantia de proposta seja exigida e analisada em etapa distinta da fase 
de habilitação (Acórdão 2573/2012 – Plenário).

Tal definição diz respeito a poder discricionário da Administração  Pública, ao passo que exigências 
contidas no Edital já são suficientes para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira.

129 13.3.4. Para comprovação da HABILITAÇÃO 
TÉCNICA:

Sugere-se que seja incluído como requisito de qualificação técnica a 
comprovação de experiência na instalação e operação de sistema de 
iluminação pública de no mínimo 50% de pontos.

Justificativas:(a) O item do Caderno de Encargos determina a implantação do sistema de telegestão nas vias V1, 
V2, que, de acordo com o Item do Plano de Investimentos e Operações, corresponderá a 40% do parque de 
iluminação pública do município, ou seja, aproximadamente 32.000 pontos;(b) A implantação do sistema de 
telegestão tem alto nível de complexidade e, conforme observado em outros projetos, a exemplo de Belo 
Horizonte, será um grande desafio para que empresas sem expertise técnica consigam realizar as obrigações 
contatuais no prazo estipulado no Contrato; e(c) Os sistemas de telegestão em serviços de iluminação pública 
têm se difundido nos últimos anos tanto no Brasil como no exterior. No território nacional citam-se como 
experiências relevantes os cases da PPP de IP de Belo Horizonte e dos Município de Aracruz/ES e Mauá/SP. 
Além disto, cita-se os túneis dos Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, os Campus da Universidade de São 
Paulo (USP) nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos e, ainda, de vias dos Municípios de Santo 
André/SP e São Bernardo do Campo/SP.

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.
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130 Anexo 4

Item 3
....
Largura da via de veículos onde está situado o 
PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; ▪ Quantidade de 
faixas de
rolamento da via de veículos; ▪ Largura da via de 
pedestres onde está situado o PONTO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

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.

Sugestão de redação:

“O CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA deverá conter, para cada UNIDADE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, pelo menos as seguintes informações:

1. Localização
i. Posição georreferenciada (latitude, longitude)

Luminária
Tipo de luminária
Quantidade de luminárias
Tipo de Fonte Luminosa
Potência da Fonte Luminosa
Quantidade de Fontes Luminosas
Potência Total das Fontes Luminosas

Informações gerais
Número da Unidade
Classe de Iluminação (V1, V2, V3, V4 e V5 ou P1, P2, P3 e P4)

Poste e Braço
Tipo de poste

A contribuição será avaliada para fins de publicação do edital definitivo.

131 Anexo 5 - Caderno de Encargos

i. Elaborar projetos luminotécnicos desenvolvidos 
para cada logradouro a ser modernizado, cumprindo 
com as diretrizes e especificações estabelecidas no 
item 5.6, incluindo a proposta de instalação de 
eventuais novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
para atendimento dos requisitos luminotécnicos 
previstos neste ANEXO. O projeto luminotécnico 
deverá ser elaborado de forma a prescindir de 
qualquer necessidade de realocação de postes da 
distribuidora de energia elétrica para atendimento 
aos requisitos estabelecidos neste
ANEXO. Quando houver a necessidade de instalação 
de novos postes de iluminação pública para fins de 
atendimento dos requisitos deste ANEXO, o 
investimento será arcado pela CONCESSIONÁRIA 
sem consumo do BANCO DE CRÉDITOS.

(a)  Sugere-se que seja incluído nos documentos vinculativos do projeto uma 
Cláusula reiterando o fato de que a Concessionária é responsável pelos 
investimentos necessários para a correção da "demanda reprimida" e 
atendimento dos parâmetros de iluminância e uniformidade, mesmo que 
seja necessário instalar novos pontos ou até novos postes exclusivos de 
Iluminação Pública, como estabelecido na Cláusula do Anexo 5.

Justificativas: A instalação de Pontos de IP para atendimento dos requisitos iluminância e uniformidade, em 
espaçamentos inferiores a 140 metros, é de responsabilidade da Concessionária sem que o cumprimento dessa 
obrigação gere direito a revisão extraordinária ou consuma créditos do Banco de Créditos, conforme 
estabelecido na Cláusula da Minuta do Contrato; e Tal sugestão tem impacto positivo na elaboração das 
propostas mais assertivas, assegurando a isonomia entre as licitantes.

Conforme citado no item 5.7 do Anexo 5 (Caderno de Encargos): "Todos os custos de adequação 
como, por exemplo, a instalação de um novo poste e/ou luminária, são de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, em vãos entre dois PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com distância de até 90 
(noventa) metros na mesma via" .

132 Anexo 9 - Mecanismo para cálculo do 
pagamento da Concessionária

O BCE poderá ser concedido a partir do ano 
subsequente ao ano de cumprimento do último 
MARCO DA CONCESSÃO e pago mensalmente, 
observando as regras descritas no presente ANEXO, 
mediante a comprovação da redução do valor pago 
pelo PODER CONCEDENTE relacionado ao consumo 
de energia
elétrica destinada à ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Sugere-se que o percentual a ser compartilhado com a Concessionária do 
Bônus Sobre a Conta de Energia seja revisto e, possivelmente, reduzido, para 
que as proponentes possam estimar mais adequadamente o valor que 
esperam receber ao longo da Concessão. Assim previne-se o risco de o Poder 
Concedente ser prejudicado pela apresentação de propostas inexequíveis.

(b) Confere-se mais isonomia entre as licitantes e a adequada formulação das 
propostas por todas as proponentes.

Justificativas: (a) A tecnologia existente no mercado impossibilita que seja alcançada eficiência energética muito 
superior à requerida no Edital; e

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.

133 4.1.1. Índice de Adequação Luminotécnica - IAL

Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que
serão avaliadas deverão ser definidos de forma 
aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. As 
medições deverão ser realizadas pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, de acordo com as diretrizes de 
inspeção da Norma ABNT NBR 5101 e poderão ser 
acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA e PODER 
CONCEDENTE.

A NBR 5101teve sua última revisão em 2018. Ela é citada de forma generica 
sem o ano e sem o mesmo em diversos cadernos de Estudos que integram o 
Edital. Isto posto, não seria adequado uma revisão dos Estudos a fim de 
atualizar as referências para a NBR 5101/2018.
Desta forma evitaríamos qualquer interpretação equivocada sobre os 
requisitos técnicos a serem utlizados para fins de projeto e instalação do
Projeto.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. Os estudos foram realizados observas as 
normas técnicas vigentes e aplicáveis. Especificamente sobre a Norma ABNT NBR 5101, foi 
considerada a versão de 2018.
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134 4.1.1. Índice de Adequação Luminotécnica - IAL

Garantir o atendimento, pelos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, aos parâmetros 
luminotécnicos mínimos, conforme a CLASSE DE 
ILUMINAÇÃO da via (V1, V2, V3, V4, V5) e
(P1, P2, P3, P4), definidos na Tabela de Iluminância 
Média Mínima e Uniformidade1. As medições 
deverão ser realizadas trimestralmente pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, de acordo com as 
diretrizes de inspeção da Norma ABNT NBR 5101

A NBR 5101 teve sua última revisão em 2018. Ela é citada de forma generica 
sem o ano e sem o mesmo em diversos cadernos de Estudos que integram o 
Edital. Isto posto, não seria adequado uma revisão dos Estudos a fim de 
atualizar as referências para a NBR 5101/2018.
Desta forma evitaríamos qualquer interpretação equivocada sobre os 
requisitos técnicos a serem utlizados para fins de projeto e instalação do 
Projeto.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. Os estudos foram realizados observas as 
normas técnicas vigentes e aplicáveis. Especificamente sobre a Norma ABNT NBR 5101, foi 
considerada a versão de 2018.

135 Caderno de encargos anexo 5

Item 5.6.2

ii. Atender aos níveis mínimos de iluminância média 
e uniformidade para todas as classes de iluminação 
previstos na Norma ABNT NBR 5101

A NBR 5101 teve sua última revisão em 2018. Ela é citada de forma generica 
sem o ano e sem o mesmo em diversos cadernos de Estudos que integram o 
Edital. Isto posto, não seria adequado uma revisão dos Estudos a fim de 
atualizar as referências para a NBR 5101/2018.
Desta forma evitaríamos qualquer interpretação equivocada sobre os 
requisitos técnicos a serem utlizados para fins de projeto e instalação do
Projeto.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. Os estudos foram realizados observas as 
normas técnicas vigentes e aplicáveis. Especificamente sobre a Norma ABNT NBR 5101, foi 
considerada a versão de 2018.

136 N/A N/A

Porque não houve divulgação das simulações dos projetos de engenharia 
considerados para os cálculos dos prédios de patrimônio históricos e as 
praças mostradas nos slides de apresentação do dia da audiência pública e 
não constam nos documentos do edital???

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.

137 Anexo 8 Telegestão
Qual o percentual exigido pelo edital para definir o % de tele gestão que 
deverá existir no parque de iluminação pública de Belém?

Conforme apresentado no Anexo 5 (Caderno de Encargos), a Concessionária deverá:
"Implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO nas vias públicas classificadas com classe de iluminação 
V1 e V2".
As informações do Cadastro de Iluminação Pública, incluindo divisão dos pontos de IP entre as 
classes de iluminação, em caráter não vinculativo, foram apresentadas nos Relatórios divulgados no 
Data Room. 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 N/A N/A

A PPP é uma condição de aplicar tecnologia em um conceito de eficiência 
energética sobre o consumo e eficiência luminotecnica sobre o ato de 
manter ou aumentar a eficiência luminosa, logo, porque não existem 
exigências técnicas na qualificação das proponentes?

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.

139 N/A N/A

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

Porque não foi divulgado o anexo de projeto básico considerando as 
condições e as exigências técnicas mínimas para a referência dos serviços 
considerados a serem executados?
Ou
Não existe projeto de engenharia realizado para divulgação?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.

140 N/A N/A

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

Porque não foi divulgado o anexo da planilha de serviços e atividades para a 
referência dos serviços considerados a serem executados?
Ou
Não existe projeto planilha de atividades para divulgação?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

141 N/A N/A
Porque o percentual de tele gestão serve para pagamento de todo o parque 
de Iluminação se ele é aplicado apenas a um determinado % do mesmo?

A contraprestação mensal máxima de referência foi calculada considerando a proporção financeira 
de cada investimento (CAPEX) e custo/despesa operacional (OPEX) durante o período da concessão. 
Em relação ao sistema de telegestão, foi considerada a implantação nos pontos em vias com classe 
de iluminação V1 e V2.

142 N/A N/A

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

Qual a definição sobre a situação das Ilhas que fazem parque do parque de 
Iluminação Pública de Belém?

Como serão calculados os custos com travessias de Balsas?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a execução do contrato

143 N/A N/A

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

Quais os valores do item 2.1 e item 3 da Iluminação Especial?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados dos investimentos necessários para a execução do contrato, os quais 
subsidiarão a elaboração da Proposta.

144 N/A N/A

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

Quais os valores das atividades para novos projetos?
Se um Projeto novo de iluminação Pública requerer Rede de distribuição com 
transformador exclusivo de iluminação Pública, como será calculado o valor, 
se não há referência. ?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.

145 Anexo 4 - Cadastro

2. QUANTITATIVO PRELIMINAR DE PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O QUANTITATIVO PRELIMINAR DE PONTOS DE
ILUMINAÇÃO é igual a 85.380 (oitenta e cinco mil 
trezentos
e oitenta).

Solicita-se divulgação do cadastro de iluminação pública atualmente 
existente, com caráter não vinculativo.

Justificativas: A ampla divulgação do referido documento é fundamental para assegurar o fornecimento de 
informações necessárias para a adequada formulação de propostas, o cumprimento dos parâmetros 
estabelecidos nas normas técnicas, como a NBR 5101, e a isonomia entre os licitantes; e É possível o Poder 
Concedente divulgar o cadastro existente com caráter meramente referencial, sem se vincular às informações 
nele contidas, visto que é necessário uma base de referência para garantir a igualdade de informações entre as 
concorrentes.

O cadastro de iluminação pública utilizado para elaboração do projeto referencial de engenharia 
será divulgado oportunamente pela Prefeitura e não possuirá caráter vinculante.

146 ANEXO 5 - CADERNO DE ENCARGOS

3.1 MARCO I DA CONCESSÃO

(iv) Implantação de SISTEMA DE TELEGESTÃO em 
todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA já 
modernizados e eficientizados, localizados em vias 
com classe de iluminação de veículos V1 e V2

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

Qual o quantitativo e os logradouros que fazem parte deste item? É preciso 
definir ao menos um percentual que sirva de referência.

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. A priorização para modernização será 
apresentada pela Concessionária no Plano de Modernização para validação do Poder Concedente. 
Em relação à implantação do sistema de telegestão para cumprimento dos Marcos da Concessão, 
será necessário a implantação da telegestão nos pontos em vias com classes de iluminação V1 e V2, 
que foram modernizadas em cada Marco.

147 ANEXO 5 - CADERNO DE ENCARGOS

(iii) Implantação de ILUMINAÇÃO ESPECIAL em, no 
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento)
dos locais do MUNICÍPIO, conforme previsto no 
ANEXO 6 - DIRETRIZES PARA ILUMINAÇÃO ESPECIAL;

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

Quais dos 40 itens do anexo 6 devem acontecer em cada Marco?

Qual o valor de cada item do anexo 6? E suas respectivas planilhas de 
serviços e atividades considerados?

Solicitamos a divulgação dos projetos de engenharia considerados para cada 
item do anexo 6.

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.
A ordem de implantação dos projetos de Iluminação Especial será apresentada pela Concessionária 
no Plano de Modernização para validação pelo Poder Concedente, de modo que para o 
cumprimento de cada Marco deverão ser implantados no mínimo 25% dos locais previstos no Anexo 
6.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
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148 3.4 MARCO IV DA CONCESSÃO

(viii) Implantação de SISTEMA DE TELEGESTÃO em 
todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
instalados em vias com classe de iluminação de 
veículos V1 e V2.

Qual o quantitativo considerado para 100% da classificação V1 e V2?

Qual o % de V1 e V2 em relação ao número de pontos apresentados no 
anexo 4?

A indicação das classes de iluminação para cada via partiu da classificação viária do Município e foi 
validada junto à equipe da Prefeitura.
Conforme apresentado no Anexo 5 (Caderno de Encargos), a Concessionária deverá:
"Implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO nas vias públicas classificadas com classe de iluminação 
V1 e V2".
As informações do Cadastro de Iluminação Pública, incluindo divisão dos pontos de IP entre as 
classes de iluminação, em caráter não vinculativo, foram apresentadas nos Relatórios divulgados no 
Data Room. 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.

149 3.5 CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE 
MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO

Os percentuais de MODERNIZAÇÃO E 
EFICIENTIZAÇÃO referidos nos itens 3.1 a 3.4 devem 
ser
calculados da seguinte forma:

𝑄𝑃𝐼𝑃𝑚𝑜𝑑

 – Quantidade total de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA constantes do CADASTRO
BASE que foram modernizados para cumprimento 
do MARCO avaliado e dos MARCOS
anteriores, cumulativamente.

Para analise deste item é necessário que seja definido e divulgado o cadastro 
atual, para que seja feita a consideração uniforme das marcos informados.

O cadastro de iluminação pública utilizado para elaboração do projeto referencial de engenharia 
será divulgado oportunamente pela Prefeitura e não possuirá caráter vinculante.

150 4.1.4 Programa de Poda de Árvores (PPA)

...O Programa de Poda de Árvores (PPA) deverá ser 
elaborado a partir dos registros do CADASTRO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
com relação aos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
com interferência de árvores.

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

É necessário que o Edital divulgue e demonstre os quantitativos necessários, 
para a devida estimativa de estrutura a ser utilizada durante a PPP.
Será apresentado este cadastro? O mesmo deve conter no mínimo:
a) Desenho da operação, incluindo ao menos: i. Especificação dos possíveis 
tipos de poda; ii. Processos para execução dos serviços de poda deindivíduos 
arbóreos; iii. Periodicidade de execução dos serviços de poda previstos, 
conforme o tipo de espécie arbórea; iv. Procedimentos para destinação 
adequada dos restos e resíduos provenientes dos
serviços de poda de indivíduos arbóreos. b) A estrutura básica dos recursos 
humanos, técnicos e operacionais para a execução dos serviços de poda; c) 
Plano de treinamento das equipes responsáveis pelos serviços de poda; d) 
Apresentação das certificações, licenças e credenciamentos necessários para 
execução dos
serviços de poda; e) Registro de todas as solicitações de autorização aos 
órgãos públicos competentes para a Execução dos serviços de poda 
relacionados à operação e manutenção da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, assim como para a elaboração e execução dos 
projetos de
MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO; f)
Registro de todas as solicitações de poda que tenham sido impedidas por 
moradores locais
ou não autorizadas pelos órgãos públicos competentes;

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. As informações históricas disponíveis 
sobre o tema foram apresentadas nos Relatórios divulgados no Data Room, em caráter não 
vinculante. Os estudos apresentados e disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige 
no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, com nível de detalhamento de anteprojeto. É de 
responsabilidade do licitante realizar os estudos e levantamentos detalhados necessários para a 
elaboração da Proposta. 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.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
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151 4.2.2 Programa de Implantação do Sistema de 
Telegestão (PIST)

.. Para a aplicação da função de dimerização em 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, além
da função estar prevista em Norma, a 
CONCESSIONÁRIA deverá comprovar que, no 
período de execução do serviço de dimerização

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

Solicitamos que seja informado qual a norma que autoriza a dimerização do 
sistema de Iluminação Pública sem prejuízo ao munícipe?

Solicitamos informação sobre o percentual esperado para o reflexo do 
consumo de Energia elétrica?

E o mesmo que deve ser e estar inserido no contrato com a Concessionaria 
de energia elétrica,
quando a variação do consumo e seus reflexos nos valores de cobrança.

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. A dimerização pode ser aplicada 
assegurando o cumprimento dos níveis de iluminância e uniformidade conforme a classe de 
iluminação da via, e eventual, redução da classe de iluminação, desde que comprovada a redução no 
fluxo de veículos e pedestres.
O percentual de reflexo na conta de energia irá variar de acordo com a dimerização aplicada, 
potência da lâmpada e outros fatores pertinentes. O reflexo na fatura de energia elétrica, na parcela 
do parque com consumo estimado, depende de alinhamento/validação da Concessionária junto à 
Distribuidora.

152 4.2.2 Programa de Implantação do Sistema de 
Telegestão (PIST)

... conforme requisitos de projeto apresentados no 
item 5.6 deste ANEXO.

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

O Item 5.6 deste Anexo, não apresenta requisitos de projetos.

Solicitamos a informação dos requisitos de projeto para este item.?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.

153 4.2.3 Programa de Iluminação Especial (PIE)

... O PIE deverá incluir o detalhamento de todos os 
projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL para os locais 
definidos no ANEXO 6 - DIRETRIZES PARA 
ILUMINAÇÃO ESPECIAL.

Em respeito ao princípio da competitividade e assegurando a igualdade de 
condições à todos os participantes, vimos sugerir que o edital passe a admitir 
um valor referência para o investimento, respeitando a observação de valor 
mínimo investido. Favorecendo a ampla concorrência visando a busca de 
uma proposta mais vantajosa.

É necessário que o projeto desenvolvido para cada item seja apresentado 
neste edital para que seja feito o cronograma detalhado de implantação.

Quando irão disponibilizar os projetos?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.

154 4.2.3 Programa de Iluminação Especial (PIE)
... Os projetos deverão observar as propostas de 
intervenções, especificações técnicas, conceitos e 
diretrizes previstas no ANEXO 6

No Anexo 6, já existe quantitativos e especificações sobre o que deverá ser 
utilizado em cada item.

Entretanto, é necessário ampla divulgação dos projetos de engenharia e as 
atividades de cada item.

Quando será divulgado?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.

155 5.2.2 Gestão dos Ativos de Iluminação ... Gestão do Consumo de Energia Elétrica
Está faltando as definições do consumo sobre a dimerização exigida no item 
4.2.2.

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. A dimerização pode ser aplicada 
assegurando o cumprimento dos níveis de iluminância e uniformidade conforme a classe de 
iluminação da via, e eventual, redução da classe de iluminação, desde que comprovada a redução no 
fluxo de veículos e pedestres.
O percentual de reflexo na conta de energia irá variar de acordo com a dimerização aplicada, 
potência da lâmpada e outros fatores pertinentes. O reflexo na fatura de energia elétrica, na parcela 
do parque com consumo estimado, depende de alinhamento/validação da Concessionária junto à 
Distribuidora.
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156 5.6.3
Especificações de Equipamentos e Materiais

.....EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EE): LUMINÁRIA
com eficiência energética mínima conforme classe A 
da Portaria Nº 20 do INMETRO. No cálculo dessa 
eficiência, devem ser considerados
Equipamentos auxiliares da LUMINÁRIA. A eficiência 
energética das LUMINÁRIAS utilizadas
Deverá ser de no mínimo 120 lumens/watt;

Exige-se na edital eficiência luminosa de 120lm/W, o que mostra-se 
desarrazoado e injustificável, indo de encontro ao Disposto na portaria 20.
Desta forma tirando o princípio da ampla competitividade e igualdade entre 
os participantes.

Na pratica, o edital deveria (deve) exigir o selo A do INMETRO, o qual 
estipula o mínimo de 1000LM/W:

Com esta exigência, exclui a grande maioria dos produtos certificados pela 
portaria 20, isso sem levar em consideração a definição da temperatura de 
cor, o que habilitaria pouquíssimos fabricantes capazes de atender tais 
exigências (eficiência energética e temperatura de cor).

É Importante garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, em 
conformidade com a legalidade, igualdade e probidade administrativa.

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada, uma vez que existem diversas soluções 
tecnológicas no mercado que atendem às especificações constantes no Contrato e seus Anexos.

157 5.6.5 Priorização para MODERNIZAÇÃO E 
EFICIENTIZAÇÃO

... A CONCESSIONÁRIA deverá modernizar e 
eficientizar em cada MARCO o quantitativo de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme
requisitos especificados no tópico 3 (três) deste 
ANEXO.

É Importante garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, em 
conformidade com a legalidade, igualdade e probidade administrativa.

Para atender este item em conformidade com os Marcos do item 3 deste 
anexo, é necessário que seja divulgado o quantitativos de pontos de 
iluminação por ordem de priorização,
conforme tabela 06 do item 5.6.5.

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. O item 5.6.5 apresenta uma 
priorização inicial dos bairros e vias para modernização, sendo que a priorização definitiva será 
apresentada pela Concessionária no Plano de Modernização para validação do Poder Concedente. 
Em relação ao cumprimento dos Marcos da Concessão, foi definido como critério o quantitativo de 
pontos que devem ser modernizados (vide Percentual de Modernização) e não um quantitativo de 
vias que devem ser modernizadas em cada Marco.

158 5.6.1 Instalação de novos Pontos

...A instalação de novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA para correção de áreas escuras não será 
considerada SERVIÇO COMPLEMENTAR, não sendo 
computada para fins de utilização do BANCO DE 
CRÉDITOS, conforme descrito no item 6 do presente 
ANEXO

É necessário a ampla divulgação da demanda reprimida prevista para novos 
pontos e suas respectivas potencias e planilha de atividades de serviços, para 
que sirva de referência para dimensionar a estrutura inicial dos 24 primeiros 
meses.

É Importante garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, em 
conformidade com a legalidade, igualdade e probidade administrativa.

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.

159 N/A N/A

A NBR 5101/2012 teve sua última revisão em 2018. Ela é citada no edital se 
ano e sem o mesmo em diversos cadernos de Estudos que integram o Edital.
Isto posto, não seria adequado uma revisão dos Estudos a fim de atualizar as 
referências para a NBR 5101/2018?

Desta forma evitaríamos qualquer interpretação equivocada sobre os 
requisitos técnicos a serem utilizados para fins de projeto e instalação do 
Projeto.Mantendo a isonomia entre as empresas participantes.

Agradecemos a contribuição, mas não será acatada. Os estudos foram realizados observas as 
normas técnicas vigentes e aplicáveis. Especificamente sobre a Norma ABNT NBR 5101, foi 
considerada a versão de 2018.

160 N/A N/A

O edital não prevê a situação sobre o caso de iluminação de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA que deverão ficar acesas durante 24 horas diárias, as 
luminárias devem ser fornecidas com garantia global (todos os componentes, 
módulos de LED e drivers de alimentação) de pelo menos 60.000 (sessenta 
mil) horas de funcionamento contra quaisquer defeitos de fabricação a 
contar de seu recebimento pela CONCESSIONÁRIA, independentemente da 
data de fabricação.

Qual o item que faz referência a este cenário, caso não haja, precisa ser 
considerado?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.
Os pontos de iluminação pública com funcionamento por 24 horas diárias deverão atender os 
mesmo requisitos previstos no Contrato e seus Anexos quando à vida útil remanescente ao final da 
Concessão. Conforme apresentado nos relatórios divulgados, em caráter não vinculante, não foi 
identificado quantitativo relevante de pontos de iluminação pública com funcionamento ininterrupto.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

161 N/A N/A

É Necessário divulgar a descrição da estrutura técnica e de apoio Diante da 
complexidade logística para implementação do Plano Operacional.

Visto que a localização do parque deve ser considerado e favorecer as 
condições de suprimento, e seleção de recursos humanos, materiais e 
demais equipamentos e insumos gerenciais, entendemos que há uma 
necessidade superior de capacitação para o gerenciamento de contratos do 
empreendimento, no que se refere, sobretudo, a integração, prazos,
recursos humanos, aquisições e comunicação.
Haveria necessidade de uma especificação mais abrangente para melhor 
qualificação destes atributos do concessionário. Seria de maior prudência 
qualificar os licitantes com experiência comprovada por profissionais 
detentores de responsabilidade técnica e compatível nesta área de 
conhecimento gerencial?

Agradecemos o envio da contribuição, mas não será acatada. Os estudos apresentados e 
disponibilizados no Data Room estão de acordo com o exige no artigo 10, § 4º da Lei 11.079/2004, 
com nível de detalhamento de anteprojeto. É de responsabilidade do licitante realizar os estudos e 
levantamentos detalhados necessários para a elaboração da Proposta. 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.
Sobre a qualificação das empresas, as exigências de habilitação previstas estão aderentes aos 
serviços que serão executados pela futura Concessionária.

162 N/A N/A

Deveria ser amplamente divulgado o documento de Encontro de contas 
enviado da Concessionaria para a Prefeitura, o que demonstra a arrecadação 
e o saldo mensal do ano de 2018 e 2019, para demonstra o valor indicado 
como arrecadado de COSIP.

As informações sobre a COSIP, incluindo a legislação, fórmula de cálculo e valores de arrecadação 
nos últimos anos, 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 N/A N/A
É juridicamente segura a vinculação da receita da CIP ou COSIP para o 
pagamento do parceiro privado, ante o art. 167, IV da CF/88?
Há pareceres de TCE's neste sentido?

A cobrança da contribuição para fins de custeio do serviço de iluminação pública foi autorizada em 
sede constitucional nos termos do art. 149-A. 
Sobre o tema, o STF já se manifestou sobre a possibilidade da COSIP custear o serviço de iluminação 
pública, inclusive para fins de instalação e expansão da rede (e.g. RE 660.834).
No município de Belém, a COSIP foi devidamente instituída por meio da Lei nº 8.226/2003 com a 
finalidade de custear o serviço de iluminação pública municipal, e, por intermédio da Lei nº 
9.522/2019 foi autorizada a vinculação das receitas advindas da COSIP para o custeio do serviço de 
iluminação pública .Sendo assim, a utilização da receita da COSIP para remunerar o parceiro-privado 
está legalmente autorizada. 

164 N/A N/A
Como está regulamentado pela lei de uso e ocupação do solo de Belém, 
como será a iluminação pública dos futuros loteamentos?

A iluminação pública de loteamentos será realizada conforme a legislação aplicável e as 
normatizações da Aneel

165 PARTE I – GLOSSÁRIO

(xxxvi) ILUMINAÇÃO PÚBLICA: serviço que tem como 
objetivo exclusivo prover de claridade
os logradouros públicos e bens públicos de uso 
comum, de forma periódica, contínua
ou eventual, inclui a iluminação especial de prédios 
históricos, praças e monumentos locais, exceto 
aqueles que tenham por objetivo qualquer forma de 
propaganda ou
publicidade, para realização de atividades que visem 
a interesses econômicos, e o atendimento a 
semáforos, radares e câmeras de monitoramento de 
trânsito.

a Implantação e operação de circuito de câmeras, tecnologia de informação, 
informatização, transmissão de dados e imagens e segurança na rede de 
iluminação pública.

Entretanto, não consta em nenhum documento publicado, incluindo os 
termos do Edital, do Contrato e, principalmente, do Cronograma da Análise 
Financeira, a estimativa da quantidade de câmeras, funcionalidades e 
serviços que deverão ser implantados, bem como o local físico da instalação.

Neste sentido, de modo a possibilitar o completo entendimento do projeto e 
consequente elaboração da Proposta Técnica e Comercial, solicitamos que 
seja feito o devido detalhamento deste
tópico nos termos do Edital.

No escopo de serviços da Concessionária, conforme detalhado no Anexo 5 (Caderno de Encargos) 
não está prevista a obrigatoriedade quanto à instalação de câmeras de videomonitoramento.

166 N/A N/A
Com a Redução do Consumo do valor pago pela energia do parque de 
iluminação pública em 46,4%, o contribuindo será beneficiado com redução 
no pagamento da cosip?

O contribuinte é o principal beneficiário da PPP, primeiramente com a melhora da qualidade dos 
serviços de iluminação pública através do atendimento integral à Norma ABNT NBR 5101 e um 
melhor nível de serviço. Posterior ao período de modernização, com a sobra da COSIP frente às 
despesas de iluminação pública, poderá ser avaliado pela Prefeitura de Belém a redução nos valores 
de contribuição.

167 5.8 Implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO

O SISTEMA DE TELEGESTÃO deverá suportar 
protocolos abertos de comunicação quando 
necessário (por
exemplo, TCP/IP, 802.15.4, 6LoWPAN,
Bluetooth Low Energy - BLE)

Entendemos que os protocolos mencionados são sugestões de protocolo que 
podem ser usados e que, caso o fabricante trabalhe com outro protocolo 
igual ou superiormente aberto será permitido. Nosso entendimento está 
correto?

O entendimento está correto. A lista de protocolos não é exaustiva, de modo que o protocolo aberto 
a ser utilizado pela Concessionária pode ser outro, assegurando o atendimento de todas as 
exigências e requisitos previstos no Contrato e seus Anexos.

168
5.8.2
Características básicas da plataforma do 
SISTEMA DE TELEGESTÃO

..sendo necessários que pelo menos o backup de 
todos os sistemas esteja localizado em território 
brasileiro. No caso de contratação de operadora de 
nuvem, a empresa deve responder juridicamente em 
território brasileiro

Entendemos que no caso de operação do sistema em nuvem, a empresa que 
fornece o sistema deve fazer-se responsável pela operação e segurança do 
sistema de servidores, não necessariamente o fornecedor dos servidores em 
si. Nosso entendimento está correto?

O item 8.3.1 do Anexo 5 (Caderno de Encargos) detalha as principais obrigações da Concessionária 
quanto à segurança da informação da infraestrutura das tecnologias de informação e comunicação.

169 EDITAL E SEUS ANEXOS  LEGISLAÇÕES 
APLICÁVEIS 

Plano de descartes
Gostaríamos de saber se neste projeto de troca das lâmpadas fluorescente 
por LED,  já está incluso custos com a destinação das lâmpadas que serão 
substituídas. 

Temos interesse na participação da concorrência para descarte e destinação final corretas destas lâmpadas . 
O descarte dos resíduos gerados ao longo de todo o período da Concessão, incluindo as lâmpadas 
atuais do parque, faz parte do escopo da futura Concessionária. A Concessionária é responsável pela 
execução deste serviço, podendo subcontratar outra empresa para realização deste escopo.



# Documento Dispositivo, capítulo, claúsula ou item
Contribuição 

(sugestão, opinião, crítica, etc.)
Justificativa Resposta Consulta Pública

Análise das Contribuições Colhidas na Consulta Pública do Município de Belém/PA
Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de BELÉM/PA, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública

170 EDITAL N/A Colocarar 3 portes na Rua Orlando Rodrigues em São João de Outeiro! 
Na Rua Orlando Rodrigues falta 3 postes no fim da rua, com saída para rua das Mangueiras! A Rua se encontra 
escura durante a noite pela ausência dos 3 postes 

O escopo da PPP prevê a modernização de todo o parque de iluminação pública, correção de pontos 
escuros e expansão anual na estrutura do Banco de Créditos. Durante a execução do Contrato, o 
Poder Concedente terá à sua disposição um quantitativo pré-definido de créditos para expansão 
anual do parque de iluminação pública.

171 Edital, Contrato e Anexos
Prezados, solicito acesso ao Data Room com os demais dados, estudos, 
informações e documentos que embasam Concessão Administrativa de 
Iluminação Pública do município de Belém - PA

-

O acesso ao Data Room deve ser solicitado ao endereço de e-mail pppip@ifc.org, conforme as 
instruções previstas no Edital. 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.


