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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2018 

 
TIPO “MENOR VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO” 

 
Parte I – Preâmbulo 

 
O Município de Itajubá, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Planejamento, torna público, por meio do presente Edital de Concorrência 

Pública nº [●]/2018, oriundo do processo administrativo nº [●]/201[●], as 

condições da licitação, na modalidade de concorrência, com a finalidade de 

selecionar a melhor proposta para a concessão administrativa para a 

modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da 

infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de Itajubá. 

 

A presente Concorrência será regida pelas regras previstas neste Edital e nos 

seus Anexos, e pela Lei Federal nº 13.529, de 04 de dezembro de 2017; pela Lei 

Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; pela Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993; e demais normas vigentes sobre a matéria, em especial as 

resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. As referências às 

normas aplicáveis no Brasil e às aplicáveis especialmente a este Edital deverão 

também ser compreendidas como referências à legislação que as modifiquem 

ou substituam. 

 

A Concessão Administrativa aqui referida foi autorizada pela Lei Municipal nº [●], 

instrumento legal que estabeleceu as condições e os procedimentos de 

delegação e outorga. Encontram-se acostados ao Processo Administrativo nº [●] 

os documentos que comprovam o cumprimento dos requisitos prévios à 

realização do presente procedimento licitatório, previstos no art. 10 da Lei 

Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, notadamente: (i) autorização do 

Secretário Municipal de Planejamento; (ii) estimativa do impacto orçamentário-

financeiro nos exercícios em que vigorar o contrato; (iii) declaração do 

ordenador da despesa acerca da compatibilidade das despesas com a lei de 
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diretrizes orçamentárias e previsão do objeto no plano plurianual em vigor; e (iv) 

estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento das 

obrigações contraídas. 

 
Foi realizada audiência pública em 01 de fevereiro de 2018, informada ao público 

por meio de publicação no Diário Oficial do Município, em 17 janeiro de 2018, e 

em jornais de grande circulação no Município de Itajubá, e no sítio eletrônico 

www.itajuba.mg.gov.br. 

 

Os documentos, incluindo o Edital e a Minuta do Contrato, foram postos em 

consulta pública, no período de 17 de janeiro de 2018 até 19 de fevereiro de 

2018, informada ao público por meio de publicação no Diário Oficial do 

Município, de 17 de janeiro de 2018, e em jornais de grande circulação no 

Município de Itajubá, e no sítio eletrônico www.itajuba.mg.gov.br. 

 

O critério de julgamento será o menor Valor Máximo de Contraprestação Mensal 

ofertado por cada proponente. 

 

As propostas e demais documentos necessários à participação na concorrência 

serão recebidos no dia [●] de [●] de 201[●], de [●]h até às [●]h, na Prefeitura 

Municipal de Itajubá, Secretaria de Planejamento, Departamento de Licitação, 

na Avenida Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, Itajubá/MG, fone (35) 3692-1780 

ou (35) 3692-1734. A abertura dos envelopes, obedecido o procedimento 

disposto neste Edital, será realizada em sessão pública a iniciar-se às [●]h, do 

dia [●] de [●] de 2018, no mesmo endereço. 

 

O Edital da presente Concessão Administrativa, seus Anexos, bem como todas 

as informações, estudos e projetos disponíveis sobre a rede de iluminação 

pública do Município de Itajubá poderão ser obtidos: (i) em mídia eletrônica, na 

sede da Secretaria Municipal de Planejamento, situada na Prefeitura Municipal 

de Itajubá, Secretaria de Planejamento, Departamento de Licitação, na Avenida 

Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, Itajubá/MG, de 12h às 18h, condicionada à 

apresentação de mídia com capacidade suficiente para armazenamento dos 

arquivos (CD/DVD, pendrive ou HD externo) e (ii) no sítio eletrônico 

http://www.pbh.gov.br/pppeducacao
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www.itajuba.mg.gov.br, incidindo sobre a disponibilização destas informações e 

estudos as regras previstas neste Edital. As dúvidas e questionamentos 

poderão ser registrados por escrito e protocolados no Departamento de 

Protocolo da Prefeitura Municipal, sendo o retorno dado no prazo de até 05 

dias úteis. 

 

Itajubá, 17 de janeiro de 2018. 

 

 

 
Juliano Galdino Teixeira 

Secretário Municipal de Planejamento 
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Parte II – Definições e Interpretação 

 
1. Definições e Interpretação 

 

1. Para os fins do presente EDITAL e de seus ANEXOS, os termos e 

expressões empregados em letras maiúsculas, tanto na forma singular quanto 

no plural, terão o significado atribuído no ANEXO 3 – Glossário, sem prejuízo 

de outras definições estabelecidos neste documento. 

 
1.1. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

 

(i) referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir 

eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES; 

 
(ii) os títulos dos capítulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos 

ANEXOS não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação; 

 
(iii) no caso de divergência entre o EDITAL, CONTRATO e os ANEXOS, 

prevalecerá o disposto no EDITAL; 

 
(iv) no caso de divergência entre o CONTRATO e os demais ANEXOS, 

prevalecerá o disposto no CONTRATO; 

 
(v) no caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles 

emitidos pelo PODER CONCEDENTE; 

 
(vi) no caso de extinção de qualquer dos índices de reajuste previstos no 

CONTRATO, o índice a ser utilizado deverá ser aquele que o substituir. Caso 

nenhum índice venha a substituir automaticamente o índice extinto, as PARTES 

deverão determinar, de comum acordo, o novo índice a ser utilizado; e 

 
(vii) as referências aos horários se referem ao horário oficial de Brasília. 
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Parte III – Regulamento da Concorrência 

 
2. Objeto do Edital 

 

2.1. O objeto do EDITAL é a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a 

prestação de SERVIÇOS relativos à modernização, eficientização, expansão, 

operação e manutenção da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

do Município de Itajubá. 

 
2.1.1. As especificações dos SERVIÇOS encontram-se no ANEXO 5 – 

Caderno de Encargos da Concessionária. 

 
2.1.2. A prestação dos SERVIÇOS deverá obedecer, ainda, o disposto no 

ANEXO 9 – Diretrizes Ambientais Mínimas. 

 

3. Acesso às Informações do Certame 

 

3.1. O EDITAL, suas planilhas e formulários, as informações, estudos e 

projetos poderão ser obtidos nas formas e locais indicados no Preâmbulo. 

 
3.2. A obtenção de quaisquer documentos de maneira diversa daquela 

indicada no item 3.1 acima não gera qualquer responsabilidade para o PODER 

CONCEDENTE. 

 
3.3. A obtenção do EDITAL não é requisito para participação na 

CONCORRÊNCIA, mas a participação pressupõe a aceitação de todos os 

termos e condições do EDITAL. 

 
3.4. As PROPONENTES são responsáveis pela análise direta de todos os 

dados e informações sobre a CONCESSÃO. 

 
3.5. As PROPONENTES são responsáveis pelo exame de todas as 

instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e 

regulamentações aplicáveis à CONCORRÊNCIA e à CONCESSÃO. 
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4. Pedido de Esclarecimentos do Edital 
 

4.1. Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos sobre o 

EDITAL, deverá solicitá-los à COMISSÃO DE LICITAÇÃO em até 07 (sete) dias 

úteis antes da entrega das propostas, ou seja, até as [●]h, do dia [●] de [●] de 

2018, da seguinte forma: 

 
(i) por meio de correspondência dirigida ao endereço eletrônico 

licitaitajuba@gmail.com, acompanhada do arquivo digital contendo as 

questões formuladas, em formato “.doc”, conforme modelo integrante do 

ANEXO 2 – Modelo de Cartas e Declarações; ou 

 
(ii) por meio de correspondência protocolada na sede da Secretaria 

Municipal de Planejamento, situada na Prefeitura Municipal de Itajubá, 

Secretaria de Planejamento, Departamento de Licitação, na Avenida Jerson 

Dias, nº 500, Bairro Estiva, Itajubá/MG, contendo as questões formuladas, 

conforme o modelo integrante do ANEXO 2 – Modelo de Cartas e 

Declarações, impressa e em meio digital, com o respectivo arquivo gravado 

em formato “.doc”. 

 
4.2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO não responderá questões que tenham 

sido formuladas em desconformidade com o disposto no item 4.1 acima. 

 
4.3. As respostas da COMISSÃO DE LICITAÇÃO aos referidos 

esclarecimentos serão divulgadas no sítio eletrônico www.itajuba.mg.gov.br, 

sem a identificação dos autores, em até 4 (quatro) dias úteis antes da entrega 

das propostas, ou seja, até às [●]h do dia [●] de [●] de 2018. 

 
4.4. Cópias das atas de esclarecimentos sobre o EDITAL também poderão 

ser retiradas na sede da Secretaria Municipal de Planejamento, condicionada 

à apresentação de mídia com capacidade suficiente para armazenamento dos 

arquivos (CD/DVD, pendrive ou HD externo). 
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4.5. Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas à 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO serão consideradas como entregues na data de 

seu recebimento pelo destinatário, exceto as recebidas após às 18h, inclusive 

no caso de correspondências dirigidas ao endereço eletrônico, que serão 

consideradas como recebidas no dia útil imediatamente posterior. 

 

4.6. Todas as respostas da COMISSÃO DE LICITAÇÃO aos pedidos de 

esclarecimentos realizados nos termos deste item constarão de atas, que serão 

consideradas partes integrantes deste EDITAL. 

 
4.6.1. Os esclarecimentos prestados serão consolidados em um único 

documento, que figurará como ANEXO I – Respostas aos Pedidos de 

Esclarecimentos do CONTRATO. 

 

5. Impugnações do Edital 

 

5.1. Eventual impugnação do EDITAL deverá ser protocolada na sede da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Departamento de Licitação, situada na 

Prefeitura Municipal de Itajubá, na Avenida Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, 

Itajubá/MG: 

 
5.1.1. Por qualquer pessoa, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes, ou seja, até às [●]h do dia [●] de [●] de 2018, nos 

termos do §1º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993; ou 

 
5.1.2. Pelas PROPONENTES, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes, ou seja, até às [●]h do dia [●] de [●] de 2018, nos 

termos do §2º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993. 

 
5.2. As impugnações ao EDITAL deverão ser dirigidas ao presidente da 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO e entregues na sede da Secretaria Municipal de 

Planejamento, nos prazos mencionados acima e observadas as condições 

legais. 
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5.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a participação do 

interessado na CONCORRÊNCIA. 

 
5.4. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da 

impugnação: 

 
5.4.1. Em até 3 (três) dias úteis se apresentada na forma do item 5.1.1; ou 

 

5.4.2. Até a data de abertura dos envelopes se apresentada na forma do item 

5.1.2. 

 

6. Condições de Participação 

 

6.1. Poderão participar da CONCORRÊNCIA, nos termos deste EDITAL, 

pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras. 

 
6.2. Não poderão participar da CONCORRÊNCIA, isoladamente ou em 

CONSÓRCIO, direta ou indiretamente: 

 
(i) Pessoa jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

 
(ii) Pessoa jurídica suspensa temporariamente de participar em licitação ou 

impedida de contratar com a Administração Pública; 

 
(iii) Pessoa jurídica cujo(s) dirigente(s) ou responsável(eis) técnico(s) 

seja(m) ou tenha(m) sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 

data da publicação do EDITAL, servidor(es) ocupante(s) de cargo(s) ou 

emprego(s) nos órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta do 

PODER CONCEDENTE, ou agente(s) público(s) impedidos de contratar com 

a Administração Pública por vedação constitucional ou legal; 

 
6.3. A participação na CONCORRÊNCIA implica a integral e incondicional 
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aceitação de todos os termos, disposições e condições do EDITAL, do 

CONTRATO e dos ANEXOS, bem como das demais normas aplicáveis à 

CONCORRÊNCIA. 

 

7. Proponentes estrangeiras 

 

7.1. As PROPONENTES estrangeiras deverão: 

 

7.1.1. Apresentar decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

7.1.2. Obedecer às disposições aplicáveis das Resoluções nº 444/2000, 

1.025/2009 e 1.050/2013 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 

CONFEA e alterações posteriores. 

 
7.1.3. Apresentar declaração expressa de que se submetem à legislação 

brasileira e que renunciam a qualquer reclamação por via diplomática, conforme 

modelo integrante do ANEXO 2 – Modelo de Cartas e Declarações; 

 
7.1.4. Apresentar os documentos equivalentes aos documentos para a 

habilitação, autenticados pela autoridade consular brasileira de seu país de 

origem, e traduzidos por tradutor juramentado, na forma do disposto no §4º do 

art. 32 da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993. 

 
7.1.5. Apresentar atestado expedido pela embaixada ou consulado do país de 

origem no Brasil, certificando a correlação entre os documentos administrativos 

legais e suas validades, normalmente exigidos em licitações no Brasil e os 

correspondentes no país de origem. 

 
7.1.5.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO equivalentes devem ser 

apresentados de forma a possibilitar a análise acerca da validade, exigibilidade 

e eficácia. 
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7.1.5.2. Na hipótese de inexistência de documentos equivalentes aos 

solicitados neste EDITAL e/ou de órgão(s) no país de origem que os 

autentique(m), deverá ser apresentada declaração, informando tal fato, por 

parte de instituição de direito público ou de notário público, devidamente 

autenticada pela autoridade consular brasileira do país de origem e traduzida 

por tradutor juramentado. 

 
7.1.6. Indicar representante legal, com poderes expressos, mediante 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em 

cartório no Brasil, para receber citação e responder administrativa e 

judicialmente no Brasil, bem como para representar a PROPONENTE em todas 

as fases do processo, acompanhada dos documentos comprobatórios dos 

poderes dos signatários da procuração. 

 

8. Visitas Técnicas 

 

8.1. As PROPONENTES poderão efetuar visita técnica para avaliar a 

quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários 

à realização do objeto da CONCESSÃO, formas e condições de suprimento, 

meios de acesso aos locais e para a obtenção de quaisquer outros dados que 

julgarem necessários à preparação das suas propostas. 

 
8.1.1. As visitas técnicas serão acompanhadas por representantes da 

Secretaria Municipal de Planejamento, e os interessados deverão solicitar a 

marcação da visita, mediante requerimento por escrito, a ser encaminhado à 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO até o dia [●] de [●] de 2018, que deverá conter as 

seguintes informações: 

 
8.1.1.1. Número desta CONCORRÊNCIA; 

 

8.1.1.2. Razão social da PROPONENTE ou identificação do 

CONSÓRCIO; 
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8.1.1.3. Endereço; 

 

8.1.1.4. Fone/Fax; 

 

8.1.1.5. E-mail; 

 

8.1.1.6. Qualificação dos representantes da PROPONENTE que irão 

comparecer à visita técnica. 

 
8.1.2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá os credenciamentos para 

realização da visita técnica, comprometendo-se a informar às PROPONENTES, 

com antecedência de 05 (cinco) dias, local e data da realização de cada visita 

técnica. 

 
8.1.2.1. As visitas técnicas ocorrerão entre os dias [●] e [●], conforme o 

volume de requerimentos das PROPONENTES. 

 

8.1.2.2. Na visita técnica somente será permitida a participação de 3 (três) 

representantes por PROPONENTE. 

 
8.2. O comparecimento das PROPONENTES na visita técnica é facultativo, 

não configurando condição essencial à participação na licitação. 

 

9. Consórcios 

 

9.1. Caso a PROPONENTE participe por meio de CONSÓRCIO, as 

seguintes regras deverão ser observadas, sem prejuízo de outras existentes no 

EDITAL: 

 
9.1.1. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências 

relativas à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista contidas no EDITAL; 

 
9.1.2. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências para a 
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qualificação econômico-financeira, salvo aquelas referentes à GARANTIA DA 

PROPOSTA e patrimônio líquido, a serem atendidas, na forma do item 12.7 e 

do item 13.3 (ii); 

 
9.1.3. A desclassificação de qualquer consorciada acarretará a automática 

desclassificação do CONSÓRCIO; 

 
9.1.4. Cada CONSÓRCIO poderá contar com, no máximo, 3 (três) integrantes; 

 

9.1.5. Nenhuma consorciada poderá participar de mais de um CONSÓRCIO, 

ainda que por intermédio de suas AFILIADAS; 

 
9.1.6. Caso uma pessoa jurídica participe de um CONSÓRCIO, ficará ela 

impedida de participar isoladamente da CONCORRÊNCIA; 

 
9.1.7. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão de 

consorciadas até a assinatura do CONTRATO; 

 
9.1.8. As consorciadas são responsáveis solidariamente pelos atos praticados 

em CONSÓRCIO em virtude da CONCORRÊNCIA; e 

 

9.1.9. Na hipótese de participarem do CONSÓRCIO empresas nacionais e 

estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional, sem 

prejuízo da responsabilidade solidária entre todos os integrantes do 

CONSÓRCIO. 

 

10. Apresentação da Documentação 

 

10.1. Os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO e GARANTIA DA 

PROPOSTA, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA 

COMERCIAL deverão ser entregues, pessoalmente, em 3 (três) envelopes 

lacrados no dia, horário e local indicados no Preâmbulo, cada um com a 

seguinte identificação em sua parte externa: 
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(i) ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DA PROPOSTA 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° [●]/2018 – CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA PARA A MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, 

EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG. 

 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE INDIVIDUAL OU 

DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO. 

 
NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) 

REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S). 

 
(ii) ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° [●]/2018 – CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA PARA A MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, 

EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG. 

 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE INDIVIDUAL OU 

DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO. 

 

NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) 

REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S). 

 
(iii) ENVELOPE 3 - PROPOSTA COMERCIAL 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° [●]/2018 – CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA PARA A MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, 

EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG. 



16 

 
 

 
 

 

 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE INDIVIDUAL OU 

DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO. 

 
NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) 

REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S). 

 
10.2. Cada um dos envelopes deverá ser apresentado em 1 (uma) única via, 

encadernada, com todas as folhas numeradas sequencialmente, inclusive as 

folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, 

independentemente de ser mais de um caderno, da primeira à última folha, de 

forma que a numeração da última folha do último caderno reflita a quantidade 

total de folhas, não sendo permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas. 

 
10.2.1. Cada envelope conterá página com termo de encerramento 

próprio, que será numerado. 

 
10.2.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em sua forma 

original ou cópia autenticada, exceto os instrumentos de GARANTIA DA 

PROPOSTA, que deverão ser apresentados em suas vias originais. 

 
10.2.3. É dispensada a autenticação de documentos emitidos pela 

internet, desde que haja meios para a conferência de autenticidade por parte 

da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 

10.2.4. Cada envelope deverá conter uma cópia eletrônica de seu 

conteúdo, em formato “.pdf”, apresentado em CD ou DVD. O PLANO DE 

NEGÓCIOS deverá ser apresentado em formato “.xls” ou similar, que permita a 

análise e edição pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 
10.3. Todos os documentos com modelos disponibilizados no ANEXO 2 – 

Modelos de Cartas e Declarações deverão ser apresentados conforme o 
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respectivo modelo, sem qualquer alteração, salvo se o contrário estiver disposto 

neste EDITAL, sob pena de inabilitação ou desclassificação. 

 
10.4. Eventuais falhas formais na entrega ou defeitos formais nos documentos 

poderão ser sanados pelas PROPONENTES, no prazo estabelecido pela 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, de acordo com as peculiaridades de cada caso, 

observada a celeridade da CONCORRÊNCIA. 

 
10.4.1. Considera-se falha ou defeito formal aquele que (i) não desnature 

o objeto do documento apresentado, e que (ii) permita aferir, com a devida 

segurança, a informação constante do documento. 

 
10.4.2. Quando do saneamento de falhas formais referido no item 10.4, 

não será aceita a inclusão de documento que deveria originalmente constar dos 

envelopes, nos termos deste EDITAL. 

 
10.5. Todos os documentos que se relacionam à CONCORRÊNCIA deverão 

ser apresentados em língua portuguesa, idioma pelo qual será compreendida e 

interpretada toda a documentação apresentada. 

 
10.6. No caso de documentos em língua estrangeira, somente serão 

considerados válidos se tiverem sua autenticidade confirmada pela 

Representação Diplomática ou Consular do Brasil no país de origem do 

documento e se estiverem acompanhados de tradução para o português feita 

por tradutor público juramentado. 

 

10.7. Salvo disposição expressa em contrário neste EDITAL, não é necessário 

o reconhecimento da firma dos signatários dos documentos apresentados pelas 

PROPONENTES. 

 
10.8. Não será admitida a entrega dos documentos da CONCORRÊNCIA por 

via postal ou qualquer outro meio não previsto no item 10.1. 
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10.9. As PROPONENTES são responsáveis por todos os custos e esforços 

relacionados à preparação e à apresentação dos volumes dos DOCUMENTOS 

DE CREDENCIAMENTO e GARANTIA DA PROPOSTA, dos DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA COMERCIAL, isentando-se o PODER 

CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os 

procedimentos adotados na CONCORRÊNCIA ou seus resultados. 

 
10.10. A prática de atos pelas PROPONENTES deverá observar o cronograma 

estabelecido para cada etapa da CONCORRÊNCIA, ficando precluso o 

exercício de faculdades referentes a etapas já consumadas da 

CONCORRÊNCIA, salvo nas hipóteses admitidas no EDITAL. 

 

11. Credenciamento 

 

11.1. Cada PROPONENTE poderá ter até 2 (dois) REPRESENTANTES 

CREDENCIADOS. 

 
11.2. Os documentos de representação são: 

 

(i) instrumento de procuração que comprove poderes para praticar, em 

nome da PROPONENTE, todos os atos referentes à CONCORRÊNCIA, nos 

moldes do modelo constante do ANEXO 2 – Modelo de Cartas e Declarações, 

com firma reconhecida e acompanhado dos documentos que comprovem os 

poderes do(s) outorgante(s) (conforme última alteração arquivada no registro 

empresarial ou cartório competente); e 

(ii) no caso de CONSÓRCIO, o instrumento de procuração mencionado 

acima deverá ser outorgado pela empresa líder, com firma reconhecida, e será 

acompanhado de: 

 

a) procurações outorgadas pelos consorciados à empresa líder, com firma 

reconhecida; 

 
b) documentos que comprovem os poderes de todos os outorgantes 
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(conforme últimas alterações arquivadas nos registros empresariais ou 

cartórios competentes); e 

 
c) TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE. 

 

11.3. Aos REPRESENTANTES CREDENCIADOS é garantida a possibilidade 

de intervir e praticar atos durante as sessões públicas da CONCORRÊNCIA. 

 
11.4. Cada REPRESENTANTE CREDENCIADO somente poderá exercer a 

representação de uma única PROPONENTE ou CONSÓRCIO. 

 

12. Garantia da Proposta 

 

12.1. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser apresentada no valor de 

R$1.146.000,00 (um milhão cento e quarenta e seis mil reais), equivalente a 

1% (um por cento) do valor estimado do CONTRATO, nos termos do item 24.1, 

e poderá ser prestada em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 

fiança-bancária. 

 
12.2. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ter prazo mínimo de 180 (cento e 

oitenta dias) a contar da data para recebimento dos envelopes, cabendo à 

PROPONENTE comprovar sua renovação, por igual período, à COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, quando notificada por esta para tal, sob pena de desclassificação. 

 
12.2.1. Acaso a renovação ocorra no período superior a 1 (um) ano da 

sua emissão original, a GARANTIA DA PROPOSTA será reajustada pela 

variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre o mês anterior à 

data para recebimento dos envelopes e o mês imediatamente anterior à 

renovação. 
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12.3. Independentemente da modalidade escolhida, deverá ser expresso no 

instrumento de GARANTIA DA PROPOSTA que: 

 
12.3.1. Seu objeto é garantir a indenização devida ao PODER 

CONCEDENTE caso a PROPONENTE se recuse injustificadamente a assinar 

o CONTRATO; 

 
12.3.2. Poderá ser executada no caso de comprovado inadimplemento, 

total ou parcial, das obrigações assumidas pela PROPONENTE em decorrência 

de sua participação na CONCORRÊNCIA; e 

 
12.3.3. Responderá pelas penalidades e indenizações devidas pelas 

PROPONENTES durante a CONCORRÊNCIA, até a assinatura do 

CONTRATO. 

 
12.4. No caso de GARANTIA DA PROPOSTA apresentada na modalidade de 

seguro-garantia ou fiança-bancária, o instrumento deve conter declaração da 

seguradora ou instituição financeira de que conhece e aceita os termos e 

condições do EDITAL. 

 
12.5. No caso de seguro-garantia, será admitida a apresentação da apólice 

emitida por meio eletrônico, conforme a regulamentação vigente da 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

 
12.6. 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. 

 

12.6.1. No caso de oferecimento de caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública, a PROPONENTE deverá constituir caução bancária, expressa 

em documento original, dirigido ao PODER CONCEDENTE, datado e assinado 

por instituição financeira custodiante, da qual conste claramente: (i) o valor 
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pecuniário da caução; (ii) a identificação dos títulos caucionados esclarecendo 

tratar-se dos títulos regulados pela Lei Federal nº 10.179, de 06 de fevereiro de 

2001; e (iii) cláusula segundo a qual o PODER CONCEDENTE poderá executar 

a caução nas condições previstas neste EDITAL. 

 
12.7. Em se tratando de CONSÓRCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA poderá 

ser apresentada por qualquer uma das consorciadas, independentemente da 

proporção de sua participação no CONSÓRCIO ou, ainda, ser apresentada por 

todas as consorciadas conjuntamente. 

 
12.8. As PROPONENTES que não apresentarem a GARANTIA DA 

PROPOSTA nas condições estabelecidas neste EDITAL serão 

desclassificadas e estarão impedidas de participar das demais fases da 

licitação. 

 
12.9. Encerrada a CONCORRÊNCIA, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de 

cada PROPONENTE que dela participou serão devolvidas em até 15 (quinze) 

dias após a assinatura do CONTRATO. 

 
12.9.1. A GARANTIA DA PROPOSTA da ADJUDICATÁRIA será 

devolvida após 15 (quinze) dias contados da assinatura do CONTRATO. 

 
12.10. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO analisará a regularidade das GARANTIAS 

DAS PROPOSTAS. 

 

13. Documentos de Habilitação 

 

13.1. Os documentos de habilitação jurídica abaixo listados deverão ser 

apresentados por todas as PROPONENTES individuais ou por cada uma das 

consorciadas, salvo quando o contrário estiver expresso em cada inciso: 

 

(i) estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, inclusive 

com a última alteração registrada no registro empresarial que consolidou as 
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disposições do estatuto ou contrato social; 

 
(ii) prova de eleição dos administradores da PROPONENTE individual ou 

de cada uma das consorciadas, devidamente registrada no registro empresarial 

ou órgão competente; 

 
(iii) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
(iv) em se tratando de instituição financeira, comprovação da autorização de 

funcionamento como instituição financeira, emitida pelo Banco Central do Brasil 

(BACEN). 

 
13.2. Caso a PROPONENTE seja fundo de investimento também deverá 

apresentar no envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
(i) ato constitutivo com última alteração arquivada perante órgão 

competente; 

 
(ii) prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do 

administrador em exercício; 

 
(iii) comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM; 

 
(iv) regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores alterações, se 

houver); 

 
(v) comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento 

perante o Registro de Títulos e Documentos competente; 

 

(vi) comprovação de que o fundo de investimento encontra-se devidamente 

autorizado pela assembleia de cotistas a participar da CONCORRÊNCIA e que 
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o seu administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos 

da CONCORRÊNCIA, assumindo em nome do fundo de investimentos todas 

as obrigações e direitos que decorrem da CONCORRÊNCIA; 

 
(vii) comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do 

fundo de investimento, perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 

 
(viii) certidão negativa referida no item 13.3, (iii), da administradora e gestora 

do fundo, se houver. 

 
13.3. Os documentos de qualificação econômico-financeira abaixo listados 

deverão ser apresentados por todas as PROPONENTES ou por cada uma das 

consorciadas, salvo quando o contrário estiver expresso neste EDITAL: 

 
(i) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios e, quando exigido pela legislação brasileira, 

auditados por empresa de auditoria independente, regularmente registrada nos 

órgãos competentes. Para fins deste EDITAL, entende-se por apresentados na 

forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, conforme a 

seguir: 

 
a) Em se tratando de PROPONENTE constituída há menos de 1 (um) ano, 

deverá ser apresentado, em substituição ao balanço patrimonial, o balanço de 

abertura. 

 

b) Em se tratando de sociedades limitadas que não estejam sujeitas à Lei 

Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o balanço e as demonstrações 

contábeis devem ser acompanhados da ata da assembleia ou reunião de 

quotistas que o aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial. O 

balanço e as demonstrações contábeis poderão ser apresentados: (i) por 

fotocópia autenticada do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
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domicílio da PROPONENTE ou da consorciada ou em outro órgão equivalente; 

ou (ii) por fotocópia autenticada do Balanço e das Demonstrações Contábeis 

devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

PROPONENTE ou da consorciada, datados e assinados pelo responsável da 

empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; ou (iii) por 

documento emitido via internet do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 

desde que assinados digitalmente pelo responsável pela sociedade e por 

profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – 

CRC, utilizando-se de certificado de segurança mínimo tipo A3, emitido por 

entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP- 

Brasil, em conjunto com o comprovante de entrega digital; 

 
c) Em se tratando de sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, o balanço deverá ser apresentado por meio de publicação 

no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, bem como estar aprovado 

por assembleia geral ordinária ou extraordinária, cuja ata seja devidamente 

registrada na Junta Comercial e publicada no Diário Oficial e em jornal de 

grande circulação. Todas as publicações em Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação deverão estar arquivadas na Junta Comercial. 

 
d) Em se tratando de fundos de investimento, o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis deverão (i) estar assinados pelo representante legal 

do fundo e por profissional de contabilidade registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade - CRC, (ii) estar auditados por empresa de auditoria 

independente e (iii) estar arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM. 

 

(ii) comprovação de que a PROPONENTE individual tem patrimônio líquido 

mínimo no montante de R$11.416.000,00 (onze milhões quatrocentos e 

dezesseis mil reais). Em se tratando de CONSÓRCIO, aplicar-se-á o acréscimo 

de 30% (trinta por cento) previsto no art. 33, III, da Lei Federal nº 8.666, 21 de 
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junho de 1993. Cada consorciada deverá apresentar, individualmente, 

patrimônio líquido igual ou superior ao produto da multiplicação do percentual 

de sua participação no CONSÓRCIO e do patrimônio líquido mínimo exigido 

para CONSÓRCIOS. 

 
(iii) certidão negativa de pedido de falência, concordada ou recuperação 

judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da comarca do Município 

onde se encontra a sede da PROPONENTE individual ou de cada uma das 

consorciadas. Em se tratando de sociedade não empresária ou outra forma de 

pessoa jurídica, certidão negativa expedida pelo distribuidor judicial das varas 

cíveis em geral (processo de execução) da comarca do Município onde a 

PROPONENTE individual ou cada uma das consorciadas está sediada, datada 

de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data para recebimento dos 

envelopes. 

 
13.3.1. Quando o patrimônio líquido estiver expresso em moeda estrangeira, 

ele será convertido em R$ (reais) pela taxa de câmbio em vigor na data da 

declaração emitida pela instituição financeira. 

 
13.4. Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista abaixo listados 

deverão ser apresentados por todas as PROPONENTES individuais ou por 

cada uma das consorciadas: 

 
(i) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda – CNPJ; 

 
(ii) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou estadual, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da PROPONENTE individual ou de 

cada uma das consorciadas; 

 

(iii) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e junto ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
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(iv) certidão negativa conjunta, emitida pela Receita Federal do Brasil - RFB 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, relativamente aos 

tributos administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB e à dívida ativa da 

União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas „a‟ a „d‟ do parágrafo 

único do art. 11 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

 
(v) prova de regularidade junto à Fazenda Estadual da sede da 

PROPONENTE individual ou de cada uma das consorciadas, por meio de 

certidões válidas e emitidas em, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes da 

data para recebimento dos envelopes; 

 
(vi) prova de regularidade junto à Fazenda Municipal (tributos mobiliários e 

imobiliários) da sede da PROPONENTE individual ou de cada uma das 

consorciadas, por meio de certidões válidas e emitidas em, no máximo, 180 

(cento e oitenta) dias antes da data para recebimento dos envelopes; e 

 
(vii) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida consoante o 

disposto no Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943), do art. 29, V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 (com a redação dada pela Lei Federal nº. 12.440, de 07 de julho 

de 2011), da Resolução Administrativa nº 1470/2011, do Tribunal Superior do 

Trabalho, e demais normas aplicáveis. 

 
13.4.1. As certidões apresentadas para fins de atendimento às exigências 

de regularidade fiscal e trabalhista nas quais não conste prazo de validade 

serão aceitas, salvo disposição contrária do EDITAL, se emitidas em até 90 

(noventa) dias antes da data para recebimento dos envelopes. 

 

13.4.2. As certidões referidas nos incisos (v) e (vi) do subitem 13.4 devem 

ser apresentadas independentemente de a PROPONENTE estar inscrita nos 

cadastros referidos no inciso (ii). Caso não haja emissão da certidão negativa 
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na sede da PROPONENTE, deverá ser apresentado documento expedido por 

órgão público que ateste tal situação. 

 
13.4.3. A apresentação por parte da PROPONENTE individual ou por 

parte de cada uma das consorciadas de qualquer DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO falso ensejará a inabilitação da PROPONENTE individual ou do 

CONSÓRCIO da CONCORRÊNCIA, sem prejuízo da aplicação das sanções 

administrativas, cíveis e penais cabíveis. 

 
13.4.4. A PROPONENTE se obriga a comunicar à COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, imediatamente após sua ocorrência, qualquer fato ou 

circunstância superveniente que altere suas condições de qualificação, sob 

pena de desclassificação na CONCORRÊNCIA, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 

 
13.4.4.1. Caso a PROPONENTE individual ou membro do CONSÓRCIO 

não seja a matriz, deverão ser apresentados os documentos de regularidade 

fiscal e trabalhista da matriz e também da filial responsável. 

 
13.4.5. Serão aceitas para os documentos relativos à regularidade fiscal 

certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, 

em seu corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua 

exigibilidade suspensa. 

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

PROPONENTE individual ou da consorciada, de certidões conjuntas ou 

consolidadas, deverão ser apresentadas certidões segregadas, na forma da 

legislação aplicável, que comprovem a inexistência de débitos tributários, bem 

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

tributária local. 

 

13.5. Os documentos de qualificação técnica abaixo listados deverão ser 

apresentados pelas PROPONENTES ou CONSÓRCIOS, na forma deste 
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EDITAL. 

 
13.5.1. A PROPONENTE, ou, no mínimo, 01 (uma) das consorciadas, 

deverá apresentar, para efeito da qualificação técnica, os seguintes 

documentos: 

 
13.5.1.1. certidão atualizada de registro da PROPONENTE e de seus 

responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA 

 
13.5.1.2. comprovação de possuir, em seu quadro permanente, 

profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de 

responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 

CONFEA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s), os quais 

comprovem ter o(s) profissional(ais) executado obras ou serviços com 

características técnicas similares a do objeto da presente licitação, cujas 

parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as abaixo 

indicadas: 

 
(i) operação e manutenção preventiva e corretiva de pontos de iluminação 

instalados em vias públicas; 

 
(ii) execução de obras e serviços de ampliação, reforma ou eficientização 

energética de sistema(s) de iluminação pública por meio da utilização de 

tecnologia Light Emitting Diode (LED); e 

 

(iii) aplicação de software para gestão de sistemas de iluminação pública, 

capaz de realizar o gerenciamento informatizado e georreferenciado de pontos 

de iluminação pública. A comprovação deste subitem está dispensada de 

atestado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 
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ou órgão semelhante. 

 
13.5.1.2.1. Para fins do disposto no item 13.5.1.2, a comprovação de que o(s) 

profissional(is) de nível superior, detentor(es) dos atestados apresentados, 

pertence(m) ao quadro permanente de pessoal da PROPONENTE dar-se-á por 

meio de: 

 
a) cópia autenticada do Contrato de Trabalho, das anotações de Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS, acompanhadas da respectiva Ficha 

de Registro de empregados, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943); 

 

b) no caso de sócios, mediante cópia autenticada do contrato social ou 

livros de registro de ações; 

 
c) quando se tratar de dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser 

feita por meio de cópia da Ata da Assembleia referente à sua investidura no 

cargo, ou do contrato social; ou 

 
d) quando se tratar de profissional autônomo contratado, mediante contrato 

de prestação de serviços. 

 
13.5.1.2.2. Juntamente com os documentos referidos no item anterior, a 

PROPONENTE, isoladamente ou, no caso de CONSÓRCIO, por meio da 

respectiva líder, deverá apresentar declaração, observado o modelo constante 

do ANEXO 2 – Modelos de Cartas e Declarações de que, sagrando-se vencedor 

no certame, viabilizará a participação do(s) profissional(is) indicado(s) nos 

quadros permanentes de pessoal da futura SPE. 

 

13.5.1.2.3. Também deverá acompanhar os documentos de que trata o 

subitem 13.5.1.2.1 a declaração do(s) respectivo(s) profissional(is) indicado(s) 

pela PROPONENTE, observado o modelo constante do ANEXO 2 – Modelos 

de Cartas e Declarações, de que se compromete(m) a integrar os quadros 



30 

 
 

 
 

 

permanentes de pessoal da futura SPE. 

 
13.5.1.3. comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, por meio da apresentação de atestado(s) de capacidade técnico- 

operacional, registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, 

acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedida(s) pelo(s) Conselho(s)Profissional(is) correspondente(s), o(s) qual(is) 

comprove(m) que a PROPONENTE tenha executado, para pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, obras ou serviços de características técnicas 

similares às do objeto da presente licitação, cujos itens de maior relevância 

técnica e de valores significativos são os seguintes: 

 
(i) operação e manutenção integral de rede de iluminação pública com, no 

mínimo 5.000 (cinco mil), pontos de iluminação instalados concomitantes, com 

fornecimento de mão de obra e materiais; 

 
(ii) execução de obras e serviços de ampliação, ou reforma ou eficientização 

energética de sistema(s) de iluminação pública, com instalação de luminárias, 

por meio da utilização de tecnologia Light Emitting Diode (LED), contemplando 

no mínimo 5.000 (cinco mil) pontos de iluminação em vias públicas; e 

 

(iii) aplicação de software para gestão de sistemas de iluminação pública, 

capaz de realizar o gerenciamento informatizado e georreferenciado de pontos 

de iluminação pública, envolvendo no mínimo a gestão de 5.000 (cinco mil) 

pontos de iluminação pública concomitantes, com a indicação do nome do 

software e com a designação do(s) sistema(s) de iluminação pública no(s) 

qual(is) ele tiver sido aplicado. A comprovação deste subitem está dispensada 

de atestado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA ou órgão semelhante. 
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13.5.1.4. atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 

ou privado, que comprove(m) já ter a PROPONENTE ou suas AFILIADAS 

participado de empreendimento(s) de grande porte em infraestrutura ou em 

outros setores para o(s) qual(is) tenha se responsabilizado pela realização de 

investimentos de no mínimo R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), com 

recursos próprios ou de terceiros e retorno de longo prazo (assim considerado 

o prazo mínimo de 05 anos), devendo haver a designação e o detalhamento do 

projeto respectivo. 

 
13.5.1.5. Para o atendimento ao item 13.5.1.4: 

 

a) Não será admitida a apresentação de atestados com valor inferior a 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais); 

 
b) Pelo menos um dos atestados apresentados deve consignar valor 

mínimo correspondente a R$6.000.000,00 (seis milhões de reais); 

 
c) Não é necessário o registro do atestado no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou órgão semelhante; e 

 
d) Os valores consignados nos atestados apresentados serão atualizados 

com base na variação do IPC-A - Índice de Preços ao Consumidor Amplo entre 

a data da realização do investimento e a data da entrega dos envelopes. 

 

13.5.1.6. As comprovações exigidas no item 13.5.1.4, poderão ser feitas por 

meio de declarações da PROPONENTE, quando se tratar de 

empreendimento(s) próprio(s) ou de suas AFILIADAS, observado o modelo 

constante do ANEXO 2 – Modelos de Cartas e Declarações, as quais deverão 

vir acompanhadas dos documentos necessários à comprovação de sua 

veracidade, tais como contratos de financiamento, balanços patrimoniais e 

demonstrações de resultado, atos societários de aumento de capital 

acompanhado dos boletins de subscrição, dentre outros. 
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13.5.1.6.1. Na hipótese de apresentação de contrato de financiamento, o 

instrumento deve fazer referência expressa ao investimento realizado. 

 
13.5.1.6.2. Na hipótese de utilização, por uma PROPONENTE, de atestados 

ou outros documentos emitidos em nome de AFILIADA deverá ser apresentado, 

além da declaração exigida no item 13.5.1.6, o organograma do grupo 

econômico e respectivas relações societárias, e a documentação que 

demonstre efetivamente a vinculação entre as empresas. 

 
13.5.1.6.3. Aplica-se à declaração referida no item 13.5.1.6 o disposto nas 

alíneas (a) a (d) do item 13.5.1.5. 

 
13.5.2. Será admitido o somatório de atestados para comprovação das 

qualificações e quantitativos elencados nos itens 13.5.1.2 e 13.5.1.3. 

 
13.5.3. O(s) atestado(s) deverão apresentar de forma clara e inequívoca 

as informações exigidas, e deverá(ão) conter, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 
13.5.3.1. atividades e serviços (objeto) a que se refere; 

 

13.5.3.2. local da realização das atividades e serviços a que se refere; 

 

13.5.3.3. características das atividades e serviços a que se refere; 

 

13.5.3.4. valor total do empreendimento a que se refere; 
 

13.5.3.5. percentual de participação da PROPONENTE no 

empreendimento a que se refere, quando for o caso; 

 
13.5.3.6. datas de início e de término da realização das atividades e 

serviços a que se refere; 

 
13.5.3.7. descrição das atividades exercidas no consórcio pela 
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PROPONENTE, quando o atestado tiver sido emitido em nome de consórcio; 

 
13.5.3.8. nome ou razão social do emitente; e 

 

13.5.3.9. nome e identificação do signatário do atestado. 

 

13.5.4. Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) não demonstre(m) de forma 

clara e inequívoca o conteúdo exigido pelo subitem 13.5.3, deverão ser 

apresentados documentos complementares que supram eventuais omissões. 

 
13.5.5. Somente serão admitidos atestados/documentos apresentados 

por consorciada com participação mínima de 20% (vinte por cento) no 

CONSÓRCIO. 

 
13.5.6. As PROPONENTES cujos atestados/documentos tenham sido 

emitidos em nome de consórcio ou sociedade da qual faz(ia) parte, deverão 

expressar a especificação clara do serviço ou o item efetivamente por eles 

executado, sendo-lhes facultado, para tanto, a apresentação de documentos 

complementares que comprovem inequivocamente as condições da sua 

participação. 

 
13.5.6.1. Na hipótese de os atestados/documentos não identificarem a 

especificação do serviço prestado pela consorciada, esta deverá comprovar a 

participação de, no mínimo, 15% (quinze por cento) no consórcio ou na 

sociedade responsável pelo(s) empreendimento(s) objeto da atestação, 

hipótese em que o atestado/documento será aceito em sua integralidade. 

 

13.5.7. Para a PROPONENTE caracterizada como fundo de investimento 

ou CONTROLADA por fundo de investimento, nos termos da legislação, será 

admitida, ainda, a comprovação da qualificação técnica de que trata este 

EDITAL por meio de atestados emitidos em nome de outros fundos de 

investimento ou suas CONTROLADAS, submetidos ao mesmo gestor da 

PROPONENTE. 
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13.5.7.1. Na hipótese referida no subitem anterior, deverá ser apresentada 

declaração indicando tal condição pela PROPONENTE, acompanhada do 

respectivo organograma das entidades envolvidas, com a comprovação da sua 

vinculação. 

 
13.5.8. A conformidade dos atestados poderá ser verificada por meio de 

diligência da COMISSÃO DE LICITAÇÃO destinada a averiguar a qualificação 

técnica da PROPONENTE, nos termos deste EDITAL, sendo que o não 

atendimento dos requisitos editalícios implicará a inabilitação da 

PROPONENTE. 

 
13.6. Além dos documentos referidos nos itens 13.1, 13.3, 13.4 e, se for o 

caso, 13.2, acima, a PROPONENTE individual ou cada uma das consorciadas 

deverá apresentar, as seguintes declarações, assinadas pelos respectivos 

representantes legais: 

 
(i) declaração de cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO 2 – Modelo de 

Cartas e Declarações; 

 
(ii) declaração de que não se encontra em processo de: (i) falência, (ii) 

recuperação judicial ou extrajudicial, (iii) liquidação judicial ou extrajudicial, (iv) 

insolvência, (v) administração especial temporária, ou (vi) intervenção, e que 

inexiste fato impeditivo à sua participação na CONCORRÊNCIA conforme 

modelo constante do ANEXO 2 – Modelo de Cartas e Declarações; 

 

13.7. AS PROPONENTES individuais ou reunidas em CONSÓRCIO deverão 

apresentar TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE, 

devidamente assinado pelos representantes legais da PROPONENTE ou de 

cada uma das consorciadas. 

 
13.7.1. Os CONSÓRCIOS deverão apresentar TERMO DE 
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COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE, com o seguinte conteúdo 

mínimo: 

 
(i) Denominação e objetivo do CONSÓRCIO; 

 

(ii) Indicação da empresa-líder, sendo que a liderança deverá 

necessariamente incumbir a uma sociedade brasileira caso haja sociedades 

brasileiras e estrangeiras em um mesmo CONSÓRCIO, nos termos do art. 33, 

§1º da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993. A empresa líder deverá ter 

participação social igual ou maior que qualquer uma das demais consorciadas 

isoladamente; 

 
(iii) Participação de cada uma das consorciadas no CONSÓRCIO, idêntica à 

participação na SPE a ser constituída; 

 
(iv) Vedação à participação de uma mesma sociedade (incluindo suas 

coligadas, CONTROLADAS, CONTROLADORAS ou outra sociedade sob 

controle comum) ou de um mesmo fundo de investimento (incluindo seus 

gestores) em mais de um CONSÓRCIO, bem como de qualquer outro arranjo 

empresarial que resulte na apresentação de mais de uma proposta por parte de 

uma mesma sociedade ou fundo de investimento. 

 
(v) Assunção de responsabilidade solidária entre as consorciadas perante o 

PODER CONCEDENTE, pelos atos praticados no âmbito da 

CONCORRÊNCIA, responsabilidade essa que cessará: 

 
a) No caso de o CONSÓRCIO ter sido o proponente vencedor, até a data 

da assinatura do CONTRATO; 

 

b) No caso de o CONSÓRCIO não ter sido o proponente vencedor, em até 

20 (vinte) dias contados da publicação do resultado da CONCORRÊNCIA no 

Diário Oficial do Município. 
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13.7.2. No caso de PROPONENTE individual, o TERMO DE 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE deverá expressar claramente 

que a SPE a ser constituída será subsidiária integral da PROPONENTE. 

 

14. Proposta Comercial 

 

14.1. O envelope da PROPOSTA COMERCIAL conterá: 

 

(i) carta de apresentação devidamente assinada pelo REPRESENTANTE 

CREDENCIADO, conforme modelo constante do ANEXO 2 – Modelo de Cartas 

e Declarações; e 

 
(ii) PLANO DE NEGÓCIOS da PROPONENTE, apresentado conforme as 

diretrizes contidas no ANEXO 7 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE NEGÓCIOS. 

 
14.2. A PROPOSTA COMERCIAL da PROPONENTE deverá registrar o 

VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL que a PROPONENTE 

espera receber pela prestação dos SERVIÇOS da CONCESSÃO, na hipótese 

de atendimento integral do FATOR DE DESEMPENHO. 

 
14.3. A PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e deverá considerar o limite 

de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), na data-base de apresentação da 

PROPOSTA COMERCIAL, como VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL. 

 
14.3.1. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser válida por 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da data para recebimento dos envelopes, mantidas 

todas as suas condições durante esse período. 

 
14.3.2. Cada PROPONENTE individual ou CONSÓRCIO poderá 

apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL. 

 

15. Comissão de Licitação 
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15.1. A CONCORRÊNCIA será processada e julgada pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, cabendo-lhe conduzir os trabalhos necessários à sua realização. 

 
15.1.1. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá solicitar auxílio da 

Secretaria Municipal de Planejamento, da Procuradoria Geral do Município, de 

consultores contratados, bem como de outros membros da Administração 

Pública que não integrem a COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 
15.2. Além das prerrogativas que decorrem implicitamente da sua função legal, 

a COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá: 

 
(i) solicitar às PROPONENTES, a qualquer momento, com a devida 

publicidade, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados; 

 
(ii) promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução da CONCORRÊNCIA, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente nos documentos apresentados 

pela PROPONENTE; e 

 
(iii) postergar as datas e/ou reabrir prazos para recebimento e abertura dos 

envelopes na hipótese de alteração do EDITAL que afete de forma inequívoca 

a elaboração dos DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO e GARANTIA DA 

PROPOSTA, dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e/ou da PROPOSTA 

COMERCIAL. 

 
15.3. Qualquer alteração no EDITAL será publicada no Diário Oficial do 

Município, em jornais de grande circulação e nos demais meios utilizados para 

disponibilização da documentação. 

 

15.4. A recusa a fornecer esclarecimentos e documentos ou em cumprir as 

exigências solicitadas pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, nos prazos por ela 

determinados e de acordo com os termos deste EDITAL, poderá ensejar a 
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desclassificação da PROPONENTE e a execução da GARANTIA DA 

PROPOSTA, assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

 

16. Julgamento das Garantias de Proposta 

 

16.1. A sessão pública da CONCORRÊNCIA dar-se-á na data, horário e local 

indicados no Preâmbulo, quando a COMISSÃO DE LICITAÇÃO proclamará o 

recebimento dos envelopes de cada PROPONENTE, protocolados na forma do 

item 10 do EDITAL. 

 
16.2. O ato de abertura dos envelopes poderá ser assistido por qualquer 

pessoa, mas só poderão se manifestar os REPRESENTANTES 

CREDENCIADOS das PROPONENTES, sendo vedada a interferência de 

assistentes ou de quaisquer outras pessoas. 

 
16.3. Após o início da sessão pública, será aberto o Envelope 1 – 

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DA PROPOSTA de 

todas as PROPONENTES, sendo os REPRESENTANTES CREDENCIADOS 

convidados a rubricar os lacres dos Envelopes 2 e 3, bem como o conteúdo do 

Envelope 1 das demais PROPONENTES. 

 
16.4. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO verificará o atendimento ao disposto no 

item 12 do EDITAL, podendo suspender a sessão para análise mais detida dos 

documentos apresentados. 

 
16.4.1. Serão desclassificadas as PROPONENTES: 

 

(i) que não apresentarem GARANTIA DA PROPOSTA, nos termos do item 

12; 

 
(ii) que fizerem qualquer referência a preços. 

 

16.5. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO divulgará a decisão de aceitação ou 

rejeição das GARANTIAS DA PROPOSTA apresentadas pelas 
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PROPONENTES na mesma sessão, ou em outra convocada com essa 

finalidade, bem como por meio de publicação no Diário Oficial do Município e 

no sitio eletrônico www.itajuba.mg.gov.br. 

 
16.6. Proferida a decisão sobre classificação ou desclassificação das 

PROPONENTES, essas terão direito de vista da documentação apresentada e 

será aberto prazo para eventual recurso. 

 
16.6.1. Havendo renúncia expressa do direito de recurso por todas as 

PROPONENTES, serão abertos, na mesma sessão, os envelopes contendo os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
16.6.2. Julgados os recursos referentes à fase de análise das 

GARANTIAS DA PROPOSTA, ou decorrido o prazo para a sua interposição, 

sem qualquer manifestação das PROPONENTES, serão designados, pela 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a data, a hora e o local da sessão para a abertura 

e julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, por meio de publicação 

no Diário Oficial do Município e no sitio eletrônico www.itajuba.mg.gov.br. 

 
16.7. Serão devolvidos às PROPONENTES desclassificadas os envelopes, 

inviolados, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA 

COMERCIAL, contra recibo que deverão firmar. 

 

17. Julgamento dos Documentos de Habilitação 

 

17.1. Na sessão pública referida no Preâmbulo ou em outra convocada na 

forma do item 16.6.2, serão abertos os Envelopes 2 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO da(s) PROPONENTE(s) classificada(s). 

 
17.1.1. Abertos os Envelopes, os REPRESENTANTES CREDENCIADOS 

de cada PROPONENTE serão convidados a rubricar seu conteúdo. 

 

17.2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO verificará o atendimento ao disposto no 
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item 13 do EDITAL, podendo suspender a sessão para análise mais detida dos 

documentos apresentados. 

 
17.2.1. Será inabilitada a PROPONENTE: 

 

(i) Que não apresentar os documentos exigidos para o Envelope 2, na 

forma e condições estabelecidas neste EDITAL; 

 
(ii) Que não satisfizer a todos os requisitos estabelecidos neste EDITAL e 

em seus ANEXOS. 

 
17.3. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO divulgará a decisão sobre a habilitação ou 

inabilitação da(s) PROPONENTE(s) na mesma sessão, ou por meio de 

publicação no Diário Oficial do Município e no sitio eletrônico 

www.itajuba.mg.gov.br. 

 
17.4. Proferida a decisão sobre habilitação ou inabilitação das 

PROPONENTES, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO dará vista da documentação 

apresentada e abrirá prazo para eventual recurso. 

 
17.4.1. Havendo renúncia expressa do direito de recurso por todas as 

PROPONENTES, serão abertos, na mesma sessão, os envelopes contendo as 

PROPOSTAS COMERCIAIS. 

 
17.5. Julgados os recursos referentes à fase de análise dos DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO, ou decorrido o prazo para a sua interposição, sem qualquer 

manifestação das PROPONENTES, serão designados, pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, a data, a hora e o local da sessão para a abertura e julgamento 

das PROPOSTAS COMERCIAIS, por meio de publicação no Diário Oficial do 

Município e no sitio eletrônico www.itajuba.mg.gov.br. 

 
17.6. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO devolverá às PROPONENTES 

inabilitadas os Envelopes 3, inviolados, contendo a PROPOSTA COMERCIAL, 
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contra recibo que deverão firmar. 

 

18. Julgamento das Propostas Comerciais 
 

18.1. Na sessão pública referida no Preâmbulo ou em outra convocada na 

forma do item 17.5 serão abertos os Envelopes 3 - PROPOSTA COMERCIAL 

das PROPONENTES habilitadas. 

 
18.1.1. Abertos os Envelopes, os REPRESENTANTES CREDENCIADOS 

de cada PROPONENTE serão convidados para rubricar seu conteúdo. 

 
18.2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO anunciará individualmente o VALOR 

MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL consignado na PROPOSTA 

COMERCIAL de cada PROPONENTE, com indicação da respectiva ordem de 

classificação das propostas recebidas. 

 
18.3. A classificação das PROPOSTAS COMERCIAIS obedecerá a ordem 

crescente dos VALORES MÁXIMOS DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

propostos pelas PROPONENTES. 

 
18.4. Serão desclassificadas as PROPONENTES: 

 

(i) Que não apresentarem os documentos exigidos para o Envelope 3, na 

forma e condições estabelecidas neste EDITAL; 

 
(ii) Que contiver rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que dificulte a exata 

compreensão do enunciado; 

 
(iii) Que contiver emendas, ressalvas ou omissões; 

 

(iv) Que implicar oferta submetida a condição ou termo não previsto neste 

EDITAL; 

 
(v) Que apresentarem PROPOSTA COMERCIAL que não estiver totalmente 

expressa em Reais (R$), ou não atender ao disposto no ANEXO 2 – Modelo de 
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Cartas e Declarações; 

 
(vi) Que apresentarem PROPOSTA COMERCIAL inexequível nos termos do 

inciso II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

(vii) Cuja PROPOSTA COMERCIAL não estiver redigida em português; 

 

(viii) Cujo valor for superior ao limite estabelecido no item 14.3; e 

 

(ix) Cuja PROPOSTA COMERCIAL apresentar inconsistência com o PLANO 

DE NEGÓCIOS. 

 
18.5. Será considerada classificada em primeiro lugar a PROPONENTE que 

apresentar o menor VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

conforme os critérios deste EDITAL e desde que atendidos os requisitos acima. 

 
18.6. Havendo empate entre duas ou mais PROPOSTAS COMERCIAIS com 

idênticas condições, e observado o disposto no §2º do art. 3º da Lei Federal nº 

8.666, 21 de junho de 1993, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio em ato público realizado pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, para o qual 

todas as PROPONENTES serão convocadas. 

 
18.7. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO divulgará a decisão referente à 

classificação das PROPOSTAS COMERCIAIS, por meio de publicação no 

Diário Oficial do Município e no sitio eletrônico www.itajuba.mg.gov.br. 

 
18.8. Proferida a decisão sobre classificação ou desclassificação das 

PROPONENTES, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO dará vista da documentação 

apresentada e abrirá prazo para eventual recurso. 

 
18.9. Havendo renúncia expressa do direito de recurso por todas as 

PROPONENTES, ou julgados os recursos referentes à fase de julgamento das 

PROPOSTAS COMERCIAIS, ou decorrido o prazo para a sua interposição, 
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sem qualquer manifestação das PROPONENTES, a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO proferirá o resultado final da CONCORRÊNCIA, por meio de 

publicação no Diário Oficial do Município e no sitio eletrônico 

www.itajuba.mg.gov.br, e os autos serão encaminhados à autoridade superior 

para homologação e adjudicação. 

 

18.10. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO fará constar dos autos da 

CONCORRÊNCIA relatório no qual consignará todos os procedimentos 

havidos, bem como descreverá de forma detalhada a classificação, o 

julgamento e a análise dos Envelopes apresentados pelas PROPONENTES. 

 
18.11. Nos termos do art. 48, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho 

de 1993, caso todas as PROPONENTES sejam inabilitadas ou 

desclassificadas, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá fixar prazo de 08 (oito) 

dias úteis para a apresentação pelas PROPONENTES de novos documentos 

escoimados das causas que determinaram a inabilitação ou desqualificação. 

 

19. Recursos Administrativos 

 

19.1. As PROPONENTES que participarem da CONCORRÊNCIA poderão 

recorrer das decisões referentes à: 

 
(i) aceitação ou rejeição das GARANTIAS DA PROPOSTA; 

 

(ii) análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

 

(iii) classificação das PROPOSTAS COMERCIAIS; 

 

(iv) imposição de penas de advertência ou multa; e 

 

(v) revogação ou anulação da licitação. 

 

19.1.1. O recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da publicação da correspondente decisão no Diário Oficial do 
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Município, independentemente de comunicação do resultado de cada etapa em 

sessão pública: 

 
19.1.1.1. por meio de protocolo na sede da Secretaria Municipal de Planejamento; 

 

19.1.1.2. por meio de correspondência dirigida ao endereço eletrônico 

www.itajuba.mg.gov.br, acompanhada do arquivo digital, em formato “.pdf. 

 

19.1.1.3. Na hipótese da mesma decisão referir-se a mais de um dos temas 

listados no item 19.1, o prazo para interposição dos recursos será o mesmo. 

 
19.1.2. A interposição de recurso será comunicada por meio de 

publicação no Diário Oficial do Município às demais PROPONENTES, que 

poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma dos subitens 

19.1.1.1 e 19.1.1.2. 

 
19.1.3. Os recursos e as impugnações aos recursos deverão ser dirigidos 

ao Secretário Municipal de Planejamento, por intermédio do presidente da 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis ou encaminhá-los ao Secretário Municipal de 

Planejamento. 

 
19.1.4. O prazo para o julgamento dos recursos será de 5 (cinco) dias 

úteis contados da data de seu recebimento pelo Secretário Municipal de 

Planejamento. 

 
19.2. 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. 

 
19.3. Os recursos admitidos na forma deste EDITAL terão efeito suspensivo. 
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19.4. Concluídos o julgamento dos eventuais recursos, o resultado será 

publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no sítio eletrônico 

www.itajuba.mg.gov.br. 

 

20. Homologação, Adjudicação, Assinatura e Vigência do Contrato 

 

20.1. O julgamento da CONCORRÊNCIA será submetido à homologação do 

Secretário Municipal de Planejamento, que adjudicará o objeto da 

CONCORRÊNCIA à PROPONENTE vencedora. 

 
20.2. A Secretaria Municipal de Planejamento convocará, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, a ADJUDICATÁRIA para 

assinatura do CONTRATO no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da 

data do recebimento de referida correspondência. 

 

20.2.1. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado pelo mesmo 

período, a pedido da ADJUDICATÁRIA, desde que ocorra motivo justificado 

para tanto. 

 
20.3. A assinatura do CONTRATO ficará condicionada à apresentação, pela 

ADJUDICATÁRIA, dentro do prazo indicado no item 20.2, de prova: 

 
a) da constituição da SPE, por meio do estatuto social da SPE, 

devidamente registrado na Junta Comercial, da certidão do registro empresarial 

competente, e do comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 
b) do pagamento do montante de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta 

mil reais) à [●], a título de ressarcimento pelos estudos elaborados no âmbito 

da Manifestação de Interesse objeto do processo administrativo nº [●], nos 

termos do art. 21 da Lei Federal nº 8.897, de 13 de fevereiro de 1995 e do art. 

31 da Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995; 
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c) da integralização do capital social da CONCESSIONÁRIA no montante 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), em moeda corrente nacional, e 

 
d) da contratação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

20.4. Se dentro do prazo de validade de sua PROPOSTA COMERCIAL e após 

convocação, a ADJUDICATÁRIA se recusar a assinar o CONTRATO, o PODER 

CONCEDENTE executará a GARANTIA DA PROPOSTA apresentada pela 

ADJUDICATÁRIA, sem prejuízo da aplicação de multas ou de indenizações por 

perdas e danos sofridos pela Administração Pública nos casos em que o valor 

da GARANTIA DA PROPOSTA se mostrar insuficiente, assegurado o exercício 

da ampla defesa e do contraditório. 

 

20.5. Se a ADJUDICATÁRIA se recusar a assinar o CONTRATO no prazo 

estabelecido no item 20.2 sem justificativa aceita pelo PODER CONCEDENTE, 

ou, ainda, não cumprir quaisquer das exigências prévias à assinatura do 

CONTRATO, fica a COMISSÃO DE LICITAÇÃO autorizada a convocar as 

demais PROPONENTES, na ordem de classificação de suas PROPOSTAS 

COMERCIAIS para proceder a assinatura do CONTRATO, nas condições 

apresentadas pela ADJUDICATÁRIA. 

 
20.6. O PODER CONCEDENTE, de ofício ou por provocação de terceiros, 

deverá anular a CONCORRÊNCIA se verificada qualquer ilegalidade que não 

possa ser sanada. 

 
20.7. A nulidade da CONCORRÊNCIA implica a nulidade do CONTRATO, não 

gerando obrigação de indenizar por parte do PODER CONCEDENTE, 

ressalvado o disposto no art. 59, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 
20.8. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá, a qualquer tempo, adiar as etapas 

da CONCORRÊNCIA, nos termos da legislação aplicável, sem que caiba às 

PROPONENTES direito a indenização ou reembolso de custos e despesas a 
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qualquer título. 

 
20.9. Serão inutilizadas todas as vias dos envelopes contendo os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS COMERCIAIS das 

PROPONENTES desclassificadas que não forem retiradas no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data da assinatura do CONTRATO. 

 

21. Concessionária 

 

21.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, tendo como objeto social único a 

exploração da CONCESSÃO e ATIVIDADES RELACIONADAS e a exploração 

de fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS, na forma do CONTRATO, com 

proibição expressa de praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades, 

tendo sede no Município de Itajubá/MG. 

 

21.1.1. Sendo a ADJUDICATÁRIA uma PROPONENTE individual, a 

CONCESSIONÁRIA deverá ser sua subsidiária integral. 

 
21.1.2. Sendo a ADJUDICATÁRIA um CONSÓRCIO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá ter como acionistas os integrantes do 

CONSÓRCIO, na proporção de sua participação, conforme constar do TERMO 

DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE. 

 
21.2. A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada a este EDITAL, à 

PROPOSTA COMERCIAL apresentada e aos demais documentos entregues 

para assinatura do CONTRATO, aos respectivos documentos contratuais, bem 

como à legislação e regulamentação brasileira, em tudo que se referir à 

exploração da CONCESSÃO. 

 

22. Contrato 

 

22.1. O CONTRATO obedecerá aos termos da minuta constante do Anexo 1 

– Minuta do Contrato. 
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22.2. A lei aplicável ao CONTRATO será a brasileira, não sendo admitida 

qualquer menção a direito estrangeiro ou internacional, nem mesmo como meio 

de interpretação. 

 
22.3. A legislação brasileira aplicável será aquela em vigor na data dos atos 

ou fatos que vierem a ocorrer. 

 
22.4. O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato do 

CONTRATO no Diário Oficial do Município. 

 

23. Prazo da Concessão Administrativa 

 

23.1. O prazo da CONCESSÃO será de 25 (vinte e cinco) anos, contados a 

partir da DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO. 

 

24. Valor Contratual 
 

24.1. O valor estimado do CONTRATO é de R$114.160.000,00 (cento 

quatorze milhões cento e sessenta mil reais), calculado com base na soma dos 

valores máximos previstos para a CONTRAPRESTAÇÃO. 

 
24.2. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas 

decorrentes desta CONCORRÊNCIA correrão por conta do crédito 

orçamentário em dotação a ser posteriormente definida quando da assinatura 

do CONTRATO, incluindo seus correspondentes nos anos subsequentes e 

suas eventuais suplementações. 

 

25. Disposições Gerais 

 

25.1. A Secretaria Municipal de Planejamento poderá modificar o presente 

EDITAL ou seus ANEXOS, a qualquer momento antes da abertura deste 

certame, quando houver incontroversa violação aos preceitos legais ou 

prejuízo ao interesse público, nos termos da legislação vigente. 

 
25.1.1. Qualquer modificação neste EDITAL exige divulgação pela 
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mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 
25.2. Para a apresentação da documentação exigida neste EDITAL, a 

PROPONENTE deverá examinar, cuidadosamente, todas as instruções, 

condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras 

referências mencionadas. 

 
25.3. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para 

a apresentação da documentação exigida neste EDITAL serão consideradas de 

responsabilidade exclusiva da PROPONENTE. 

 
25.4. O prazo de vigência do CONTRATO poderá ser prorrogado ou renovado, 

na forma do CONTRATO e de acordo com o estipulado no art. 5º, inciso I da 

Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

 

25.5. Para fins do disposto nas subcláusulas 7.1.4, 7.1.5.2 e 10.6, é 

dispensada a autenticação do documento pela autoridade consular brasileira 

caso o país de origem da PROPONENTE seja signatário da Convenção sobre 

a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos 

Estrangeiros, de que trata o Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016. 
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Parte IV – Anexos 

Nos termos do art. 40, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, os ANEXOS a seguir listados constituem parte integrante deste 

EDITAL, como se seus conteúdos nele estivessem transcritos e vinculam as 

PROPONENTES e o PODER CONCEDENTE. 

 

Anexo 1: Minuta do Contrato 

Anexo 2: Modelo de Cartas e Declarações 

Anexo 3: Glossário 

Anexo 4: Documentação Operacional 

Apêndice A: 
Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação 

Pública nº RC/PP-0443/2014 

Apêndice B: 
Termo de Transferência e acordo operativo do sistema de 

iluminação pública nº RC/PP-0418/2014 

Apêndice C: 
Termo de convênio para arrecadação da contribuição para 

custeio de serviço de iluminação pública nº RC/PP-0459/2014 

Anexo 5: Caderno de Encargos da Concessionária 

Anexo 6: 
Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e 

Administração de Conta 

Anexo 7: Diretrizes para Elaboração do Plano de Negócios 

Anexo 8: Sistema de Mensuração de Desempenho 

Anexo 9: Diretrizes Ambientais Mínimas 

Anexo 10: Cadastro de Referência da Rede de Iluminação Pública 
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Anexo 11: Classificação Viária do Município 

Anexo 12: Diretrizes para Iluminação de Destaque 
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CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

PARA A MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, 

EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

ITAJUBÁ/MG 

 

Aos [●] dias do mês de [●] de 2018, tendo de um lado, o Município de Itajubá, 

pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Jerson Dias, nº 500, 

Bairro Estiva, Itajubá/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.025.940/0001-09, 

neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento, o Sr. 

Juliano Galdino Teixeira, doravante denominado Poder Concedente, e  de  

outro  lado,  [●],  sociedade de propósito específico constituída especialmente 

para a execução do  presente contrato de concessão, com endereço à [●], no 

Município de Itajubá/MG, neste ato representada pelo Sr. [●], na forma dos 

seus atos constitutivos, doravante denominada Concessionária. 

 

Considerando: 

 
1) que o Poder Concedente, autorizado pela Lei Municipal nº [●], de [●] de 

[●] de 201[●], realizou procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência 

Pública, para a delegação da modernização, eficientização, expansão, operação 

e manutenção da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do 

Município de Itajubá/MG; 

 

2) o(a) [●] sagrou-se vencedor(a) da Licitação, em conformidade com ato do 

Sr. Secretário Municipal de Planejamento publicado no Diário Oficial do Município, 

edição nº [●], do dia [●] de [●] de 2018; e 

 

3) que, na forma do que dispõe o EDITAL de Concorrência Pública 

nº[●]/2018, a ADJUDICATÁRIA constituiu a CONCESSIONÁRIA, tendo 

atendido as exigências para assinatura do CONTRATO estabelecidas no 

EDITAL; 

 

têm as PARTES entre si, justas e acordadas, as condições expressas no 
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presente CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que será regido 

pelas normas e cláusulas referidas a seguir. 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
1.1. A CONCESSÃO será regida pela Lei Municipal nº [●], de [●] de 201[●];  

pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; pela Lei Federal nº 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995; pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e demais normas vigentes sobre a matéria, em especial as resoluções da 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

 

1.2. As referências às normas aplicáveis no Brasil e às aplicáveis 

especialmente a este CONTRATO deverão também ser compreendidas como 

referências à legislação que as modifiquem ou substituam. 

 

2. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO 

 
2.1. Para os fins do presente CONTRATO, os termos e expressões 

empregados em letras maiúsculas, tanto na forma singular quanto no plural, 

terão o significado atribuído no ANEXO 3 – Glossário, sem prejuízo de outras 

definições estabelecidos neste documento. 

 

2.2. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

 
(i) referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir 

eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES; 

 

(ii) os títulos dos capítulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos 

ANEXOS não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação; 

 

(iii) no caso de divergência entre o EDITAL, CONTRATO e os ANEXOS, 

prevalecerá o disposto no EDITAL; 

 

(iv) no caso de divergência entre o CONTRATO e os demais ANEXOS, 

prevalecerá o disposto no CONTRATO; 
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(v) no caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles emitidos 

pelo PODER CONCEDENTE; 

 

(vi) no caso de extinção de qualquer dos índices de reajuste previstos no 

CONTRATO, o índice a ser utilizado deverá ser aquele que o substituir. Caso 

nenhum índice venha a substituir automaticamente o índice extinto, as PARTES 

deverão determinar, de comum acordo, o novo índice a ser utilizado; e 

 

(vii) as referências aos horários se referem ao horário oficial de Brasília. 

 
3. ANEXOS 

 
3.1. Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes anexos: 

 
 

ANEXO A: EDITAL nº [●]/2018 e seus ANEXOS 

ANEXO B: Atos Constitutivos da CONCESSIONÁRIA 

ANEXO C: PROPOSTA COMERCIAL e PLANO DE NEGÓCIOS da 

ADJUDICATÁRIA 

ANEXO D: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da ADJUDICATÁRIA 

ANEXO E: GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

ANEXO F: Apólices de Seguro 

ANEXO G: Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e 

Administração de Conta 

ANEXO H: Cadastro Georreferenciado da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

ANEXO I: Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos 
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3.2. Salvo menção expressa em contrário, as referências feitas a “ANEXOS” 

neste CONTRATO devem ser entendidas como os ANEXOS do EDITAL, que 

integram o ANEXO A deste CONTRATO. 

 

CAPÍTULO II – ELEMENTOS DA CONCESSÃO 
 

4. OBJETO 

 
4.1. O objeto do CONTRATO é a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a 

prestação dos SERVIÇOS relativos à modernização, eficientização, expansão, 

operação e manutenção da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

do Município de Itajubá. 

 

4.1.1. As especificações dos SERVIÇOS encontram-se nos ANEXOS, em 

especial no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária e ANEXO 12 

– Diretrizes para a Iluminação de Destaque. 

 
4.1.2. A prestação dos SERVIÇOS deverá obedecer, ainda, o disposto no 

ANEXO 9 – Diretrizes Ambientais Mínimas. 

 

4.1.3. Nos termos do ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária, a 

CONCESSIONÁRIA deverá: 

 

(i) promover a modernização e eficientização da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA no prazo de 5 (cinco) anos contados do início da Subfase II – 

Modernização; e 

 
(ii) realizar um segundo ciclo de modernização e eficientização da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com duração máxima de 5 (cinco) anos, a partir do 13º 

(décimo terceiro) ano contado do início da FASE DE OPERAÇÃO, considerando- 

se a substituição de todos os componentes das FONTES DE LUZ, na forma 

descrita no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária. 

 

4.2. Incluem-se entre os SERVIÇOS atribuídos à CONCESSIONÁRIA a 

iluminação dos monumentos e locais de relevância histórica e arquitetônica no 

Município de Itajubá elencados no ANEXO 12 – Diretrizes para a Iluminação de 



58 

 
 

 
 

 

Destaque. 

 

4.3. Para fins deste CONTRATO, a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA é 

composta por 10.996 (dez mil novecentos e noventa e seis) FONTES DE LUZ 

na data de assinatura do CONTRATO, conforme descrito no ANEXO 10 - 

Cadastro de Referência da Rede de Iluminação Pública. 

 

4.3.1. Caso o CADASTRO TÉCNICO referido na subcláusula 5.4, comprove 

variação superior a 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, entre o 

número de FONTES DE LUZ efetivamente existe e o indicado na subcláusula 

4.3, as PARTES farão jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO. 

 

5. PRAZO 

 
5.1. O prazo da CONCESSÃO será de 25 (vinte e cinco) anos, contados a 

partir da DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO. 

 

5.1.1. A eficácia do CONTRATO é condicionada à celebração do Contrato de 

Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta, cuja minuta 

compõe o ANEXO 6 do Edital, e que figurará como Anexo G deste CONTRATO. 

 

5.1.2. O Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de 

Conta deverá ser celebrado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 

assinatura do CONTRATO. 

 

5.1.3. Na hipótese de o Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e 

Administração de Conta não ser celebrado no prazo indicado na subcláusula 

5.1.2 por motivo não imputável à CONCESSIONÁRIA, fará essa jus à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

5.2. A execução do CONTRATO obedecerá às seguintes fases e subfases: 

 
(i) FASE DE TRANSIÇÃO; 
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(ii) FASE DE OPERAÇÃO: 

 
a) Subfase I – Operação Inicial; 

 
b) Subfase II – Modernização; e 

 
c) Subfase III – Operação Plena. 

 
5.3. A FASE DE TRANSIÇÃO terá início na DATA DE EFICÁCIA e duração 

máxima de 6 (seis) meses. 

 

5.4. Dentro do prazo de 3 (três) meses contados do início da FASE DE 

TRANSIÇÃO deverá a CONCESSIONÁRIA: 

 

(i) desenvolver e apresentar o CADASTRO TÉCNICO da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA observados os parâmetros contidos no ANEXO 5 – 

Caderno de Encargos da Concessionária; 

 

(ii) desenvolver e apresentar o Plano de Operação e Manutenção Inicial, nos 

termos do ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária; implantar o 

CCO, nos termos do ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária; e 

 

(iii) comprovar a contratação das apólices de seguro necessárias ao início da 

execução do CONTRATO; 

 

5.5. O PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da respectiva apresentação ou convocação para vistoria, manifestar aprovação 

ou objeção quanto: 

 

(i) ao CADASTRO TÉCNICO referido na subcláusula 5.4, (i); 

 
(ii) ao plano referido na subcláusula 5.4, (ii); e 

 
(iii) ao CCO referido na subcláusula 5.4, (ii). 

 
5.5.1. O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-á acerca da totalidade do 

CADASTRO TÉCNICO, plano e/ou CCO, apontando as irregularidades ou 
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incorreções porventura constatadas, formalizando por escrito a aprovação ou 

objeção. 

 

5.5.2. Havendo objeção pelo PODER CONCEDENTE ao CADASTRO 

TÉCNICO, plano e/ou CCO, caberá à CONCESSIONÁRIA efetuar as correções 

necessárias no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

5.5.3. O PODER CONCEDENTE se pronunciará acerca das correções e 

adequações promovidas pela CONCESSIONÁRIA no CADASTRO TÉCNICO, 

plano e/ou CCO no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva 

reapresentação ou reconvocação para vistoria, formalizando por escrito a 

aprovação ou objeção. 

 

5.5.4. Transcorridos os prazos aludidos nas subcláusulas 5.5 e 5.5.3 sem 

manifestação do PODER CONCEDENTE, considerar-se-ão tacitamente 

aprovados o CADASTRO TÉCNICO, o plano e o CCO. 

 

5.5.4.1. O CADASTRO TÉCNICO aprovado integrará o presente CONTRATO 

como seu Anexo H - Cadastro Georreferenciado da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

5.5.4.2. A CONCESSIONÁRIA, mensalmente, enviará ao PODER 

CONCEDENTE a atualização do CADASTRO TÉCNICO, indicando as FONTES 

DE LUZ que tenham sido objeto de modernização e eficientização, bem como 

que tenham sido acrescidas à REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA na forma da 

Cláusula 6 deste CONTRATO ou retiradas na forma do ANEXO 5 – Caderno de 

Encargos da Concessionária. 

 

5.6. A Subfase I – Operação Inicial terá início após decorridos 30 (trinta) dias 

contatos do adimplemento das obrigações contidas na subcláusula 5.4, pela 

CONCESSIONÁRIA e aprovações, expressas ou tácitas, previstas na 

subcláusula 5.5, pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de qualquer 

manifestação ou comunicação entre as PARTES. 
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5.6.1. O prazo de 30 (trinta) dias referido na subcláusula anterior poderá ser 

reduzido, a pedido da CONCESSIONÁRIA. 

 

5.7. No prazo de 60 (sessenta) dias contados do início da FASE DE 

OPERAÇÃO a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER 

CONCEDENTE o Plano Estratégico da CONCESSÃO, nos termos do ANEXO 5 

– Caderno de Encargos da Concessionária. 

 
5.8. O PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da apresentação do Plano Estratégico referido na subcláusula 5.7, manifestar 

sua aprovação ou objeção quanto ao seu conteúdo. 

 

5.8.1. O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-á acerca da totalidade do 

Plano Estratégico, apontando as irregularidades ou incorreções porventura 

constatadas, formalizando por escrito a aprovação ou objeção. 

 

5.8.2. Havendo objeção pelo PODER CONCEDENTE ao Plano Estratégico, 

caberá à CONCESSIONÁRIA efetuar as correções necessárias no prazo de 15 

(quinze) dias. 

 

5.8.3. O PODER CONCEDENTE se pronunciará acerca das correções e 

adequações promovidas pela CONCESSIONÁRIA no Plano Estratégico no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da sua reapresentação, 

formalizando por escrito a aprovação ou objeção. 

 

5.8.4. Transcorridos os prazos aludidos nas subcláusulas 5.8 e 5.8.3 sem 

manifestação do PODER CONCEDENTE, considerar-se-á tacitamente aprovado 

o Plano Estratégico. 

 

5.9. A Subfase II – Modernização terá início imediatamente após a 

aprovação, expressa ou tácita, do Plano Estratégico, independentemente de 

qualquer manifestação ou comunicação entre as PARTES. 

 

5.9.1. A Subfase II – Modernização terá duração de até 5 (cinco) anos, 

devendo a CONCESSIONÁRIA promover a modernização e eficientização da 
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REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, na forma do ANEXO 5 – Caderno de 

Encargos da Concessionária. 

 

5.10. Concluída a modernização e eficientização da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, a CONCESSIONÁRIA elaborará um Relatório Final de Modernização 

e Eficientização que será apresentado ao PODER CONCEDENTE. 

 

5.11. A Subfase III – Operação Plena terá início imediatamente após a 

apresentação do Relatório Final de Modernização e Eficientização, 

independentemente de qualquer manifestação ou comunicação entre as 

PARTES. 

 

5.11.1. A Subfase III – Operação Plena terá duração até a extinção da 

CONCESSÃO. 

 

6. EXPANSÕES DA REDE EXISTENTE 
 

6.1. Sem prejuízo do exposto na subcláusula 4.3.1, constitui obrigação da 

CONCESSIONÁRIA a expansão da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, assim 

entendida como a implantação de 625 (seiscentos e vinte e cinco) novas 

FONTES DE LUZ ao longo do prazo da CONCESSÃO. 

 

6.1.1. Para fins da subcláusula 6.1, a implantação de novas FONTES DE LUZ 

incluirá, conforme o caso, a instalação de postes exclusivos de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, braços, luminárias, rede de baixa tensão necessária à alimentação de 

energia para a FONTE DE LUZ e demais equipamentos, tais como projetores, 

conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas para relés 

fotoelétricos, caixas de comando, interruptores, eletrodutos, contatores e demais 

materiais não citados mas que integrem as instalações de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

6.2. Em cada período de 12 (doze) meses, contado do início da FASE DE 

TRANSIÇÃO, poderá o PODER CONCEDENTE demandar a implantação de 25 

(vinte e cinco) novas FONTES DE LUZ da seguinte forma: 
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6.2.1. Caso a CONCESSIONÁRIA seja demandada a implantar número de 

novas FONTES DE LUZ superior ao disposto na subcláusula 6.2, promover-se- 

á a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

6.2.2. Para fins da subcláusula 6.2, o PODER CONCEDENTE comunicará à 

CONCESSIONÁRIA sobre a expansão da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

indicando de forma precisa o número de FONTES DE LUZ a serem implantadas, 

bem como a sua localização. 

 

6.2.2.1. O PODER CONCEDENTE somente poderá determinar a implantação de 

novas FONTES DE LUZ em locais dotados de rede de distribuição de energia 

elétrica em funcionamento. 

 

6.2.3. Caso, em determinado período de 12 (doze) meses contado do início da 

FASE DE OPERAÇÃO, não seja demandada a implantação do número máximo 

de novas FONTES DE LUZ permitido na subcláusula 6.2, o número 

remanescente será adicionado ao número de FONTES DE LUZ previsto para o 

ano subsequente. 

 

6.2.4. Na hipótese de não implantação de número de novas FONTES DE LUZ 

permitido na subcláusula 6.1 ao término do prazo da CONCESSÃO, será 

promovida a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor do 

PODER CONCEDENTE. 

 

6.3. Não integra o presente CONTRATO a execução dos SERVIÇOS 

previstos no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária em FONTES 

DE LUZ que não constem do Anexo H – Cadastro Georreferenciado da Rede de 

Iluminação Pública e/ou não sejam implantadas pela CONCESSIONÁRIA na 

forma desta cláusula 6. 

 

6.3.1. Caso a CONCESSIONÁRIA seja demandada a prestar os SERVIÇOS 

em FONTES DE LUZ que não integram a CONCESSÃO, fará jus à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
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7. BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

 
7.1. São BENS VINCULADOS aqueles: 

 
7.1.1. que pertençam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para uso da 

CONCESSIONÁRIA; 

 

7.1.2. indispensáveis à prestação dos SERVIÇOS, que sejam adquiridos ou 

construídos pela CONCESSIONÁRIA com o objetivo de executar o presente 

CONTRATO, conforme os parâmetros definidos ANEXO 5 – Caderno de 

Encargos da Concessionária. 

 

7.2. Por meio deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE cede à 

CONCESSIONÁRIA todos os bens de sua titularidade que compõem a REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a partir da data de início da FASE DE OPERAÇÃO. 

 

7.2.1. Os postes utilizados para distribuição de energia elétrica, de titularidade 

da DISTRIBUIDORA, poderão ser utilizados gratuitamente pela 

CONCESSIONÁRIA, tanto para a prestação dos SERVIÇOS objeto deste 

CONTRATO quanto para a exploração de ATIVIDADE RELACIONADA. 

 

7.3. A CONCESSIONÁRIA deve efetuar a manutenção preventiva e corretiva 

dos BENS VINCULADOS indicados na subcláusula 7.1.1 e 7.1.2, de modo a 

conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas 

relativas à saúde, segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre 

outros parâmetros essenciais à sua boa utilização. 

 

7.3.1. No caso de quebra ou extravio dos bens referidos nas subcláusulas 7.1.1 

e 7.1.2, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o conserto, a substituição ou a 

reposição do bem, de acordo com os parâmetros estabelecidos neste 

CONTRATO e no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária, exceto 

em caso de vandalismo, tumultos, distúrbios e manifestações sociais. 

 

7.4. Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, 

benfeitorias e acessões realizadas pela CONCESSIONÁRIA em relação aos 
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bens indicados na subcláusula 7.1.1. 

 

7.5. A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS VINCULADOS indicados nas 

subcláusulas 7.1.1 e 7.1.2 exclusivamente para executar o objeto do 

CONTRATO. 

 

7.6. Caso seja necessária a substituição dos BENS VINCULADOS, a 

CONCESSIONÁRIA deverá proceder à sua imediata substituição por bem de 

qualidade igual ou superior, observada a continuidade da prestação dos 

SERVIÇOS e o dever de observar a atualidade tecnológica dos referidos bens, 

a qual deverá ser compatível com os demais bens já fornecidos. 

 

7.6.1. Entende-se por atualidade a prestação dos SERVIÇOS por meio de 

equipamentos e instalações modernas, que, permanentemente, ao longo da 

CONCESSÃO, acompanhem as inovações do desenvolvimento tecnológico, 

notadamente no que se refere à sustentabilidade ambiental dos equipamentos 

utilizados, e que assegurem o perfeito funcionamento, melhoria e expansão dos 

SERVIÇOS, ou ainda, a redução dos seus custos para o PODER 

CONCEDENTE. 

 

7.6.2. A obrigação de atualização dos equipamentos apenas deve ocorrer 

quando houver a demanda de substituições em virtude da necessidade de 

atendimento dos indicadores de desempenho e segurança. 

 

7.6.3. Para a incorporação de novos padrões de atualidade à CONCESSÃO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá apresentar diferentes alternativas de equipamentos, 

e instalações para aprovação do PODER CONCEDENTE, comprovando a sua 

adequação aos indicativos e especificações dos SERVIÇOS constantes deste 

CONTRATO e nos ANEXOS. 

 

7.6.4. A eventual solicitação do PODER CONCEDENTE que envolva a 

incorporação de inovação tecnológica em condições extraordinárias ou em 

padrões superiores ao dever da CONCESSIONÁRIA de prestar os SERVIÇOS 

com atualidade será hipótese de recomposição do equilíbrio econômico- 



66 

 
 

 
 

 

financeiro da CONCESSÃO, a ser feita na revisão extraordinária do 

CONTRATO, desde que essa solicitação tenha provocado comprovado 

incremento dos custos projetados para o CONTRATO. 

 

7.7. É vedada a oferta de BENS VINCULADOS em garantia, salvo na 

hipótese dos bens a que se refere a subcláusula 7.1.2, quando imprescindível 

para o financiamento da sua aquisição. 

 

7.7.1. Nos casos em que for cabível, a oferta de BENS VINCULADOS em 

garantia deverá ser precedida da anuência do PODER CONCEDENTE. 

 

7.8. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que 

envolvam os BENS VINCULADOS deverão mencionar expressamente sua 

vinculação. 

 

7.9. Para efeito do CONTRATO, todos os BENS VINCULADOS são 

considerados BENS REVERSÍVEIS, com exceção daqueles bens de uso 

corrente, utilizados na prestação dos SERVIÇOS. 

 

7.10. A alienação, substituição, descarte ou transferência de posse dos BENS 

VINCULADOS referidos nas subcláusulas 7.1.1 e 7.1.2 de valor individual 

superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) deverá ser previamente autorizada 

pelo PODER CONCEDENTE e somente será permitida quando não 

comprometer a continuidade dos SERVIÇOS prestados e desde que a 

CONCESSIONÁRIA proceda a sua imediata substituição por outros com 

condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores aos 

substituídos. 

 

7.11. Os BENS REVERSÍVEIS pertencentes à CONCESSIONÁRIA ou os 

investimentos por ela realizados para a aquisição ou construção de BENS 

REVERSÍVEIS com o objetivo de executar o presente CONTRATO, na forma 

das subcláusulas 7.1.2 e 7.3.1, serão integralmente amortizados e/ou 

depreciados pela CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL durante o prazo da 

CONCESSÃO. 
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8. VALOR DO CONTRATO 

 
8.1. O valor do CONTRATO é de R$ [●] ([●]), tendo como referência a data- 

base de apresentação das PROPOSTAS COMERCIAIS, que corresponde à 

soma dos VALORES MÁXIMOS DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL previsto 

na PROPOSTA COMERCIAL da ADJUDICATÁRIA. 

 

8.2. O valor contemplado na subcláusula acima tem efeito meramente 

indicativo, não podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

8.3. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas 

decorrentes deste CONTRATO correrão por conta do crédito orçamentário na 

dotação 02.13.01.15.451.0021.3037 – Construção e Ampliação de Rede 

Elétrica do Município, incluindo seus correspondentes nos anos subsequentes 

e suas eventuais suplementações. 

 

CAPÍTULO III – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
9. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONCESSIONÁRIA 

 
9.1. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais 

obrigações estabelecidas neste CONTRATO, e em seus ANEXOS e na 

legislação aplicável: 

 

a) cumprir e respeitar as cláusulas e condições deste CONTRATO e seus 

ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos 

relacionados, submetendo-se plenamente à regulamentação existente ou a que 

venha a ser editada pelo PODER CONCEDENTE, bem como às especificações 

e projetos pertinentes, aos prazos e às instruções da fiscalização do PODER 

CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os parâmetros de qualidade, 

e demais condicionantes para a execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

 

b) apresentar a competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
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dentro de 15 (quinze) dias, contados do início da FASE DE OPERAÇÃO, 

conforme a Resolução nº 1.25/09 do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia - CONFEA; 

 

c) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a 

consecução de todas as obrigações estabelecidas neste CONTRATO, com a 

eficiência e a qualidade contratualmente definidas; 

 

d) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à execução do 

OBJETO do presente CONTRATO; 

 

e) observar todas as obrigações contidas no ANEXO 5 – CADERNO DE 

ENCARGOS; 

 

f) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho 

na execução do objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de 

patentes e/ou de direitos autorais; 

 

g) contratar os seguros para os riscos da CONCESSÃO nos termos deste 

CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados 

por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execução da 

CONCESSÃO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros; 

 

h) observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à 

legislação tributária trabalhista, previdenciária, de segurança e de medicina do 

trabalho em relação aos seus empregados, prestadores de serviços, 

contratados ou subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de 

qualquer responsabilização relacionada; 

 

i) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e 

qualquer evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da 

prestação do SERVIÇO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e 

tempestivo cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO, incluindo-se 

ações judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por escrito e no 
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prazo mínimo necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, e incluindo, se 

for o caso, contribuições de entidades especializadas, externas à 

CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou a serem tomadas para 

superar ou sanar a situação; 

 

j) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 180 (cento 

e oitenta) dias contados do encerramento do exercício, relatório auditado de sua 

situação contábil, incluindo, dentre outros itens, o balanço patrimonial e a 

demonstração de resultados correspondentes; e relatório anual de 

conformidade, contendo a descrição: (i) das atividades realizadas; (ii) das 

RECEITAS ACESSÓRIAS eventualmente auferidas no período; (iii) dos 

investimentos e desembolsos realizados; (iv) das obras realizadas; (vi) das 

atividades de manutenção preventiva e emergencial; (vi) dos eventuais períodos 

de interrupção do SERVIÇO e suas justificativas; e (vii) outros dados relevantes; 

 

k) cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de 

acompanhamento e fiscalização do PODER CONCEDENTE, nos termos do 

CONTRATO, permitindo o acesso aos equipamentos e às instalações atinentes 

ao objeto do CONTRATO, bem como aos registros contábeis, dados e 

informações operacionais; 

 

l) atender às convocações formalmente encaminhadas pelo PODER 

CONCEDENTE, inclusive para participar de reuniões; 

 

m) observar as regras de compartilhamento de receitas e ganhos, nos 

termos deste CONTRATO; 

 

n) indicar e manter um responsável técnico à frente dos trabalhos, com 

poderes para representar a CONCESSIONÁRIA junto ao PODER 

CONCEDENTE, indicando as formas para contato; 
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o) ceder os direitos de propriedade intelectual relacionados diretamente ao 

OBJETO do presente CONTRATO, incluindo o(s) software(s) utilizado(s) na 

operação e manutenção da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, as informações 

técnicas e comerciais pertinentes, e o know-how aplicado, os quais integrarão o 

conjunto de BENS REVERSÍVEIS, devendo-se observar, especialmente quanto 

aos softwares, a atualidade dos sistemas e das suas funcionalidades; 

 

p) manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados; 

 
q) manter em arquivo todas as informações dos serviços executados 

durante a vigência da CONCESSÃO, permitindo ao PODER CONCEDENTE 

livre acesso a elas a qualquer momento. 

 

10. OBRIGAÇÕES GERAIS DO PODER CONCEDENTE 

 
10.1. São obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais 

obrigações estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na 

legislação aplicável: 

 

a) remunerar a CONCESSIONÁRIA na forma e nos prazos previstos neste 

CONTRATO e em seus ANEXOS; 

 

b) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONÁRIA à 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, para a execução do objeto da 

CONCESSÃO, durante a vigência do CONTRATO; 

 

c) disponibilizar à CONCESSIONÁRIA, na data de início da FASE DE 

OPERAÇÃO, livres e desimpedidos e em conformidade com a regulamentação 

a respeito do tema, todos os bens que ficarão sob a gestão da 

CONCESSIONÁRIA, necessários ao desenvolvimento adequado do objeto da 

CONCESSÃO; 

 

d) rescindir, até a DATA DE EFICÁCIA, todos os contratos, que versem 

sobre a modernização, eficientização e expansão da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA; 
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e) rescindir, até a data prevista para o início da FASE DE OPERAÇÃO, 

todos os contratos, que versem sobre a operação e manutenção da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

f) fornecer informações para o desenvolvimento da CONCESSÃO que lhe 

estejam disponíveis; 

 

g) prestar, se cabível, as informações solicitadas pela CONCESSIONÁRIA 

para o bom andamento da CONCESSÃO; 

 

h) fundamentar devidamente suas decisões, aprovações, pedidos ou 

demais atos praticados ao abrigo deste CONTRATO; 

 

i) indicar formalmente o(s) agente(s) público(s) responsável(is) pelo 

acompanhamento do CONTRATO; 

 

j) selecionar, contratar e remunerar o VERIFICADOR INDEPENDENTE, 

nos termos deste CONTRATO, observada a legislação aplicável; 

 

k) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste 

CONTRATO, bem como analisar as informações prestadas pela 

CONCESSIONÁRIA, incluindo-se os relatórios auditados da situação contábil da 

SPE, contemplando, entre outros, o balanço patrimonial e a demonstração de 

resultados; 

 

l) aplicar as sanções e penalidades e adotar as demais medidas 

necessárias ao cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de 

inadimplemento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA; e 

 

m) responsabilizar-se, exclusivamente, pelo pagamento das faturas 

emitidas pela DISTRIBUIDORA referentes ao fornecimento de energia elétrica 

para a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

n) emitir as licenças e autorizações que sejam necessárias à execução do 

objeto da CONCESSÃO que estejam sob a sua competência e responsabilidade, 
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nos termos da legislação pertinente. 

 

11. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 
 

11.1. São de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção e a 

renovação das licenças e autorizações em nível federal e estadual necessárias 

à realização das obras e prestação dos SERVIÇOS e para a realização de 

interferências no sistema elétrico de potência e utilização de ativos da 

DISTRIBUIDORA. 

 

11.1.1. Quaisquer custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA relativos à 

obtenção e renovação de licenças e autorizações que passem a ser exigidas por 

legislação e/ou regulamentação superveniente à DATA DE EFICÁCIA ensejarão 

a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

11.2. O PODER CONCEDENTE empreenderá seus melhores esforços para 

que a CONCESSIONÁRIA obtenha no menor prazo possível as licenças e 

autorizações mencionadas na subcláusula 11.1. 

 

11.3. São de responsabilidade do PODER CONCEDENTE a obtenção e a 

renovação das licenças e autorizações em nível municipal necessárias à 

realização das obras e prestação dos SERVIÇOS e para a realização de 

interferências no sistema elétrico de potência e utilização de ativos da 

DISTRIBUIDORA. 

 

11.4. A CONCESSIONÁRIA não será responsável pelos efeitos decorrentes 

do atraso na obtenção das licenças e autorizações, salvo se tiver dado causa ao 

atraso. 

 

11.5. A demora na obtenção dos alvarás de construção, licenças e 

autorizações, referidas na subcláusula 11.1 por fato imputável ao Poder Público, 

em nível municipal, estadual ou federal, pela Administração direta ou indireta, 

incluindo a DISTRIBUIDORA, assim entendida como sua expedição em prazo 

superior a 60 (sessenta) dias contados da data do respectivo requerimento, 

ensejará a automática prorrogação do prazo previsto no cronograma de 
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execução do SERVIÇO correspondente, bem como a extensão do prazo da 

CONCESSÃO pelo número de dias equivalentes ao atraso. 

 

11.5.1. A prorrogação do prazo da CONCESSÃO aludida na subcláusula 11.5 

não afasta o direito da CONCESSIONÁRIA a eventual recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO referente aos custos, despesas 

e prejuízos incorridos em razão do atraso. 

 

12. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 
12.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental existente até o início da 

FASE DE OPERAÇÃO, ainda que detectado após essa data, será do PODER 

CONCEDENTE. 

 

12.2. A CONCESSIONÁRIA será responsável apenas pelo passivo ambiental 

gerado durante a FASE DE OPERAÇÃO a que comprovadamente der causa. 

 

12.3. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir todas as condicionantes exigidas 

na documentação indicada na subcláusula 11.1. 

 

12.4. Permanecem com o PODER CONCEDENTE todas as atribuições e 

prerrogativas para a realização de poda de árvores para desobstrução da REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

12.5. A CONCESSIONÁRIA não será responsável por danos causados à 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou a ativos da DISTRIBUIDORA, ou ainda 

pelo não atingimento aos FATOR DE DESEMPENHO previstos no ANEXO 8 – 

Sistema de Mensuração de Desempenho, que decorram do descumprimento da 

obrigação descrita na subcláusula 12.4. 

 

13. DESAPROPRIAÇÕES, SERVIDÕES E LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1. Os projetos e especificações contidos no ANEXO 5 - Caderno de 

Encargos da Concessionária permitem a prestação dos SERVIÇOS sem que 

desapropriações sejam realizadas. 
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13.1.1. Caso seja verificada a necessidade de desapropriações que não 

decorram da mudança referida na subcláusula 13.1.2, caberá ao PODER 

CONCEDENTE promover e custear as desapropriações. 

 

13.1.2. Caso a CONCESSIONÁRIA proponha projetos ou a modificação de 

requisitos que, eventualmente aceitos pelo PODER CONCEDENTE, acarretem 

a necessidade de desapropriações, caberá à CONCESSIONÁRIA a sua 

promoção e custeio. 

 

13.2. A responsabilidade pelos custos e atos executórios relativos às 

servidões, e limitações administrativas necessárias à prestação dos SERVIÇOS, 

em especial com relação à utilização de redes de terceiros, será do PODER 

CONCEDENTE. 

 

13.3. A CONCESSIONÁRIA não será responsável pelos efeitos decorrentes 

do atraso na realização das desapropriações, servidões e limitações 

administrativas a que não tenha dado causa. 

 

13.4. A demora na realização das desapropriações, servidões e limitações 

administrativas, cujos efeitos impeçam ou atrasem o cumprimento das 

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, constituirá causa excludente 

da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, em especial quanto aos 

cronogramas de prestação dos SERVIÇOS, sem prejuízo da recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro que se faça necessária em decorrência dos 

custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA e relativos ao atraso. 

 

14. INTERFERÊNCIAS 

 
14.1. O PODER CONCEDENTE é responsável pela execução e custeio dos 

remanejamentos, remoções ou realocações de todas as interferências 

identificadas para a prestação dos SERVIÇOS. 

 

14.2. A CONCESSIONÁRIA não será responsável por atrasos na prestação 

de SERVIÇOS decorrentes de atrasos no remanejamento, remoção ou 

realocação de interferências. 
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14.3. Para fins das subcláusulas 14.1 e 14.2, entende-se por interferências 

obstáculos naturais ou artificiais, tais como, mas sem limitação, árvores, 

obstáculos geológicos, redes de energia elétrica, telefonia e transmissão de 

dados, adutoras, gasodutos e similares e achados arqueológicos e/ou relevantes 

ao patrimônio histórico. 

 

14.4. Em nenhum caso poderá a CONCESSIONÁRIA ser penalizada por atos, 

omissões ou atrasos imputáveis ao PODER CONCEDENTE ou à 

DISTRIBUIDORA. 

 

15. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
15.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos SERVIÇOS 

objeto do CONTRATO, na forma estabelecida no ANEXO 5 - Caderno de 

Encargos da Concessionária. 

 

15.2. A CONCESSIONÁRIA executará os SERVIÇOS de forma a garantir os 

melhores resultados ao PODER CONCEDENTE e à população, realizando 

permanente e continuamente seus melhores esforços para otimizar a gestão dos 

recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS. 

 

15.3. É vedada a execução de SERVIÇOS que não constem do ANEXO 5 - 

Caderno de Encargos da Concessionária, bem como a sua execução por modo 

diverso daquele previsto no referido ANEXO. 

 

15.3.1. Visando à redução de custos ou ao aumento na qualidade dos 

SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE, poderá ordenar ou autorizar a execução 

de serviços que não constem do ANEXO 5 - Caderno de Encargos da 

Concessionária, bem como a sua execução por modo diverso daquele previsto 

no mesmo ANEXO, desde que: 

 

15.3.1.1. não promova a alteração do objeto do CONTRATO; 

 
15.3.1.2. não comprometa os índices de desempenho da 
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CONCESSIONÁRIA; e 

 

15.3.1.3. se promova a respectiva recomposição do equilíbrio econômico- 

financeiro, na forma da subcláusula 38.1, na hipótese de as alterações referidas 

na subcláusula 15.3.1 resultarem em desequilíbrio da CONCESSÃO. 

 

16. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA 

CONCESSIONÁRIA 

 

16.1. Para a prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA utilizará seus 

empregados e poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 

ATIVIDADES RELACIONADAS, atividades inerentes, acessórias ou 

complementares aos SERVIÇOS, bem como a implementação de projetos 

associados. 

 

16.2. A CONCESSIONÁRIA responderá objetivamente pelos danos que seus 

empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos 

servidores do PODER CONCEDENTE e a terceiros. 

 

16.3. Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA 

deverão ter capacidade técnica compatível com as melhores práticas para o 

desempenho de suas atividades. 

 

16.4. A comunicação entre as PARTES e os pedidos de ações corretivas do 

PODER CONCEDENTE em relação à CONCESSIONÁRIA devem ocorrer por 

meio dos representantes indicados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

16.5. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e seus empregados ou 

terceiros contratados reger-se-ão pelas normas de direito do trabalho e de direito 

privado, não se estabelecendo, em qualquer caso, relação de qualquer natureza 

entre os empregados, os terceiros contratados e o PODER CONCEDENTE. 

 

16.5.1. O PODER CONCEDENTE não possui responsabilidade de natureza 

trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária ou qualquer outra relativa aos 

empregados da CONCESSIONÁRIA ou dos terceiros por esta contratados. 
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16.6. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER 

CONCEDENTE indene em razão de qualquer demanda ou prejuízo que este 

venha a sofrer em virtude: 

 

16.6.1. de ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, 

empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha 

contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada; 

 

16.6.2. de questões de natureza trabalhista, previdenciária ou acidentária 

relacionada aos empregados da CONCESSIONÁRIA e de terceiros contratados; 

 

16.6.3. da incidência de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de 

atos e fatos relacionados aos SERVIÇOS e, se autorizadas, às atividades 

geradoras de RECEITAS ACESSÓRIAS; 

 

16.6.4. de, no limite estabelecido pela Cláusula 12 e observada a alocação de 

riscos de CONTRATO, questões de natureza ambiental relacionadas aos 

SERVIÇOS e, se autorizadas, às ATIVIDADES RELACIONADAS; e 

 

16.6.5. de questões de natureza fiscal ou tributária, relacionadas aos 

SERVIÇOS e, se autorizadas, às ATIVIDADES RELACIONADAS. 

 

16.7. A CONCESSIONÁRIA deverá também indenizar e manter o PODER 

CONCEDENTE indene em relação às despesas processuais, honorários de 

advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a 

arcar em função das ocorrências descritas na subcláusula 16.6. 

 

16.8. Desde que autorizado pela CONCESSIONÁRIA ou em decorrência de 

decisão arbitral, fica facultado ao PODER CONCEDENTE deduzir do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL os valores relativos às indenizações 

decorrentes da aplicação das subcláusulas 16.6 e 16.7. 

 

17. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
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17.1. Sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas neste CONTRATO 

ou na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

 

17.1.1. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e 

qualquer fato que altere o normal desenvolvimento da CONCESSÃO, ou que, de 

algum modo, interrompa a correta prestação dos SERVIÇOS ; 

 

17.1.2. fornecer relatórios com informações detalhadas sobre os SERVIÇOS na 

periodicidade estabelecida no ANEXO 5 - Caderno de Encargos da 

Concessionária; 

 

17.1.3. apresentar ao PODER CONCEDENTE ou aos órgãos de controle da 

Administração, no prazo por estes estabelecido, informações adicionais ou 

complementares que venham a solicitar; 

 

17.1.4. apresentar trimestralmente e a qualquer tempo quando solicitado pelo 

PODER CONCEDENTE os comprovantes de pagamentos de salários e demais 

obrigações trabalhistas, as apólices de seguro contra acidente de trabalho e os 

comprovantes de quitação das respectivas obrigações previdenciárias; 

 

17.1.5. apresentar, mensalmente, ao PODER CONCEDENTE, relatório com as 

manifestações da população, bem como as respostas fornecidas, as 

providências adotadas em cada caso e o tempo de resposta e de adoção das 

providências. 

 

17.2. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais 

contratos firmados com terceiros não exime a CONCESSIONÁRIA do 

cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste 

CONTRATO. 

 

18. DECLARAÇÕES 

 
18.1. A CONCESSIONÁRIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas 

as informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais 

e que realizou os levantamentos e estudos necessários para a elaboração de 
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sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execução do objeto do CONTRATO. 

 

18.2. A CONCESSIONÁRIA declara, ainda: 

 
18.2.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela 

assumidos no CONTRATO; 

 

18.2.2. ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua 

PROPOSTA COMERCIAL; 

 

18.2.3. que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em 

consideração todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, 

mas não se limitando, às financeiras) necessários para a operação da 

CONCESSÃO, bem como os riscos a serem assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA em virtude da operação da CONCESSÃO, e, também, o 

prazo da CONCESSÃO; 

 

18.2.4. ter pleno conhecimento sobre a variação da remuneração em função do 

FATOR DE DESEMPENHO, reconhecendo ser um mecanismo pactuado entre 

as PARTES para manutenção da equivalência contratual entre a prestação dos 

SERVIÇOS e a sua remuneração, aplicado de forma imediata e automática pelo 

PODER CONCEDENTE, tendo em vista a desconformidade entre os serviços 

prestados e as exigências do CONTRATO; e 

 

18.2.5. que o sistema de remuneração previsto neste CONTRATO representa o 

equilíbrio entre ônus e bônus da CONCESSÃO e que a CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL é suficiente para remunerar todos os investimentos, custos 

operacionais, despesas, e SERVIÇOS efetivamente realizados. 

 

19. FISCALIZAÇÃO 

 
19.1. A fiscalização do CONTRATO será feita pelo PODER CONCEDENTE, 

que terá, no exercício de suas atribuições, livre e incondicional acesso aos 

bancos de dados da CONCESSIONÁRIA, assim como às instalações da 

CONCESSIONÁRIA utilizadas na execução das suas obrigações contratuais. 
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19.1.1. O PODER CONCEDENTE poderá fazer-se auxiliar por terceiros em suas 

tarefas de fiscalização, observados os limites de delegabilidade da atividade de 

fiscalização. 

 

19.2. A CONCESSIONÁRIA será obrigada a reparar, corrigir, interromper, 

suspender ou substituir, às suas expensas e no prazo fixado pelo PODER 

CONCEDENTE, as falhas ou defeitos verificados na prestação dos SERVIÇOS. 

 

19.3. O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências 

apuradas pela fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização 

das falhas ou defeitos verificados, sem prejuízo da eventual aplicação de 

penalidades previstas neste CONTRATO. 

 

19.3.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalização não ensejem 

a aplicação imediata de penalidades, o descumprimento dos prazos de 

regularização ou correção determinados pelo PODER CONCEDENTE, em 

conformidade com o ANEXO 5 - Caderno de Encargos da Concessionária, 

ensejará a lavratura de auto de infração, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à 

aplicação de penalidades previstas neste CONTRATO. 

 

19.3.2. O PODER CONCEDENTE poderá exigir, nos prazos que vier a 

especificar, que a CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando a 

reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer atividade 

executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta. 

 

19.3.3. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA quanto à obrigação 

prevista na subcláusula 19.3, sem prejuízo da hipótese de intervenção prevista 

na Cláusula 42, o PODER CONCEDENTE poderá proceder à correção da 

situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade 

de ocupação provisória dos bens e instalações da CONCESSIONÁRIA. 

 

19.3.4. Em cumprimento do disposto acima, o PODER CONCEDENTE poderá 

se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento 

dos custos e despesas envolvidos, bem como por eventuais indenizações 
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devidas a terceiros e para remediar as incorreções, os vícios, ou os defeitos 

identificados. 

 

20. SEGUROS 

 
20.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter vigentes as seguintes 

apólices de seguros: 

 

a) Apólice todos os riscos (ALL RISKS) para danos materiais, cobrindo a 

perda, avaria, destruição, roubo, incêndio, raio, explosão, vendaval, alagamento, 

inundações, desmoronamento, granizo, dano elétrico, vazamento de tubulação, 

danos por água, impacto de veículos, ou dano a todo e qualquer bem reversível, 

com importância segurada anual mínima de R$2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) durante a vigência da apólice. 

 

b) Apólice de Responsabilidade Civil Geral Operações, cobrindo todos os 

seus administradores, empregados, funcionários, prepostos, mandatários ou 

delegados, dos danos materiais, pessoais e morais, custas processuais, lucros 

cessantes e quaisquer  outros  encargos  relacionados  a  danos  materiais, 

pessoais  e  morais,  inclusive,  mas  não  se  limitando,  a  danos involuntários, 

pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros, usuários ou não, com 

importância segurada mínima de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

 

20.2. A CONCESSIONÁRIA deverá selecionar seguradora com comprovada 

experiência em colocação de programas de seguro similar ao exigido por este 

CONTRATO e que possua classificação de força financeira em escala nacional 

igual ou superior a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado pelas 

agências de risco Moody´s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente. 

 

20.2.1. Os valores indicados para as apólices mencionadas na subcláusula 20.1 

serão reajustados anualmente, a partir da respectiva contratação, de acordo com 

a variação do IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

20.3. Fica a critério da CONCESSIONÁRIA a contratação de quaisquer outras 

coberturas adicionais às estabelecidas neste CONTRATO, bem como a 
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definição de limites de indenização superiores aos aqui estabelecidos. 

 

20.4. A existência de cobertura securitária não exime a responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido 

danificados ou inutilizados, observado o disposto na subcláusula 7.3.1. 

 

20.5. A CONCESSIONÁRIA deverá: 

 
20.5.1. executar o trabalho de gerenciamento de risco, onde periodicamente 

serão avaliadas as condições de funcionamento da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA; 

 

20.5.2. verificar alterações no grau de risco do empreendimento e, a partir deste 

levantamento, deverão ser propostas adequações e ações para gerenciar e 

minimizar estes riscos; 

 

20.5.3. manter apólice de seguro das unidades, instalações e ativos, coberto 

100% (cem por cento) do tempo para as coberturas mínimas exigidas; e 

 

20.5.4. entregar antes do início dos riscos as apólices de seguros solicitadas. 

Este prazo poderá ser prorrogado por 15 (quinze) dias desde que seja entregue 

antes do início dos riscos uma declaração da seguradora, assinada por pessoa 

devidamente autorizada, atestando as coberturas exigidas neste CONTRATO e 

listando as principais informações da apólice em emissão tais como: locais 

segurados, coberturas, limites e franquias. 

 

20.6. O PODER CONCEDENTE deverá: 

 
20.6.1. Comunicar à CONCESSIONÁRIA sobre a existência de incidentes, não- 

conformidades ou problemas que possam aumentar o risco na REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

20.6.2. Assegurar a observância, por parte de seus servidores, empregados e 

prepostos, de todas as regras para atenuação de risco existentes, a serem 

definidas entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 
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20.6.3. Acompanhar e avaliar o trabalho de operação, conservação e 

manutenção dos serviços, incluindo todos os equipamentos a eles relacionados, 

indicando eventuais problemas que possam ensejar risco de sinistros; 

 

20.6.4. Acompanhar a evolução das ocorrências, reclamações e demais 

serviços relacionados a acidentes e incidentes, de modo a contribuir para o 

gerenciamento e minimização de riscos. 

 

20.7. Nas apólices de seguros, deverá constar a obrigação de as seguradoras 

informarem, imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, as alterações nos 

contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou 

parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas. 

 

20.8. O PODER CONCEDENTE deverá figurar como cossegurado nas 

apólices de seguros previstas neste CONTRATO. 

 

20.9. As apólices dos seguros deverão ter prazo de vigência mínimo de 12 

(doze) meses, estando a CONCESSIONÁRIA obrigada a comprovar, em até 30 

(trinta) dias da data término da vigência das apólices, a sua renovação integral 

pelo mesmo ou por período superior. 

 

20.10. Os seguros deverão ser renovados a cada 12 (doze) meses contados a 

partir da contratação originária, incluindo eventos ou sinistros que não era 

cobertos pelas seguradoras em funcionamento no Brasil no momento de sua 

contratação originária. 

 

21. ATIVIDADES RELACIONADAS 

 
21.1. Nenhuma exploração de ATIVIDADE RELACIONADA pela 

CONCESSIONÁRIA – e a respectiva incorporação de RECEITAS ACESSÓRIAS 

– poderá ocorrer sem prévia autorização do PODER CONCEDENTE, 

condicionada à entrega, pela CONCESSIONÁRIA, de proposta de exploração 

de ATIVIDADE RELACIONADA. 

 

21.1.1. O PODER CONCEDENTE desde já autoriza a CONCESSIONÁRIA a 
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explorar as seguintes ATIVIDADES RELACIONADAS, aplicando-se os 

dispositivos desta cláusula, conforme o caso: 

 

a) Compartilhamento oneroso de postes de titularidade da 

CONCESSIONÁRIA com terceiros, tais como concessionárias de telefonia, TV 

a cabo, internet, dentre outros; 

 

b) Compartilhamento oneroso de dutos de titularidade da 

CONCESSIONÁRIA com terceiros, tais como concessionárias de telefonia, TV 

a cabo, internet, dentre outros; 

 

c) Exploração de dispositivos destinados à publicidade nos postes de 

titularidade da CONCESSIONÁRIA, conforme projetos aprovados pelo PODER 

CONCEDENTE; 

 

d) Permissão onerosa de instalação de equipamentos de monitoramento 

nos postes de titularidade da CONCESSIONÁRIA, tais como câmeras de 

segurança e de monitoramento de tráfego; 

 

e) Geração de energia elétrica por painéis fotovoltaicos instalados em 

postes de titularidade da CONCESSIONÁRIA, observada a legislação aplicável 

ao setor; 

 

f) Comercialização de créditos de carbono; 
 

g) Prestação de serviços de iluminação ornamental e para eventos, tais 

como, sem limitação, iluminação de edifícios públicos federais, estaduais ou 

municipais, iluminação de edifícios privados e iluminação natalina; 

 

h) Instalação de postes fora das hipóteses previstas na cláusula 6, 

mediante demanda de terceiros, sejam eles particulares ou integrantes do Poder 

Público; 

 

i) Alienação dos bens retirados da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em 

decorrência do processo de modernização e eficientização previsto neste 

CONTRATO e nos ANEXOS. 
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21.2. A proposta de exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS deverá ser 

apresentada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, 

acompanhada de projeto de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira, 

bem como da comprovação da compatibilidade da exploração comercial 

pretendida com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao CONTRATO. 

 

21.3. Uma vez aprovada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA 

deverá manter contabilidade específica de cada contrato de ATIVIDADE 

RELACIONADA, em especial quanto às respectivas RECEITAS ACESSÓRIAS. 

 

21.4. O contrato relativo à exploração de quaisquer ATIVIDADES 

RELACIONADAS terá vigência limitada ao término deste CONTRATO e não 

poderá, em qualquer hipótese, prejudicar a CONCESSÃO. 

 

21.5. As PARTES compartilharão as RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes 

das atividades referidas nesta cláusula sendo que, a cada exercício fiscal, a 

CONCESSIONÁRIA fará jus a todas as RECEITAS ACESSÓRIAS até que os 

custos e despesas de desenvolvimento de tais atividades e projetos seja 

recuperado. 

 

21.6. O valor da parcela das RECEITAS ACESSÓRIAS devida ao PODER 

CONCEDENTE será equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta. 

 

21.7. A parcela das RECEITAS ACESSÓRIAS atribuível ao PODER 

CONCEDENTE será calculada anualmente com base no valor arrecadado no 

exercício anterior, indicado nas demonstrações financeiras devidamente 

aprovadas da CONCESSIONÁRIA, e será descontada, proporcionalmente, do 

valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida. 

 

21.8. O exercício das ATIVIDADES RELACIONADAS pela 

CONCESSIONÁRIA observará o disposto no Apêndice B do Anexo IV – 

Documentação Operacional. 

 

22. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA POPULAÇÃO 
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22.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, são 

direitos da população: 

 

22.1.1. receber informações da CONCESSIONÁRIA referente à prestação dos 

SERVIÇOS; 

 

22.1.2. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da 

CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes 

ao SERVIÇO prestado; 

 

22.1.3. comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 

CONCESSIONÁRIA na prestação do SERVIÇO; 

 

22.1.4. contar com canais de comunicação efetivos com a CONCESSIONÁRIA, 

seja em relação a centrais de atendimento físicas, seja por meios eletrônicos 

(sítio na internet, endereço de correio eletrônico, fac-símile), seja por central de 

atendimento telefônico; e 

 

22.1.5. contar com a prestação de SERVIÇOS de qualidade, com base no 

disposto no ANEXO 5 - Caderno de Encargos da Concessionária. 

 

CAPÍTULO IV – DA ESTRUTURA JURÍDICA E DAS OPERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELA CONCESSIONÁRIA 

 

23. CONCESSIONÁRIA 

 
23.1. A CONCESSIONÁRIA é uma SPE, tendo como objeto social único a 

exploração da CONCESSÃO e das ATIVIDADES RELACIONADAS previstas 

no CONTRATO, com proibição expressa de praticar quaisquer atos estranhos 

a tais finalidades, tendo sede no Município de Itajubá/MG. 

 

24. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 

 
24.1. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente ao PODER 

CONCEDENTE as alterações na sua composição societária descrita no ANEXO 
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B, existente à época de assinatura do CONTRATO, apresentando, inclusive, os 

documentos constitutivos e posteriores alterações, respeitadas as obrigações 

definidas no CONTRATO referentes à transferência do controle da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

24.1.1. Não serão admitidas alterações na composição societária da 

CONCESSIONÁRIA nos primeiros 3 (três) anos da CONCESSÃO, salvo 

mediante prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE. 

 

24.1.2. A vedação prevista na subcláusula 24.1.1 não se aplica a transferências 

realizadas pela(s) CONTROLADORA(S) da CONCESSIONÁRIA para suas 

AFILIADAS. 

 

24.2. Qualquer transferência no controle direto da CONCESSIONÁRIA deverá 

ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e, 

ressalvada a hipótese de assunção do controle pelos financiadores da 

CONCESSIONÁRIA, descrita na Cláusula 26, somente poderá ocorrer após 3 

(três) anos contados do início da CONCESSÃO. 

 

25. CAPITAL SOCIAL 

 
25.1. A CONCESSIONÁRIA deverá ter um capital social mínimo de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais). 

 

25.2. O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá estar totalmente 

integralizado na data de início da Subfase II – Modernização. 

 

25.3. O capital social poderá ser reduzido até a terça parte do valor previsto 

na subcláusula 25.1 a partir da data de início da Subfase III – Operação Plena 

desde que a CONCESSIONÁRIA obtenha financiamento de longo prazo que 

permita substituir o percentual do capital próprio da CONCESSIONÁRIA, 

mediante comprovação ao PODER CONCEDENTE dos termos do contrato de 

financiamento. 

 

26. FINANCIAMENTO 
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26.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção 

dos financiamentos necessários à operação da CONCESSÃO, de modo a 

cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no 

CONTRATO. 

 

26.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE 

cópia autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que venha a 

celebrar, bem como de documentos representativos dos títulos e valores 

mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações a esses instrumentos, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data de sua assinatura e emissão, 

conforme o caso. 

 

26.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER 

CONCEDENTE os comprovantes dos pagamentos das parcelas de quitação dos 

financiamentos por ela contratados. 

 

26.3. Quando da contratação de financiamento, da emissão de títulos de 

dívida ou da realização de operação de dívida de qualquer outra natureza 

(inclusive, mas não se limitando, à emissão de debêntures, bonds ou à 

estruturação de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC), a 

CONCESSIONÁRIA deverá prever expressamente e garantir a efetividade, por 

meio contratual, da obrigação das INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS comunicarem 

imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer 

obrigação da CONCESSIONÁRIA nos contratos de financiamento, que possa 

ocasionar a execução de garantias ou a assunção do controle pelas 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 

 

26.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER 

CONCEDENTE cópia de todo e qualquer comunicado, relatório ou notificação 

enviado às INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, que contenha informação relevante 

a respeito da situação financeira da CONCESSÃO ou da CONCESSIONÁRIA. 

 

26.4. A CONCESSIONÁRIA não poderá invocar qualquer disposição, cláusula 
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ou condição dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso 

dos respectivos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações 

assumidas no CONTRATO. 

 

26.5. A CONCESSIONÁRIA poderá dar em garantia dos financiamentos 

contratados, nos termos desta cláusula, os direitos emergentes da 

CONCESSÃO, tais como as receitas da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, 

desde que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação 

dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO. 

 

26.6. As ações correspondentes ao CONTROLE da CONCESSIONÁRIA 

poderão ser dadas em garantia de financiamentos, ou como contra garantia de 

operações vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes do 

CONTRATO, desde que previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE. 

 

26.7. A CONCESSIONÁRIA poderá empenhar, ceder ou de qualquer outra 

forma transferir diretamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, conforme os limites 

e os requisitos legais, os direitos à percepção (i) da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL; (ii) das RECEITAS ACESSÓRIAS; e (iii) das indenizações devidas à 

CONCESSIONÁRIA em virtude do CONTRATO. 

 

26.8. É vedado à CONCESSIONÁRIA: 

 
26.8.1. prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em 

favor de seu CONTROLADOR, salvo em favor das INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS; 

 

26.8.2. conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras 

formas de transferência de recursos para seus acionistas, exceto nas hipóteses 

previstas neste CONTRATO; 

 

26.8.3. realizar a redução do capital além do limite previsto na subcláusula 25.3; 

26.8.4. realizar pagamentos pela contratação de serviços celebrada em 

condições não equitativas às de mercado. 
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26.9. Nos termos do art. 5°, inciso IX, da Lei Federal n° 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, a CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER 

CONCEDENTE, na razão de 50% (cinquenta por cento), os ganhos econômicos 

que obtiver, em decorrência da redução do risco de crédito dos financiamentos 

eventualmente tomados em virtude da renegociação das condições 

anteriormente contratadas ou da quitação antecipada das obrigações. 

 

26.9.1. A incorporação ao VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL dos ganhos econômicos referidos nesta cláusula deverá ocorrer na 

revisão anual do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

 

27. ASSUNÇÃO DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA PELAS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

27.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSÃO, é facultada às 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS da CONCESSIONÁRIA a assunção do 

CONTROLE ou administração temporária da CONCESSIONÁRIA nos seguintes 

casos: 

 

27.1.1. inadimplência de financiamento contratado pela CONCESSIONÁRIA, 

desde que prevista esta possibilidade nos respectivos contratos de 

financiamento; ou 

 

27.1.2. inadimplência na execução do CONTRATO que inviabilize ou coloque 

em risco a CONCESSÃO. 

 

27.2. Quando configurada inadimplência do financiamento ou da execução do 

CONTRATO por parte da CONCESSIONÁRIA, que possa dar ensejo à assunção 

de controle ou administração temporária mencionada nesta cláusula, a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá notificar a CONCESSIONÁRIA e o PODER 

CONCEDENTE, informando sobre a inadimplência e abrindo à 

CONCESSIONÁRIA prazo para purgar o inadimplemento. 

27.3. Para que possam assumir o CONTROLE ou administração temporária 

da CONCESSIONÁRIA, as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS deverão: 
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27.3.1. comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO de 

CONCESSÃO, do EDITAL e seus ANEXOS; e 

 

27.3.2. informar que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal 

necessários à assunção dos SERVIÇOS. 

 

27.4. A transferência do CONTROLE ou administração temporária da 

CONCESSIONÁRIA pelas INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS a terceiros 

dependerá de autorização prévia do PODER CONCEDENTE, condicionada à 

demonstração de que o destinatário da transferência atende às exigências 

técnicas, financeiras e de regularidade jurídica e fiscal exigidas pelo EDITAL, 

consideradas proporcionalmente ao estágio de execução do CONTRATO. 

 

27.5. A assunção do CONTROLE ou administração temporária da 

CONCESSIONÁRIA, nos termos desta cláusula, não alterará as obrigações da 

CONCESSIONÁRIA e de seus CONTROLADORES perante o PODER 

CONCEDENTE. 

 

28. GOVERNANÇA CORPORATIVA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 
28.1. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às boas práticas de governança 

corporativa, com a apresentação de contas e demonstrações contábeis 

padronizadas, conforme as regras contábeis brasileiras. 

 

28.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE 

suas demonstrações contábeis e financeiras, auditadas por empresa de auditoria 

independente, obedecidas a Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

a Lei Federal nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e a Lei Federal nº 9.430, 

de 27 de dezembro de 1996, as deliberações da CVM aplicáveis, ou as normas 

que venham a suceder estes diplomas, nos seguintes prazos: 

 

28.2.1. 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do final de cada trimestre, 

para os relatórios trimestrais; 
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28.2.2. 120 (cento e vinte) dias contados a partir do fim do exercício contábil, 

para o relatório anual. 

 

28.3. Para garantir a uniformidade e a transparência das informações 

contábeis fornecidas, o PODER CONCEDENTE poderá elaborar um plano de 

contas a ser cumprido pela CONCESSIONÁRIA. 

 

28.4. As demonstrações financeiras anuais darão destaque para as seguintes 

informações: 

 

28.4.1. depreciação e amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA e dos 

BENS REVERSÍVEIS; 

 

28.4.2. provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou 

administrativas); 

 

28.4.3. relatório da administração; 

 
28.4.4. parecer do conselho fiscal, quando instalado; 

 
28.4.5. declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu capital 

social integralizado e as alterações na sua composição societária. 

 

CAPÍTULO V – DOS PAGAMENTOS À CONCESSIONÁRIA 

 
29. REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 
29.1. São receitas da CONCESSIONÁRIA: 

 
29.1.1. o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL; 

 
29.1.2. o pagamento do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA; 

 
29.1.3. outras fontes de receitas, nos termos deste CONTRATO. 

 
30. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

 
30.1. O PODER CONCEDENTE, por meio do AGENTE DE PAGAMENTO, 
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pagará à CONCESSIONÁRIA a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, calculada 

com base nas disposições desta cláusula e do ANEXO 8 – Sistema de 

Mensuração de Desempenho, a partir do início da FASE DE OPERAÇÃO, até 

o último mês de vigência do CONTRATO, inclusive. 

 

30.1.1. Caso o início da FASE DE OPERAÇÃO não coincida com o início do 

mês, o cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será feito pro rata em função 

dos dias transcorridos entre o início dos serviços e o último dia do respectivo 

mês. 

 

30.2. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será paga com os recursos 

depositados na CONTA VINCULADA, observadas as disposições deste 

CONTRATO e Anexo G - Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e 

Administração de Conta. 

 

30.2.1. O VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será 

reajustado anualmente, a contar da data de apresentação da PROPOSTA 

COMERCIAL, por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

 

𝑉𝑀𝐶𝑀𝑖= 𝑉𝑀𝐶𝑀𝑖−1𝑥 𝐼𝑅𝐶 

 
Sendo: 
 

 𝑉𝑀𝐶𝑀𝑖: a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA calculada para o 
ano corrente; 

 

 𝑉𝑀𝐶𝑀𝑖−1: a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA vigente no ano 
anterior; 

 

 IRC: o Índice de Reajuste da Contraprestação calculado para o período. 

 
O IRC, Índice de Reajuste da Contraprestação, será calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

IRC = 1 + ((0,61 x ((M-Mo)/Mo) + 0,11 x ((C-Co)/Co) + 0,28 x ((E-Eo)/Eo)) 

 
Sendo: 
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M: índice de mão de obra do segundo mês anterior ao aniversário da 

PROPOSTA COMERCIAL ou da última repactuação, tendo como base o último 

reajuste; 

Mo: índice de mão de obra do segundo mês anterior ao de apresentação da 

PROPOSTA COMERCIAL ou da última repactuação, tendo como base o último 

reajuste; 

 

C: índice de bens intermediários – Combustíveis e Lubrificantes do segundo mês 

anterior ao aniversário da PROPOSTA COMERCIAL ou da última repactuação, 

tendo como base o último reajuste; 

 

Co: índice de bens intermediários - Combustíveis e Lubrificantes do segundo 

mês anterior ao de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ou da última 

repactuação, tendo como base o último reajuste; 

 

E: índice de bens finais – bens de investimento do segundo mês anterior ao 

aniversário da PROPOSTA COMERCIAL ou da última repactuação, tendo como 

base o último reajuste; 

 

Eo: índice de bens finais – bens de investimento do segundo mês anterior ao de 

apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ou da última repactuação, tendo 

como base o último reajuste; 

 

Os valores de M e Mo são obtidos na Revista Conjuntura Econômica, código 

160973 dos Índices Nacionais da Construção Civil, publicada pela Fundação 

Getúlio Vargas. 

 

Os valores C e Co são obtidos na Revista Conjuntura Econômica, código 

1004820 dos índices de Preços por Atacado – Oferta Global, publicada pela 

Fundação Getúlio Vargas. 

 

Os valores E e Eo são obtidos na Revista Conjuntura Econômica, código 

1004808 dos Índices de Preços por Atacado - -Disponibilidade Interna, publicada 

pela Fundação Getúlio Vargas. 
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30.2.2. O primeiro reajuste do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL refletirá a variação ocorrida entre a data da apresentação da 

PROPOSTA COMERCIAL da ADJUDICATÁRIA e o mês de início do 

pagamento. 

30.2.3. A data do primeiro reajuste do VALOR MÁXIMO DE 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será considerada como data-base para efeito 

dos reajustes anuais seguintes. 

 

30.2.4. Na hipótese de a legislação aplicável vir a permitir o reajuste de preços 

com periodicidade inferior a 1 (um) ano, tal permissão deverá ser aplicada a este 

CONTRATO, de modo que o VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL passe a ser reajustado com a periodicidade mínima prevista pela 

legislação aplicável. 

 

30.3. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA será 

calculada a partir do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, 

atrelado ao FATOR DE DESEMPENHO, conforme a fórmula abaixo: 

 

CM = VMCM x FD x FME 

 
Sendo: 

 
 CM: a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA; 

 
 VMCM: o VALOR MÁXIMO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

apresentado na PROPOSTA COMERCIAL da ADJUDICATÁRIA, devidamente 

reajustado; 

 

 FD: o FATOR DE DESEMPENHO; 

 
 FME: o FATOR DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO aplicável. 

 
30.4. Os valores de FME obtidos em função do cumprimento dos marcos 

definidos no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária são os 

seguintes: 
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Período FME 

Período anterior ao cumprimento do 1º marco 75% 

Período subsequente ao cumprimento do 1º marco 75% 

Período subsequente ao cumprimento do 2º marco 85% 

Período subsequente ao cumprimento do 3º marco 90% 

Período subsequente ao cumprimento do 4º marco 95% 

Período subsequente ao cumprimento do 5º marco 100% 

 

30.4.1. Apenas após a apresentação pela CONCESSIONÁRIA do percentual de 

eficientização no período, o FME correspondente será utilizado para cálculo da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL dos meses subsequentes. 

 

30.5. O FATOR DE DESEMPENHO será determinado com base no resultado 

apurado do ÍNDICE DE DESEMPENHO no período de referência e terá um valor 

adimensional situado entre 80% (oitenta por cento) e 100% (cem por cento), 

definido segundo a tabela abaixo: 

 

ÍNDICE DE DESEMPENHO FATOR DE DESEMPENHO 

≥80 100,0% 

0,79 89,0% 

0,78 88,0% 

0,77 87,0% 

0,76 86,0% 

0,75 85,0% 
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0,74 84,0% 

0,73 83,0% 

0,72 82,0% 

0,71 81,0% 

0,70 80,0% 

<70 80,0% 

 

30.5.1. O ÍNDICE DE DESEMPENHO será aferido trimestralmente conforme 

regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 8 – Sistema de Mensuração de 

Desempenho. 

 

31. DA VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA 

 
31.1. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL refletirá o cumprimento dos 

MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO e o 

desempenho da CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS, nos termos 

deste CONTRATO e do ANEXO 8 – Sistema de Mensuração de Desempenho. 

 

31.2. O processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL obedecerá ao seguinte: 

 

31.2.1. Nos primeiros 6 (seis) meses da FASE DE OPERAÇÃO será aplicado o 

FATOR DE DESEMPENHO igual a 1 (um) no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL devida a CONCESSIONÁRIA, em virtude do período inicial de 

adaptação na prestação dos SERVIÇOS. 

 

31.2.2. Após o período da subcláusula acima, o desempenho da 

CONCESSIONÁRIA será apurado conforme a periodicidade definida no ANEXO 

8 – Sistema de Mensuração de desempenho, gerando um ÍNDICE DE 

DESEMPENHO que, na forma da subcláusula 30.5, determinará o FATOR DE 

DESEMPENHO. 
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31.2.3. A CONCESSIONÁRIA até o 5° (quinto) dia de cada mês, deverá elaborar 

o RELATÓRIO PARCIAL DE INDICADORES contendo a apuração parcial dos 

indicadores com periodicidade de medição mensal, com base no ANEXO 8 – 

Sistema de Mensuração de Desempenho. 

 

31.2.4. A CONCESSIONÁRIA até o 5° (quinto) dia de cada mês subsequente 

ao fechamento do trimestre de apuração, deverá elaborar o RELATÓRIO 

TRIMESTRAL DE INDICADORES contendo a consolidação dos resultados dos 

três RELATÓRIOS PARCIAIS DE INDICADORES do período e a avaliação dos 

parâmetros, com a respectiva apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO do 

trimestre, com base nos indicadores contidos no ANEXO 8 – Sistema de 

Mensuração de Desempenho. 

 

31.2.5. O RELATÓRIO PARCIAL DE INDICADORES será submetido ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE no prazo assinalado na subcláusula 31.2.3 

que, no prazo de 10 (dez) dias contados de seu recebimento, deverá emitir 

relatório próprio sobre o cumprimento das medições e parâmetros de 

desempenho aplicável para o período. 

 

31.2.6. O RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES será submetido ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE no prazo assinalado nas subcláusulas 31.2.4 

que, no prazo de 10 (dez) dias contados de seu recebimento, deverá emitir 

relatório próprio sobre a apuração aplicável para o período. 

 

31.2.7. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE não se pronuncie no prazo 

estabelecido na subcláusula 31.2.6, será considerada a avaliação de 

desempenho apresentada pela CONCESSIONÁRIA. 

 

31.2.7.1. Também será considerada a avaliação de desempenho apresentada 

pela CONCESSIONÁRIA na hipótese de não existir, a qualquer tempo durante 

a vigência do CONTRATO, VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 

31.2.8. Caso qualquer das PARTES discorde dos relatórios emitidos pelo 
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VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderá submeter a questão ao comitê de 

mediação previsto na Cláusula 43 deste CONTRATO. 

 

31.2.9. O FATOR DE DESEMPENHO será utilizado para o cálculo do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL vigente para o trimestre iniciado no primeiro 

dia do mês subsequente ao último mês considerado para o cálculo do FATOR 

DE DESEMPENHO. 

 

31.2.10. Na hipótese de o atendimento aos parâmetros de desempenho 

estar sendo discutido pelas PARTES na forma da subcláusula 31.2.8, a 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA será calculada 

com base no relatório apresentado pela CONCESSIONÁRIA. 

 

31.2.11. Sendo considerado procedente o pleito do PODER CONCEDENTE 

apresentado na forma da Cláusula 43, a diferença no valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL deverá ser paga na forma da subcláusula 

37.1.8, (i). 

 

31.3. A CONCESSIONÁRIA emitirá, mensalmente, o documento de cobrança 

referente ao mês vencido, até o seu 5° (quinto) dia útil, e apresentará tal 

documento ao PODER CONCEDENTE e ao AGENTE DE PAGAMENTO, nos 

termos da Cláusula 38 deste CONTRATO, juntamente com cópia do relatório 

emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE na forma da subcláusula 31.2.9. 

 

31.3.1. O AGENTE DE PAGAMENTO deverá proceder ao pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

contados da apresentação do documento de cobrança pela CONCESSIONÁRIA. 

 

31.3.2. O valor devido após cada apuração trimestral vigorará até a realização 

de nova apuração trimestral e a fixação de novo valor. 

 

32. BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA 

 
32.1. A CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento do BÔNUS SOBRE A 

CONTA DE ENERGIA a partir do início da Subfase III – Operação Plena, desde 
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que alcance eficientização de 45% (quarenta e cinco por cento) da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

32.2. Decorridos 12 (doze) meses do início da Subfase III – Operação Plena, 

caso seja comprovada redução superior a 45% (quarenta e cinco por cento) do 

valor relacionado ao consumo de energia elétrica da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, 90% (noventa por cento) do valor economizado ao longo destes 12 

(doze) meses decorridos do mês subsequente ao mês de início da Subfase III – 

Operação Plena, será compartilhado com a CONCESSIONÁRIA. 

32.2.1. Após este período o procedimento se repetirá a cada 12 (doze) meses, 

sempre tendo como base o valor teórico da conta de energia para aquele período 

até o final da CONCESSÃO. 

 

32.3. O BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA será calculado através da 

seguinte fórmula: 

 

 

Sendo: 

 
 

BSCE: BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA; 

VTm+i: valor teórico da conta de energia nos meses subsequentes ao alcance da 

meta de eficientização indicada na subcláusula 32.1, com „i‟ variando de 1 a 12 

para cada período de cálculo do BSCE; 

CEm+i: valor monetário da conta de energia efetivamente paga pelo PODER 

CONCEDENTE referente à distribuição de energia para a REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

32.4. O valor teórico da conta de energia, será o produto, em R$ (reais), da 

multiplicação do somatório das potências de todas as FONTES DE LUZ da 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme indicado no Anexo H – Cadastro 

Georreferenciado da Rede de Iluminação Pública, atualizado, pela tarifa de 

energia elétrica cobrada pela DISTRIBUIDORA e pelo tempo total que estiver 
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sendo considerado para fins de apuração da conta de energia no mês de 

referência. 

 

32.5. A base de cálculo do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA é o valor 

efetivamente pago à DISTRIBUIDORA, distinguindo-se da base utilizada para o 

FATOR DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO e, por consequência, da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL até o início da Subfase III – Operação Plena, 

calculados a partir do Anexo H – Cadastro Georreferenciado da Rede de 

Iluminação Pública. 

32.5.1. O saldo economizado será calculado anualmente, mediante a 

comprovação da redução do valor pago relacionado ao consumo de energia 

elétrica destinada à REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

32.6. Após a consolidação do cálculo e da comprovação anual do valor 

economizado, os recursos serão pagos à CONCESSIONÁRIA em até 30 (trinta) 

dias, sem direito a reajustes, na forma de BÔNUS SOBRE A CONTA DE 

ENERGIA, incorporado ao pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

 

32.7. Na hipótese do valor do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA ser 

negativo para um período, a CONCESSIONÁRIA não sofrerá descontos na 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

 

CAPÍTULO VI – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

 
33. CAUSAS DE RECOMPOSIÇÃO 

 
33.1. Sempre que atendidas as condições do CONTRATO e mantida a 

repartição de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

33.2. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá 

ser iniciado por requerimento de qualquer das PARTES na forma da subcláusula 

37.1. 

 

33.3. Caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 
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CONCESSÃO em favor da parte afetada, nas hipóteses abaixo descritas, sem 

prejuízo de outras que sejam verificadas pelas PARTES ao longo da vigência da 

CONCESSÃO: 

 

33.3.1. criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais 

que tenham repercussão direta nas receitas ou despesas da 

CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, relacionados ao objeto deste 

CONTRATO, bem como interpretações da Receita Federal sobre a 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL que onerem a CONCESSIONÁRIA; 

33.3.2. alterações supervenientes na legislação em vigor na data da 

apresentação das PROPOSTAS COMERCIAIS que tenham impacto sobre as 

receitas ou sobre os custos da CONCESSÃO; 

 

33.3.3. modificação unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, nas 

especificações e obrigações previstas no CONTRATO, desde que, como 

resultado da modificação, verifique-se para a CONCESSIONÁRIA alteração do 

resultado econômico da CONCESSÃO, incluindo, mas não se limitando, as 

seguintes alterações: 

 

33.3.3.1. das especificações dos equipamentos para incorporação de 

inovação tecnológica em condições extraordinárias ou em padrões superiores 

ao dever de atualidade, caso a alteração cause comprovado incremento dos 

custos projetados para o CONTRATO, na forma da subcláusula 7.6.4; 

 

33.3.3.2. variação, para mais ou para menos, do número de FONTES DE 

LUZ a serem modernizadas e eficientizadas pela CONCESSIONÁRIA, 

observado o disposto nas subcláusulas 4.3 e 4.3.1; 

 

33.3.3.3. dos SERVIÇOS previstos no ANEXO 5 - Caderno de Encargos da 

Concessionária; 

 

33.3.3.4. ocorrência de eventos de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR 

não cobertos pelos seguros cuja contratação seja obrigação da 

CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO, observados os limites de 
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responsabilidade indicados na Cláusula 36; 

 

33.3.3.5. destruição aos BENS VINCULADOS referidos nas subcláusulas 

7.1.1 e 7.1.2 decorrente de atos de vandalismo, tumultos, distúrbios e 

manifestações sociais; 

 

33.3.3.6. incremento dos custos em decorrência de decisão administrativa 

ou judicial cível, relativa a fato não imputável à CONCESSIONÁRIA, que impeça, 

torne mais onerosa ou impossibilite a prestação dos SERVIÇOS; 

33.3.3.7. variação, para mais ou para menos, do valor a ser destinado para 

a ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, conforme previsto no Anexo 12 – Diretrizes 

para Iluminação de Destaque. 

 

33.3.3.8. determinações que interrompam ou suspendam o pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, ou, ainda, que impeçam seu reajuste e 

revisão de acordo com o estabelecido no CONTRATO; 

 

33.3.3.9. atrasos ou omissão do PODER CONCEDENTE nas providências 

que lhe cabem, dos quais resulte alteração do resultado econômico da 

CONCESSÃO, incluindo, mas não se limitando à realização das 

desapropriações, servidões e limitações administrativas, na forma da Cláusula 

13. 

 

33.3.3.10. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas 

obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando ao 

descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos no 

CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

 

33.3.3.11. alterações na metodologia de cálculo dos indicadores de 

desempenho; 

 

33.3.3.12. verificação de vícios ocultos nos BENS VINCULADOS indicados na 

subcláusula 7.1.1; 

 

33.3.3.13. ocorrência de manifestações sociais e/ou protestos que afetem de 
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qualquer forma a prestação dos SERVIÇOS; 

 

33.3.3.14. a ocorrência de greves dos empregados da CONCESSIONÁRIA ou 

a interrupção ou falha de fornecimento de materiais e serviços pelos seus 

contratados, decorrentes de greves consideradas ilegais pelo Poder Judiciário; 

 

33.3.3.15. variação das taxas de câmbio que impactem os custos da 

CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, superior a 10% (dez por cento), 

tomando por base as taxas vigentes na data de apresentação das PROPOSTAS 

COMERCIAIS; 

33.3.3.15.1. A variação cambial descrita na subcláusula 33.3.3.15 implicará 

compartilhamento dos ganhos ou prejuízos entre as PARTES na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada uma. 

 

34. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA 

 
34.1. A CONCESSIONÁRIA assume os riscos inerentes à execução do 

CONTRATO especificados a seguir, os quais não ensejarão a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO caso venham a se 

materializar: 

 

34.1.1. a não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA 

COMERCIAL por força de fatores distintos do previsto na subcláusula 33.3; 

 

34.1.2. o aumento do preço de insumos necessários à execução do 

CONTRATO, exceto se o aumento decorrer de mudanças tributárias, alterações 

legislativas, CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR; 

 

34.1.3. a constatação superveniente de erros ou omissões em sua PROPOSTA 

COMERCIAL; 

 

34.1.4. a adequação da tecnologia empregada nos SERVIÇOS para o 

atingimento dos índices de desempenho e segurança; 

 

34.1.5. o eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer 
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outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS referidos nas 

subcláusulas 7.1.1 e 7.1.2 não cobertos pelas apólices de seguro contratadas 

pela CONCESSIONÁRIA ou pela garantia do fabricante, exceto a destruição 

decorrente de atos de vandalismo, tumultos, distúrbios e manifestações sociais; 

 

34.1.6. o aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das 

taxas de juros; 

 

34.1.7. a variação das taxas de câmbio que impactem os custos da 

CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, dentro de uma margem de 10% 

(dez por cento), tomando por base as taxas vigentes na data de apresentação 

das PROPOSTAS COMERCIAIS; 

34.1.8. a inflação superior ou inferior aos índices de reajuste previstos no 

contrato; 

 

34.1.9. a ocorrência de greves dos seus empregados ou da interrupção ou falha 

de fornecimento de materiais e serviços pelos seus contratados, desde que não 

sejam consideradas ilegais pelo Poder Judiciário; 

 

34.1.10. o passivo ambiental gerado durante a FASE DE OPERAÇÃO, a 

que tenha dado causa; 

 

34.1.11. o planejamento empresarial, financeiro, econômico, tributário e 

contábil da CONCESSÃO e da CONCESSIONÁRIA; 

 

34.1.12. a demora na obtenção das licenças, autorizações, permissões, 

alvarás ou similares necessárias para a CONCESSÃO a que tenha dado causa; 

 

34.1.13. os danos comprovadamente causados a terceiros em decorrência 

da execução do objeto da CONCESSÃO, ressalvadas as exceções previstas 

neste CONTRATO; 

 

34.1.14. o não atendimento aos parâmetros de desempenho fixados no 

ANEXO 8 – Sistema de Mensuração de Desempenho. 
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35. RISCOS DO PODER CONCEDENTE 

 
35.1. Todos os demais riscos da CONCESSÃO não indicados na subcláusula 

34.1 serão considerados riscos do PODER CONCEDENTE, incluindo, mas não 

se limitando a: 

 

35.1.1. eventos caracterizados como riscos geológicos ou geotécnicos, assim 

compreendidos como situações decorrentes de condições geológicas ou 

geotécnicas adversas, com impacto no custo e no tempo de cumprimento das 

obrigações da CONCESSIONÁRIA; 

 

35.1.2. quaisquer modificações na legislação tributária ou na interpretação da 

legislação tributária que acarretem maior onerosidade fiscal à 

CONCESSIONÁRIA, excetuada a majoração legal das alíquotas de impostos 

sobre a renda; 

35.1.3. a demora na obtenção das licenças, autorizações, permissões, alvarás 

ou similares necessárias para a CONCESSÃO, desde que não seja imputável à 

CONCESSIONÁRIA; 

 

35.1.4. a variação, para mais ou para menos, do custo da energia elétrica, cujo 

pagamento é de responsabilidade única e exclusiva do PODER CONCEDENTE; 

 

35.1.5. interrupções no fornecimento de energia elétrica ao Município de 

Itajubá/MG; 

 

35.1.6. demora na rescisão dos contratos referidos nas alíneas (d) e (e) da 

subcláusula 10.1; 

 

35.1.7. eventos decorrentes de inadimplemento do PODER CONCEDENTE 

quanto aos pagamentos devidos à DISTRIBUIDORA por força dos instrumentos 

componentes do ANEXO 4 – Documentação Operacional ou do Anexo G – 

Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta. 

 

36. DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 
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36.1. A ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, cujas 

consequências não sejam cobertas por seguro, tem o efeito de exonerar as 

PARTES de responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações 

decorrentes do CONTRATO, descumpridas em virtude de tais ocorrências. 

 

36.2. Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, cujas 

consequências não sejam cobertas por seguro, a parte afetada por onerosidade 

excessiva poderá requerer a extinção ou a revisão extraordinária do 

CONTRATO. 

 

36.2.1. Optando-se pela extinção, deverão ser aplicadas, no que couber, as 

regras e os procedimentos válidos para a extinção do CONTRATO por advento 

do termo contratual. 

 

36.2.2. Optando-se pela revisão extraordinária do CONTRATO, esta dar-se-á 

nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 conforme alterada. 

 

37. REVISÕES CONTRATUAIS 
 

37.1. Revisão extraordinária 

 
37.1.1. A revisão extraordinária do CONTRATO para fins de recomposição do 

seu equilíbrio econômico-financeiro será solicitada pela parte que se sentir 

prejudicada, mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposição 

à outra PARTE. 

 

37.1.2. A omissão de qualquer das PARTES em solicitar a recomposição 

importará em renúncia desse direito após o prazo de 5 (cinco) anos contado a 

partir do evento que der causa ao desequilíbrio. 

 

37.1.3. O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou 

laudo pericial que demonstre cabalmente o desequilíbrio econômico-financeiro 

da CONCESSÃO, sob pena de não conhecimento. 

 

37.1.4. O requerimento deverá conter, se for o caso, as informações sobre: 
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a) a identificação precisa do evento que dá ensejo ao pedido de 

reequilíbrio; 

 

b) a comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos 

pela PARTE, decorrentes do evento que deu origem ao pleito; 

 

c) a data da ocorrência e provável duração da hipótese que enseja a 

recomposição; 

 

d) a estimativa da variação de investimentos, custos ou despesas, receitas 

e do resultado econômico da CONCESSÃO; 

 

e) em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração 

circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas 

dos impactos do evento gerador do desequilíbrio; 

 

f) qualquer alteração necessária nos serviços objeto do CONTRATO; 

 
g) eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e 

 
h) a eventual necessidade de liberação do cumprimento de quaisquer 

obrigações, de qualquer das PARTES. 

37.1.5. No caso de requerimento do PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA deverá ser comunicada para que se manifeste no prazo de 

30 (trinta) dias. 

 

37.1.5.1. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico- 

financeiro iniciado pelo PODER CONCEDENTE deverá ser objeto de 

comunicação à CONCESSIONÁRIA, acompanhada de cópia dos laudos e 

estudos pertinentes. 

 

37.1.5.2. Não havendo manifestação pela CONCESSIONÁRIA no prazo 

consignado na comunicação, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, a 

omissão será considerada como concordância em relação ao mérito da proposta 

do PODER CONCEDENTE. 
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37.1.6. Recebido o requerimento, na forma da subcláusula 37.1.1 ou a 

manifestação da CONCESSIONÁRIA, na forma da subcláusula 37.1.5, o 

PODER CONCEDENTE decidirá, motivadamente em 30 (trinta) dias, sobre o 

reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, decisão esta que terá auto 

executividade, sem prejuízo de eventual de decisão arbitral. 

 

37.1.7. As PARTES deverão comunicar ao AGENTE DE PAGAMENTO sobre a 

decisão referida na subcláusula 37.1.6, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

de sua prolação. 

 

37.1.8. A recomposição poderá ser implementada pelos seguintes mecanismos, 

empregados isolada ou conjuntamente: 

 

(i) indenização, utilizando-se os recursos depositados na CONTA 

VINCULADA, quando a favor da CONCESSIONÁRIA; 

 

(ii) alteração do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL; 

 
(iii) alteração no cronograma de investimentos; 

 
(iv) alteração das especificações mínimas dos equipamentos; 

 
(v) alteração das especificações mínimas dos SERVIÇOS; 

 

(vi) alterações na metodologia de avaliação do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA; ou 

 

(vii) redução ou prorrogação do prazo da CONCESSÃO, observado o disposto 

no inciso I, do art. 5º, da Lei Federal nº 11.079/04. 

 

37.1.9. As PARTES utilizarão, preferencialmente: 

 
a) o mecanismo previsto na subcláusula 37.1.8, (i), quando o reequilíbrio 

for a favor da CONCESSIONÁRIA; ou 

 

b) o mecanismo previsto na subcláusula 37.1.8, (ii), quando o reequilíbrio 
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for a favor do PODER CONCEDENTE. 

 

37.1.10. O pagamento das indenizações previstas na subcláusula 37.1.8, 

(i), será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

comunicação da a decisão de que trata a subcláusula 37.1.6, conforme indicado 

na Subcláusula 37.1.7. 

 

37.2. O processo de recomposição será realizado de forma que seja nulo o 

valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razão do 

evento que ensejou o desequilíbrio, considerando (i) os fluxos marginais 

necessários resultantes do evento que deu origem a recomposição e (ii) os fluxos 

marginais necessários para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

mediante aplicação da seguinte formula para a taxa de desconto: 

 

Sendo: 

 
 MI: a meta para a inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional para 

o ano em que ocorre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

independentemente de a meta para inflação ser ou ter sido, de fato, atingida ou 

não. 

 TJLP: a Taxa de Juros de Longo Prazo fixada pelo Conselho Monetário 

Nacional, expressa em percentual ao ano, vigente na data da recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro. 

 

37.3. Todas as receitas e dispêndios do FLUXO DE CAIXA MARGINAL 

deverão ser expressos em moeda corrente. 

 

37.4. Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, serão 

utilizadas as melhores informações disponíveis, para estimar o valor dos 

investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros 

ganhos, resultantes do evento que deu causa ao desequilíbrio, por meio das 

melhores referências de preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis 
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no momento do pleito. 

 

37.5. Para apuração do resultado do FLUXO DE CAIXA MARGINAL deverá 

ser utilizado para as revisões extraordinárias do reequilíbrio financeiro o fluxo de 

caixa alavancado e real. 

 

37.5.1. O reequilíbrio poderá ser calculado antes ou depois do efetivo impacto 

do evento que ensejou o desequilíbrio no fluxo financeiro da 

CONCESSIONÁRIA, sendo, para tanto, calculado o valor presente dos fluxos de 

desequilíbrios, na data da avaliação. 

 

37.6. Revisão Ordinária 

 
37.6.1. Após 12 (doze) meses, contados do início da Subfase I – Operação 

Inicial prestação, as PARTES realizarão processo de revisão dos parâmetros da 

CONCESSÃO em relação aos seguintes aspectos, vedada a alteração da 

alocação de riscos: 

 

a) Indicadores de desempenho; 

 
b) Especificações técnicas dos SERVIÇOS; 

 
c) Outros itens relevantes da CONCESSÃO. 

 
37.6.2. As revisões seguintes ocorrerão nos termos da subcláusula anterior, a 

cada 3 (três) anos da primeira revisão. 

37.6.3. A implementação de eventuais alterações do sistema de mensuração ou 

das especificações mínimas dos BENS VINCULADOS, em função da revisão 

prevista na presente subcláusula, deverá, necessariamente, ser precedida de 

tempo razoável. 

 

37.6.4. O processo de revisão será instaurado pelo PODER CONCEDENTE, de 

ofício, ou a pedido da CONCESSIONÁRIA. 

 

37.6.5. O prazo máximo para a instauração do processo de revisão é de 60 

(sessenta) dias contados dos marcos para revisão previstos nas subcláusulas 
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37.6.1 e 37.6.2. 

 

37.6.6. O processo de revisão deverá ser concluído no prazo máximo de 6 (seis) 

meses, após o que qualquer das PARTES que se sentir prejudicada poderá 

recorrer à arbitragem. 

 

37.6.7. O processo de revisão será concluído mediante acordo das PARTES, e 

seus resultados serão devidamente documentados e, caso importem em 

alterações do contrato, serão incorporados em aditivo contratual. 

 

37.6.8. As PARTES poderão ser assistidas por consultores técnicos de qualquer 

especialidade no curso do processo de revisão e as opiniões, os laudos, os 

estudos ou os pareceres emitidos por estes deverão ser encartados ao processo 

de modo a explicitar as razões que levaram as PARTES ao acordo final ou à 

eventual divergência. 

 

37.6.9. As reuniões, audiências ou negociações realizadas no curso do 

processo de revisão deverão ser devidamente registradas. 

 

CAPÍTULO VII – DAS GARANTIAS 

 
38. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA 

 
38.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor do PODER 

CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos montantes indicados abaixo: 

 

Fase da Concessão Valor da Garantia de Execução do Contrato 

Fase de Transição R$ [●] ([●]), equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco 

décimos por cento) do valor do CONTRATO 

Subfase I – Operação Inicial R$ [●] ([●]), equivalente a 5% (cinco por cento) do 

valor do CONTRATO 
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Subfase II – Modernização R$ [●] ([●]), equivalente a 5% (cinco por cento) do 

valor do CONTRATO 

Subfase III – Operação 

Plena 

R$ [●] ([●]), equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco 

décimos por cento) do valor do CONTRATO 

 

38.1.1. Os montantes mínimos da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

serão reajustados anualmente pelo IPCA. 

 

38.2. Na hipótese de execução parcial ou integral da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá promover a 

imediata renovação nos valores estabelecidos na subcláusula 38.1. 

 

38.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da 

CONCESSIONÁRIA, poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

 

38.3.1. caução, em dinheiro; 

 
38.3.2. fiança bancária; 

 
38.3.3. seguro-garantia; ou 

 
38.3.4. títulos da dívida pública. 

 
38.4. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ser 

contratadas junto a instituições de primeira linha e deverão ter vigência mínima 

de 1 (um) ano a contar do início da FASE DE OPERAÇÃO, 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. 

 

38.4.1. Qualquer modificação do conteúdo da carta de fiança ou do seguro- 

garantia deverá ser previamente submetida à aprovação do PODER 

CONCEDENTE. 
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38.4.2. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, 

em até 10 (dez) dias antes do término do prazo de vigência, documento 

comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos seguros- 

garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma da subcláusula 

38.1.1. 

 

38.5. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA optar pela apresentação dos 

títulos da dívida pública, deverá garantir, no prazo da CONCESSÃO, a cobertura 

do valor referido na subcláusula 38.1, compreendido o reajuste previsto na 

subcláusula 38.1.1. 

 

38.6. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na 

regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá 

ser utilizada, mediante a devida comprovação da ocorrência, nos seguintes 

casos: 

 

38.6.1. na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações 

previstas no CONTRATO ou executá-las em desconformidade com o 

estabelecido; 

 

38.6.2. na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das 

multas que lhe forem aplicadas ou indenizações que lhe forem impostas, na 

forma do CONTRATO; 

 

38.6.3. na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade 

com as exigências estabelecidas no CONTRATO; 

 

38.6.4. declaração de caducidade, na forma da Cláusula 48. 
 

38.7. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das 

demais obrigações contratuais, independentemente da utilização da GARANTIA 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

38.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada será restituída 

ou liberada após a integral execução de todas as obrigações contratuais e, 
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quando em dinheiro, será atualizada monetariamente conforme dispõe o art. 56, 

§ 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
38.8.1. A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do 

integral cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da 

CONCESSIONÁRIA e da expedição do Relatório Definitivo de Reversão previsto 

na subcláusula 45.9. 

 

39. MECANISMO DE PAGAMENTO 

 
39.1. Os valores da COSIP serão destinados, nos termos do Anexo G - 

Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta, aos 

pagamentos das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER 

CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA, incluindo, sem limitação, o 

pagamento: 

 

a) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, incluindo todos os encargos 

moratórios e multas decorrentes de eventuais atrasos; 

 

b) do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, incluindo todos os 

encargos moratórios e multas decorrentes de eventuais atrasos; 

 

c) das indenizações destinadas a recompor o equilíbrio econômico- 

financeiro do CONTRATO em favor da CONCESSIONÁRIA; e 

 

d) das indenizações porventura devidas em virtude da extinção do 

CONTRATO, conforme previsto na subcláusula 45.13. 

 

39.1.1. O saldo mínimo da CONTA VINCULADA, na data da assinatura do 

Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta, é 

de R$[●] ([●]), equivalente a 7 (sete) vezes o VALOR MÁXIMO DE 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

 

39.1.2. Os valores da COSIP transitarão na CONTA VINCULADA, contratada 

junto ao AGENTE DE PAGAMENTO, de movimentação restrita e com o 
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propósito específico de servir ao presente CONTRATO, nos termos e condições 

previstos no ANEXO G – Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e 

Administração de Conta. 

 

39.1.3. O PODER CONCEDENTE deverá assegurar a existência da CONTA 

VINCULADA de pagamento, para o trânsito dos recursos provenientes da 

arrecadação da COSIP, durante todo o prazo do CONTRATO, sendo 

reconhecido à CONCESSIONÁRIA o direito de rescindir a CONCESSÃO, na 

hipótese de não manutenção da referida conta pelo PODER CONCEDENTE, 

bem como na hipótese de não cumprimento das obrigações assumidas por ele, 

pelo AGENTE DE PAGAMENTO ou pela DISTRIBUIDORA, no âmbito do 

Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta. 

 

39.1.4. O PODER CONCEDENTE assegurará, ainda, a existência de recursos 

orçamentários suficientes para os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA 

nas hipóteses em que as projeções de arrecadação da COSIP se mostrarem 

insuficientes para esse fim, designando dotação orçamentária complementar ou 

alternativa, cujos recursos financeiros também deverão transitar pela CONTA 

VINCULADA de pagamento. 

 

39.1.5. Caso o saldo da CONTA VINCULADA não seja suficiente para 

pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias do PODER CONCEDENTE 

perante a CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE responderá pela 

diferença no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

 

39.1.6. Caberá à CONCESSIONÁRIA indicar os dados da agência e da conta 

bancária, de sua titularidade, para a efetivação dos pagamentos previstos no 

âmbito deste CONTRATO e do Anexo G – Contrato de Nomeação de Agente de 

Pagamento e Administração de Conta, responsabilizando-se pela atualização 

das informações correspondentes. 

39.1.7. Na hipótese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigação 

de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ou do BÔNUS SOBRE A 

CONTA DE ENERGIA por razões imputáveis ao PODER CONCEDENTE, 
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incluída a não observância dos prazos designados neste CONTRATO, o débito 

será corrigido monetariamente pela Taxa Referencial (TR), acrescido de multa 

de 2% (dois por cento), e juros de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das 

penalidades previstas no Anexo G – Contrato de Nomeação de Agente de 

Pagamento e Administração de Conta. 

 

39.1.8. O atraso do pagamento de qualquer das obrigações pecuniárias 

assumidas no âmbito deste CONTRATO, em prazo 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 e 

da incidência da correção monetária, multa e juros indicados na subcláusula 

anterior. 

 

CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO CONTRATO 

 
40. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 
40.1. O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, de seus 

ANEXOS, do EDITAL, da legislação e regulamentação aplicáveis ensejará, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades 

eventualmente previstas na legislação e na regulamentação, a aplicação das 

seguintes penalidades contratuais: 

 

40.1.1. advertência formal, por escrito e com referência às medidas necessárias 

à correção do descumprimento; 

 

40.1.2. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Cláusula 41; 

 
40.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o PODER CONCEDENTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

ou 
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40.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição aplicada pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

40.2. A gradação das penalidades observará as seguintes escalas: 

 
40.2.1. a infração será considerada leve, quando decorrer de condutas 

involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e das quais ela não se 

beneficie; 

 

40.2.2. a infração terá gravidade média, quando decorrer de conduta volitiva, 

mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA, sem a ela trazer 

qualquer benefício ou proveito, nem afetar a prestação dos SERVIÇOS; 

 

40.2.3. a infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE 

constatar presente um dos seguintes fatores: 

 

a) ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé; 

 
b) da infração decorrer benefício direto ou indireto para a 

CONCESSIONÁRIA; 

 

c) a CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração de gravidade média; 

 
d) prejuízo econômico significativo para o PODER CONCEDENTE. 

 
40.2.4. A infração será considerada gravíssima quando: 

 
a) O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstâncias do 

SERVIÇO e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que seu comportamento 

reveste-se de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva ou 

potencialmente, a saúde pública, o meio ambiente, o erário ou a continuidade 

dos SERVIÇOS; ou 

 

b) A CONCESSIONÁRIA não contratar ou manter em vigor a GARANTIA 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e os seguros exigidos no CONTRATO. 
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40.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 41, o PODER CONCEDENTE 

observará, na aplicação das sanções, as seguintes circunstâncias, com vistas a 

garantir a sua proporcionalidade: 

 

40.3.1. a natureza e a gravidade da infração; 

 
40.3.2. os danos dela resultantes para o PODER CONCEDENTE; 

 
40.3.3. as vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da 

infração; 

 

40.3.4. as circunstâncias atenuantes e agravantes; 

 
40.3.5. a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial 

a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter 

a execução do CONTRATO; e 

 

40.3.6. os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais 

reincidências. 

 

40.4. A advertência somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento 

de infração leve ou de gravidade média, assim definidas nas subcláusulas 40.3.1 

e 40.3.2. 

 

40.5. A multa poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer 

infrações definidas na subcláusula 40.3 e nas hipóteses previstas na Cláusula 

41. 

 

40.6. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o PODER CONCEDENTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, 

somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração grave ou 

gravíssima, assim definidas nas subcláusulas 40.2.3 e 40.2.4. 

 

40.7. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, somente 

poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração gravíssima, assim 
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definida na subcláusula 40.2.4. 

40.8. As penalidades serão aplicadas de ofício pelo PODER CONCEDENTE, 

garantido o devido processo administrativo, especialmente o direito à ampla 

defesa e ao contraditório. 

 

40.9. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula 40 não 

impede a declaração de caducidade da CONCESSÃO pelo PODER 

CONCEDENTE, nas hipóteses previstas no CONTRATO. 

 

41. MULTAS 

 
41.1. Observados os critérios previstos na Cláusula 40, nenhuma multa 

aplicada a CONCESSIONÁRIA será inferior a R$1.000,00(um mil reais) ou 

superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais). 

 

41.2. No caso de infrações continuadas, serão fixadas multas diárias enquanto 

perdurar o descumprimento. 

 

41.3. As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório. 

 
41.4. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas serão 

destinadas ao PODER CONCEDENTE. 

 

41.5. Sem prejuízo de outros comportamentos passíveis de reprimenda por 

sanção, a CONCESSIONÁRIA responderá por: 

 

41.5.1. multa diária, no valor de R$1.000,00(um mil reais), até o limite de 

estabelecido na subcláusula 41.1, na hipótese de não contratação ou 

manutenção atualizada das apólices dos seguros exigidas no CONTRATO; 

 

41.5.2. multa diária, no valor de R$1.000,00(um mil reais), até o limite de 

estabelecido na subcláusula 41.1, na hipótese de não constituição ou 

manutenção da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos valores 

exigidos no CONTRATO; 

 

41.5.3. multa mensal, no valor de R$1.000,00(um mil reais),na hipótese de 
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desrespeito ao dever de transparência na apresentação de informações 

econômicas, contábeis, técnicas, financeiras e outras relacionadas à execução 

do CONTRATO; 

41.6. Os valores das multas referidos nas subcláusulas anteriores serão 

reajustados pelo IPCA. 

 

41.7. As multas diárias poderão ser objeto de compensação com os futuros 

pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ou de execução da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

42. INTERVENÇÃO 

 
42.1. O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO com o fim 

de assegurar a adequação na prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nas 

hipóteses seguintes: 

 

42.1.1. cessação ou interrupção, total ou parcial, da prestação dos SERVIÇOS; 

 
42.1.2. deficiências graves no desenvolvimento das atividades abrangidas pela 

CONCESSÃO; 

 

42.1.3. quando a execução dos SERVIÇOS oferecer riscos à continuidade da 

adequada prestação dos SERVIÇOS; 

 

42.1.4. situações que ponham em risco o meio ambiente e a segurança de 

pessoas ou bens; e 

 

42.1.5. descumprimento reiterado das obrigações contratuais. 

 
42.2. A intervenção far-se-á na forma estabelecida na lei, e será acompanhada 

da designação do interventor, especificando-se, ainda, o prazo e os limites da 

intervenção. 

 

42.3. Imediatamente após a decretação da intervenção, o PODER 

CONCEDENTE promoverá a ocupação e utilização das instalações, 
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equipamentos, material e pessoal empregados na execução do CONTRATO, 

necessários à sua continuidade. 

 

42.4. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 

(trinta) dias, instaurará processo administrativo que deverá estar concluído no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas 

determinantes da intervenção e apurar as respectivas responsabilidades, 

assegurado à CONCESSIONÁRIA amplo direito a defesa e ao contraditório. 

 

42.4.1. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos 

legais e regulamentares, será declarada a sua nulidade devendo a prestação 

dos SERVIÇOS ser imediatamente restituída à CONCESSIONÁRIA, sem 

prejuízo de seu direito à indenização. 

 

42.4.2. Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da 

CONCESSIONÁRIA ou atos de renúncia, o interventor necessitará de prévia 

autorização escrita do PODER CONCEDENTE. 

 

42.4.3. Dos atos do interventor caberá recurso ao PODER CONCEDENTE. 

 
42.5. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, os 

SERVIÇOS objeto do CONTRATO voltarão à responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

42.6. A ocorrência de intervenção pelo PODER CONCEDENTE não desonera 

as obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA junto às INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS e, por motivo justificado em prol do interesse público, o PODER 

CONCEDENTE poderá abdicar da intervenção em favor da assunção do 

controle da CONCESSIONÁRIA por essas INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 

consoante a Cláusula 26. 

 

42.7. O PODER CONCEDENTE poderá optar por dar regular continuidade 

aos pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, durante o período em que 

durar a intervenção. 
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42.8. As receitas percebidas durante o período da intervenção, incluindo a 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, continuarão sendo de titularidade da 

CONCESSIONÁRIA e o interventor deverá aplicá-las prioritariamente para: 

 

42.8.1. A prestação dos SERVIÇOS, especialmente para restabelecer o seu 

normal funcionamento; 

42.8.2. Pagamentos devidos às INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; e 

 
42.8.3. Ressarcimento dos custos de intervenção. 

 
42.9. Se, eventualmente, as receitas auferidas pela CONCESSIONÁRIA 

durante o período da intervenção não forem suficientes para cobrir as despesas 

referentes ao desenvolvimento da CONCESSÃO neste mesmo período, o 

PODER CONCEDENTE poderá recorrer às garantias estipuladas neste 

CONTRATO. 

 

43. COMITÊ DE MEDIAÇÃO 

 
43.1. Para a solução de eventuais divergências acerca da interpretação ou 

execução do CONTRATO, inclusive aquelas relacionadas à recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro, poderá ser instaurado procedimento de 

mediação para solução amigável, a ser conduzido por um comitê de mediação 

especialmente constituído. 

 

43.2. O procedimento de mediação será instaurado, a pedido de quaisquer 

das PARTES, mediante comunicação escrita endereçada à outra PARTE, 

delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu 

representante no comitê de mediação. 

 

43.2.1. No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido 

de instauração do procedimento de mediação, a outra parte deverá indicar o seu 

representante no Comitê de Mediação. Por sua vez, os representantes das 

PARTES no Comitê de Mediação, escolherão, de comum acordo, um terceiro 

membro. 
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43.2.2. Os membros do Comitê de Mediação não poderão estar enquadrados 

em situações de impedimento e suspeição de juiz previstas no Código de 

Processo Civil, e deverão proceder com imparcialidade, independência, 

competência e discrição, aplicando-se, no que couber, o disposto no Capítulo III, 

da Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que trata da arbitragem. 

43.3. O comitê de mediação, com base na fundamentação, documentos e 

estudos apresentados pelas PARTES, apresentará a proposta de solução 

amigável. 

 

43.4. A proposta do comitê de mediação não será vinculante para as PARTES, 

que poderão optar por submeter a controvérsia ao juízo arbitral. 

 

43.5. Caso aceita pelas PARTES, a solução amigável proposta pelo comitê de 

mediação será incorporada ao contrato mediante assinatura de termo aditivo. 

 

43.6. Se a parte se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento 

ou não indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

considerar-se-á prejudicada a mediação. 

 

43.6.1. A mediação também será considerada prejudicada se a solução 

amigável não for apresentada pelo Comitê de Mediação, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a contar do pedido de instauração do procedimento. 

 

43.7. Prejudicado o procedimento de mediação, qualquer das PARTES 

poderá submeter a controvérsia ao juízo arbitral. 

 

44. ARBITRAGEM 

 
44.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 

9.307, de 23 de setembro de 1996, 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. 

 

44.1.1. Os conflitos referentes ao disposto no Anexo G – Contrato de Nomeação 

de Agente de Pagamento e Administração de Conta serão resolvidos por meio 
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de arbitragem, na forma definida no referido Anexo. 

 

44.1.2. A arbitragem será processada pelo [●], segundo as regras previstas no 

seu regulamento vigente na data em que a arbitragem for iniciada. 

 

44.1.3. Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extinção da [●], será 

eleita outra câmara para o processamento da arbitragem. 

44.1.4. A arbitragem será conduzida no Município de Itajubá/MG, utilizando-se 

a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato. 

 

44.1.5. A legislação aplicável à arbitragem será a seguinte: Lei Federal nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004; Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; Lei Federal nº 9.074, de 7de julho de 1995, Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de1993; Lei Municipal nº [●], de [●] de [●] de [●]; e a legislação de processo 

civil brasileira naquilo que não for conflitante com as normas do tribunal arbitral. 

 

44.1.6. 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, sendo o terceiro árbitro escolhido de comum acordo pelos 

árbitros indicados pelas PARTES, cabendo-lhe a presidência do tribunal arbitral. 

 

44.1.7. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada parte, o 

terceiro árbitro será indicado pela [●], observados os termos e condições 

aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem. 

 

44.1.8. Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares ou 

de urgência antes ou depois da constituição do tribunal arbitral, as PARTES 

poderão requerê-las diretamente ao competente órgão do Poder Judiciário. 

 

44.1.9. Caso as medidas referidas na subcláusula 44.1.8 se façam necessárias 

no curso do procedimento arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas pelo 

tribunal arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao competente órgão do 

Poder Judiciário, se as entender necessárias. 

 

44.1.10. As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e 
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vincularão as PARTES e seus sucessores. 

 

44.1.11. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral será 

determinada da seguinte forma: 

 

44.1.11.1. a parte que solicitar a arbitragem será responsável pelas custas 

para instauração do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de 

percentual dos honorários devidos aos árbitros; 

44.1.11.2. os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas 

no procedimento arbitral recairão sobre a parte que solicitou a referida 

providência, sendo compartilhados pelas PARTES quando a providência for 

requerida pelo próprio tribunal arbitral; 

 

44.1.11.3. a parte vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, 

devendo ressarcir a parte vencedora pelas custas que esta, porventura, já tenha 

assumido no aludido procedimento; 

 

44.1.11.4. no caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, 

os custos serão divididos entre as PARTES, na proporção da sucumbência de 

cada uma. 

 

CAPÍTULO IX – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 
45. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 
45.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por: 

 
45.1.1. advento do termo contratual; 

 
45.1.2. encampação; 

 
45.1.3. caducidade; 

 
45.1.4. rescisão; 

 
45.1.5. anulação; ou 
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45.1.6. ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do CONTRATO. 

 

45.2. Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assumirá 

imediatamente a prestação dos SERVIÇOS, sendo-lhe revertidos todos os 

BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, 

observadas as disposições deste CONTRATO. 

 

45.3. Quando da extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE 

elaborará o Relatório Provisório de Reversão. 

45.4. O Relatório Provisório de Reversão retratará a situação dos BENS 

REVERSÍVEIS e determinará a sua aceitação pelo PODER CONCEDENTE ou 

indicará a necessidade de intervenções ou substituições sob a responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA que assegurem a observância do dever de manutenção 

constante dos BENS REVERSÍVEIS. 

 

45.5. O Relatório Provisório de Reversão fixará os prazos em que as eventuais 

intervenções ou substituições serão efetivadas. 

 

45.6. Caso haja interesse do PODER CONCEDENTE em incluir no Relatório 

Provisório de Reversão BENS REVERSÍVEIS adquiridos por meio de contrato 

de arrendamento mercantil, a CONCESSIONÁRIA deverá exercer a opção de 

compra em tais contratos antes do Relatório Definitivo de Reversão, devendo 

manifestar sua vontade em 30 (trinta) dias. 

 

45.7. As intervenções e substituições deverão ser devidamente justificadas, 

especialmente quanto a sua conveniência, necessidade e economicidade. 

 

45.8. As intervenções e/ou substituições realizadas com o objetivo de dar 

concretude ao dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS pela 

CONCESSIONÁRIA não gerarão direito à indenização ou compensação em 

favor da CONCESSIONÁRIA. 

 

45.9. O Relatório Provisório de Reversão, no caso de verificação do 

descumprimento do dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, 
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determinará a abertura do devido processo para eventual aplicação de 

penalidade contra a CONCESSIONÁRIA. 

 

45.10. A CONCESSIONÁRIA promoverá a retirada de todos os bens não 

reversíveis. 

 

45.10.1. Retirados os bens não reversíveis e verificado o integral 

cumprimento das determinações do Relatório Provisório de Reversão, o PODER 

CONCEDENTE elaborará o Relatório Definitivo de Reversão, com o objetivo de 

liberar a CONCESSIONÁRIA de todas as obrigações inerentes à reversão de 

bens. 

45.11. Enquanto não expedido o Relatório Definitivo de Reversão, não será 

liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

45.12. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder a 

CONCESSIONÁRIA nos contratos de arrendamento ou locação de bens 

essenciais à prestação dos SERVIÇOS. 

 

45.13. As indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA previstas nas Cláusulas 

47, 48, 49 e 50 serão pagas pelo AGENTE DE PAGAMENTO, na qualidade de 

mandatário do PODER CONCEDENTE, com os recursos depositados na 

CONTA VINCULADA, observadas as disposições do Anexo G – Contrato de 

Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta. 

 

46. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

 
46.1. Encerrado o prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será 

responsável pelo imediato encerramento de quaisquer contratos inerentes à 

CONCESSÃO celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, 

responsabilidades e ônus daí resultantes, ressalvado o disposto na subcláusula 

45.12. 

 

46.2. A CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas razoáveis e 

cooperar plenamente com o PODER CONCEDENTE para que os serviços objeto 

da CONCESSÃO continuem a ser prestados de acordo com o CONTRATO, de 
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forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniência ou risco 

à saúde ou segurança da população quando do encerramento da CONCESSÃO. 

 

46.3. Na hipótese de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não 

fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos para aquisição de BENS 

VINCULADOS em decorrência do término do prazo da CONCESSÃO, tendo em 

vista o que dispõe a subcláusula 7.11. 

 

47. ENCAMPAÇÃO 

 
47.1. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a 

CONCESSÃO, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa 

específica e prévio pagamento de indenização, a ser calculada nos termos da 

subcláusula 47.2. 

 

47.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação 

cobrirá: 

 

47.2.1. as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de 

manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que 

tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os 

ônus financeiros remanescentes; 

 

47.2.2. a desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações 

decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao 

cumprimento do CONTRATO, mediante, conforme o caso: 

 

47.2.2.1. prévia assunção, perante as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, das 

obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA, em especial quando a receita 

figurar como garantia do financiamento; ou 

 

47.2.2.2. prévia indenização à CONCESSIONÁRIA da totalidade dos débitos 

remanescentes perante as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; 

 

47.2.3. todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e 
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indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em 

geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente 

rompimento dos respectivos vínculos contratuais; 

 

47.2.4. os lucros cessantes da CONCESSIONÁRIA; 

 
47.2.5. a remuneração dos aportes de capital próprio realizados pela 

CONCESSIONÁRIA, desde a sua integralização, até a data em que a 

encampação for declarada, descontados quaisquer valores recebidos pelos seus 

acionistas a título de remuneração, tais como dividendos, juros sobre capital 

próprio, bonificações e venda de direitos de subscrição de ações dentre outros, 

bem como reduções no capital social da CONCESSIONÁRIA; 

47.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA antes da encampação da 

CONCESSÃO será apurada em processo administrativo especificamente 

instaurado para tal finalidade, em que seja oportunizado à CONCESSIONÁRIA 

o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

 

48. CADUCIDADE 

 
48.1. O PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade da 

CONCESSÃO na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: 

 

48.1.1. decretação, por sentença judicial transitada em julgado, de falência da 

CONCESSIONÁRIA ou de sua condenação ou de seus controladores por 

sonegação de tributos ou corrupção; 

 

48.1.2. transferência da CONCESSÃO ou alteração do controle direto da 

CONCESSIONÁRIA de modo diverso do previsto no CONTRATO e que não 

tenha sido expressamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE; 

 

48.1.3. descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de renovação 

anual da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO na hipótese de oferta de 

seguro-garantia ou fiança bancária, ou de proceder à reposição do montante 

integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias a contar da sua utilização pelo PODER CONCEDENTE; 
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48.1.4. descumprimento superior a 90 (noventa) dias, pela CONCESSIONÁRIA, 

da obrigação de contratar ou manter contratadas as apólices de seguros 

previstas no CONTRATO; 

 

48.1.5. quando o montante total de multas e penalidades aplicadas à 

CONCESSIONÁRIA exceder o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO vigente no respectivo ano do prazo da CONCESSÃO. 

 

48.2. O PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade da 

CONCESSÃO com relação ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA 

resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSÃO cuja 

responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou causado pela ocorrência de 

CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR. 

48.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da 

verificação do inadimplemento contratual da CONCESSIONÁRIA em processo 

administrativo, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

48.4. Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia 

notificação à CONCESSIONÁRIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo 

determinado pelo PODER CONCEDENTE para corrigir as falhas e 

transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. 

 

48.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, 

a caducidade será declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente 

de indenização prévia, calculada no decurso do processo e de acordo com as 

subcláusulas 48.8 e 48.9. 

 

48.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará 

para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em 

relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com 

empregados da CONCESSIONÁRIA. 

 

48.7. A declaração de caducidade acarretará, ainda: 
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48.7.1. a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para 

ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE; e 

 

48.7.2. retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite 

dos prejuízos comprovadamente causados ao PODER CONCEDENTE. 

 

48.8. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade 

levará em conta o valor dos investimentos realizados, mas não devidamente 

amortizados. 

 

48.9. Do montante previsto na subcláusula 48.8 serão descontados: 

 
48.9.1. os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE; 

 

48.9.2. as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham 

sido pagas até a data do pagamento da indenização; e 

48.9.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 

cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram 

a declaração de caducidade. 

 

49. RESCISÃO 

 
49.1. 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: 

 

49.1.1. expropriação, sequestro ou requisição de uma parte substancial dos 

ativos ou participação societária da CONCESSIONÁRIA pelo PODER 

CONCEDENTE ou por qualquer outro ente público; 

 

49.1.2. ausência do pagamento de 3 (três) CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS 

consecutivas ou não; 

 

49.1.3. descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relação 
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ao pagamento de qualquer outra obrigação superior ao equivalente a 2% (dois 

por cento) do valor do CONTRATO, que seja devida nos termos do CONTRATO 

e que não seja efetuado em até 90 (noventa) dias da respectiva data de 

vencimento; ou 

 

49.1.4. descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE que gere 

um desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de 

recomposição não seja concluído nos prazos estabelecidos no CONTRATO por 

motivos imputáveis ao PODER CONCEDENTE. 

 

49.2. O inadimplemento referido nas subcláusulas 49.1.2 e 49.1.3 apenas será 

considerado suprido com o sucesso da renegociação ou a quitação integral dos 

débitos. 

 

49.3. A CONCESSIONÁRIA não poderá interromper ou paralisar a prestação 

dos SERVIÇOS antes de 30 (trinta) dias contados da sentença do tribunal arbitral 

que decretar a rescisão do CONTRATO. 

49.4. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de rescisão será 

calculada de acordo com a subcláusula 47.2. 

 

49.4.1. Para fins do cálculo da indenização referida nesta subcláusula, 

considerar-se-ão os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 

cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram 

a rescisão. 

 

50. ANULAÇÃO 

 
50.1. Este CONTRATO poderá ser anulado por decisão judicial, na hipótese 

de ocorrência de ilegalidade que caracterize vício insanável. 

 

50.2. O PODER CONCEDENTE deverá declarar a nulidade do CONTRATO, 

impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalização ou na 

licitação que precedeu o CONTRATO. 
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50.3. Na hipótese descrita na subcláusula anterior, se a ilegalidade for 

imputável apenas ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será 

indenizada de acordo com a subcláusula 47.2. 

 

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
51. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
51.1. Caso, durante a vigência do presente CONTRATO, sobrevenha a 

denúncia, rescisão, ou extinção a qualquer título dos instrumentos contidos no 

Apêndice A, B ou C do ANEXO 4 – Documentação Operacional, o PODER 

CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, tomar as medidas 

cabíveis para reestabelecer as condições pactuadas, sobretudo no que tange ao 

fornecimento de energia elétrica para a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e a 

arrecadação da COSIP para os fins do previsto no Anexo G – Contrato de 

Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta. 

 

51.1.1. Não sendo concluídas as medidas cabíveis no prazo assinalado na 

subcláusula 51.1, será facultado à CONCESSIONÁRIA pleitear a rescisão do 

CONTRATO, na forma da Cláusula 49, fazendo jus à indenização calculada na 

forma da referida cláusula. 

 

51.1.2. Em nenhuma hipótese poderá a CONCESSIONÁRIA ser penalizada por 

qualquer descumprimento do CONTRATO decorrente dos eventos descritos na 

subcláusula 51.1. 

 

51.1.3. Aplica-se o disposto nas subcláusulas 51.1, 51.1.1 e 51.1.2 à hipótese 

de extinção a qualquer título de contrato de concessão de distribuição de energia 

de titularidade da DISTRIBUIDORA, de suas subsidiárias e/ou distribuidora de 

energia que venha a substituí-las. 

 

51.2. O não exercício ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que 

assista a qualquer das PARTES pelo CONTRATO, não importa em renúncia, 

nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui novação 

da respectiva obrigação ou precedente. 
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51.3. Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada 

nula, inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade 

e a exequibilidade das demais disposições contidas no CONTRATO não serão, 

de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. 

 

51.3.1. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições 

inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, 

cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das 

disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis. 

 

51.4. As comunicações e as notificações entre as PARTES serão efetuadas 

por escrito e remetidas: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) 

por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a recepção; ou (iii) 

por correio registrado, com aviso de recebimento. 

 

51.5. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO 

deverão ser redigidos em, ou oficialmente traduzidos para, a língua portuguesa. 

Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa 

deverá prevalecer. 

51.6. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-ão em dias 

corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis. 

 

51.7. O prazo de vigência deste CONTRATO poderá ser prorrogado ou 

renovado na forma deste CONTRATO e de acordo com o estipulado no art. 5º, 

inciso I, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

 

51.7.1. Em nenhuma hipótese, o prazo da CONCESSÃO poderá superar 35 

(trinta e cinco) anos, já computadas todas as prorrogações que forem feitas. 

 

51.8. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Itajubá/MG para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO, que não possam ser 

resolvidas por procedimento de arbitragem, nos termos do CONTRATO. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 5 
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(cinco) vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original. 

 

Itajubá/MG, [●] de [●] de 2018. 
 
 
 

 

PODER CONCEDENTE 
 
 
 

 

CONCESSIONÁRIA 

 
Testemunhas:   

 

Nome: 

CPF: 

 

 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO 2 – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES 
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Modelo de Solicitação de Esclarecimentos 

 

[local], [●] de [●] de 201[●] 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de [●] 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] - Solicitação de 

Esclarecimentos 

 
Prezados Senhores, 

 

[Interessado], [QUALIFICAÇÃO], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta 

a seguinte solicitação de esclarecimentos relativa ao EDITAL. 

 

Número Documento Item Esclarecimento solicitado 

 

1 

Inserir 

documento ao 

qual se refere 

o 

Inserir item ao 

qual se refere 

o          

esclarecimento 

Escrever de forma clara o pedido 

de esclarecimento desejado, em 

forma de pergunta. 

 
2 

Inserir 

documento ao 

qual se refere 

o 

Inserir item ao 

qual se refere 

o 

esclarecimento 

Escrever de forma clara o pedido 

de esclarecimento desejado, em 

forma de pergunta. 

 
Atenciosamente, 

 

[Interessado] 

Telefone: [●] 

Endereço eletrônico: [●] 
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Modelo de Declaração de Submissão à Legislação Brasileira 

[Apenas para PROPONENTES estrangeiras] 

[local], [●] de [●] de 201[●] 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de [●] 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] - Declaração de Submissão à 

Legislação Brasileira 

 
Prezados Senhores, 

 

[PROPONENTE], [qualificação], por seu(s) representante(s), declara, para os 

devidos fins, sua formal e expressa submissão à legislação brasileira, 

renunciando integralmente a qualquer possível direito de reclamação, por via 

diplomática, sobre quaisquer motivos de fato ou de direito atinentes ao EDITAL, 

ao CONTRATO, ou aos demais ANEXOS. 

 
Atenciosamente, 

 

[PROPONENTE] 

[REPRESENTANTE CREDENCIADO] 
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Modelo de Procuração 

 

Pelo presente instrumento de mandato, [PROPONENTE individual ou a 

empresa-líder do CONSÓRCIO PROPONENTE], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os 

Srs. [●], [qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, independentemente 

da ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do 

Brasil, em Juízo e fora dele: 

 
(i) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer 

agências governamentais, incluindo o Município de Itajubá/MG, 

podendo estabelecer e manter entendimentos com referidas 

entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, receber 

citação e notificação de qualquer natureza, requerer e/ou promover 

consultas, requerer certificados e outros documentos e praticar os 

atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito 

no Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●], inclusive, interpor 

recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; 

 
(ii) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e 

de qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação 

em nome da Outorgante; e 

 
(iii) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em 

qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive 

mediante a contratação de advogados, com poderes especiais para 

confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação. 

 
Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a contar da data 

para recebimento dos envelopes. 

 
[local], [●] de [●] de 201[●]. 
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[PROPONENTE individual ou Empresa-Líder do 

CONSÓRCIO PROPONENTE] 

 
[representante legal] 

 

[RECONHECER FIRMA DO SIGNATÁRIO E APRESENTAR DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DE SEUS PODERES] 
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Modelo de Procuração 

[Apenas para CONSÓRCIOS] 

Pelo presente instrumento de mandato, [consorciada], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui sua bastante procuradora a 

[empresa-líder], [qualificação da empresa-líder], para, praticar os seguintes 

atos na República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele: 

 
(i) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer 

agências governamentais, incluindo o Município de Itajubá/MG, 

podendo estabelecer e manter entendimentos com referidas 

entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, receber 

citação e notificação de qualquer natureza, requerer e/ou promover 

consultas, requerer certificados e outros documentos e praticar os 

atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito 

no Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●], inclusive interpor 

recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; 

 
(ii) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e 

de qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação 

em nome da Outorgante; 

 
(iii) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, 

em qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, 

inclusive mediante a contratação de advogados, com poderes 

especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e 

receber quitação; e 

 
(iv) nomear os REPRESENTANTES CREDENCIADOS do 

CONSÓRCIO, outorgando-lhes os poderes acima indicados, e que 

poderão, a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com 
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reserva de poderes, qualquer dos poderes a eles conferidos, nas 

condições que julgar ou que julgarem apropriadas. 

Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a contar da data 

para recebimento dos envelopes. 

 
[local], [●] de [●] de 201[●]. 

 
 
 
 
 

[Consorciada] 

[representante legal] 

[RECONHECER FIRMA DO SIGNATÁRIO E APRESENTAR DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DE SEUS PODERES] 
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Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Comercial 

 

[local], [●] de [●] de 201[●] 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Proposta Comercial. 

Prezados Senhores, 

[(PROPONENTE individual ou a empresa-líder do CONSÓRCIO 

PROPONENTE]), [qualificação], por meio de seu(s) REPRESENTANTES 

CREDENCIADOS, em atendimento à convocação do PODER CONCEDENTE, 

apresenta PROPOSTA COMERCIAL para execução do objeto da 

CONCORRÊNCIA em referência. 

 
Propõe-se, como VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser 

pago pelo PODER CONCEDENTE, pela prestação dos SERVIÇOS da 

CONCESSÃO, conforme definidos no EDITAL, o valor de R$ [●] (● Reais), na 

data-base da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL. 

 
Declaramos, expressamente, que: 

 

(i) A presente PROPOSTA COMERCIAL é válida por 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da data para recebimento dos envelopes, conforme especificado 

no EDITAL; 

 
(ii) Foram considerados no cálculo do valor proposto acima: 

 

a) Todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se 

limitando, às financeiras) necessários à execução da CONCESSÃO, conforme 

elementos do EDITAL e do CONTRATO; 
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b) os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da 
operação da CONCESSÃO; 

 

c) o prazo da CONCESSÃO definido no CONTRATO; 

 

d) todos os desembolsos programados relativos a obras, equipamentos 

principais e de segurança, equipamentos auxiliares, móveis, utensílios e todo e 

qualquer ativo necessário à perfeita execução do objeto do CONTRATO, bem 

como os recursos humanos e materiais para a prestação dos SERVIÇOS; e 

 
e) a incidência do FATOR DE DESEMPENHO previsto no ANEXO 8– Sistema 

de Mensuração de Desempenho. 

 
(iii) Temos pleno conhecimento do objeto da CONCESSÃO, bem como das 

condições de execução do CONTRATO; e 

 
(iv) Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no 

EDITAL em referência. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 

[REPRESENTANTE CREDENCIADO] 
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Modelo de Carta de Declaração de Atendimento ao Art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal 

 
[local], [●] de [●] de 201[●] 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de Atendimento 

ao Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal 

 
Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [PROPONENTE individual ou 

consorciada], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas 

da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que se 

encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere 

à observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 

 
 
 

 

[PROPONENTE individual ou consorciada] 

[representante legal] 
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Modelo de Carta de Declaração de Inexistência de Processo Falimentar, 

Recuperação Judicial, Extrajudicial ou Regime de Insolvência e Ausência 

de Fato Impeditivo 

 
[local], [●] de [●] de 201[●] 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de Inexistência 

de Processo Falimentar e Fato Impeditivo 

 
Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [PROPONENTE individual ou 

consorciada], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas 

da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que não se 

encontra em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial 

temporária ou sob intervenção do órgão fiscalizador competente. 

 
Declara, ainda, que não está impedida de participar de licitações públicas nem 

de contratar com a Administração. 

 
 
 

 

[PROPONENTE individual ou consorciada] 

[representante legal] 
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Modelo de Declaração de viabilização da participação do(s) profissional(is) 

no quadro permanente da SPE 

 
[local], [●] de [●] de 201[●]. 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de viabilização 

da participação do(s) profissional(is) no quadro permanente da SPE 

 
Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a [PROPONENTE ou empresa líder 

do CONSÓRCIO] por seus representantes abaixo assinados, declara que, 

sagrando-se vencedora do certame, viabilizará a participação, nos quadros 

permanentes de pessoal da futura SPE, do(s) seguinte(s) profissional(is): 

 
[Nome do(s) profissional(is), Carteira de Identidade nº. [●] e CPF nº [●]. 

 
 
 

 

[PROPONENTE individual ou empresa líder] 

[representante legal] 
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Modelo de Declaração do(s) profissional(is) de que se compromete(m) a 

integrar os quadros permanentes da futura SPE 

 
[Apresentar uma declaração por profissional] 

 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração do(s) 

profissional(is) de que se compromete(m) a integrar os quadros permanentes da 

futura SPE 

 
Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [Nome], portador(a) da Carteira de 

Identidade nº [●] e inscrito no CPF sob nº [●] declara que se compromete a 

integrar os quadros permanentes de pessoal da futura SPE, caso [a 

PROPONENTE ou o CONSÓRCIO] sagre-se vencedora no certame. 

 

 
 

[Profissional] 

 

[Documento de identificação] 
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Modelo de Declaração de Comprovação de Responsabilização pela 

Realização de Investimento 

 
[Apenas para empreendimentos próprios] 

 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de Comprovação 

de Responsabilização pela Realização de Investimento 

 
Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [PROPONENTE ou consorciada], por 

seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara que responsabilizou-se pela 

realização de investimentos na modalidade [●], no montante de [●], com recursos 

próprios ou de terceiros e retorno de longo prazo, assim considerado o prazo 

mínimo de 05 (cinco) anos. 

 
Informa que os recursos foram aplicados no setor de [●] para a [detalhamento 

do projeto], cujo valor total do empreendimento foi de [●]. 

 
O projeto acima descrito foi realizado pela PROPONENTE [isoladamente ou 

reunida em consórcio composto pelas empresas [●], sendo a participação da 

PROPONENTE equivalente a [●]%. 

 
Acompanham a presente declaração para fins de comprovação da veracidade 

de seu conteúdo os seguintes documentos: 

 
 [●]; 
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 [●]. 
 
 
 

 
 

 

 

[PROPONENTE individual ou consorciada] 

[Representante Legal] 
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Modelo de Declaração de Comprovação de Responsabilização pela 

Realização de Investimento 

 
[Apenas para empreendimentos realizados por AFILIADAS] 

 

[local], [●] de [●] de 201[●]. 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº [●]/201[●] – Declaração de Comprovação 

de Responsabilização pela Realização de Investimento por AFILIADA 

 
Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, [PROPONENTE individual ou 

consorciada], por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara que [●], 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●], sua AFILIADA, responsabilizou-se pela 

realização de investimentos na modalidade [●], no montante de [●], com recursos 

próprios ou de terceiros e retorno de longo prazo, assim considerado o prazo 

mínimo de 05 (cinco) anos. 

 
Informa que os recursos foram aplicados no setor de [●] para a [detalhamento 

do projeto], cujo valor total do empreendimento foi de [●]. 

 
O projeto acima descrito foi realizado pela AFILIADA [isoladamente ou reunida 

em consórcio composto pelas empresas [●]], sendo a participação da AFILIADA 

equivalente a [●]%. 

 
Acompanham a presente declaração para fins de comprovação da veracidade 

de seu conteúdo os seguintes documentos: 

 
 [●]; 
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 Organograma do grupo econômico; 

 Documentação que demonstra a vinculação entre as empresas: 

 
o [●]; 

 
o [●]; 

 
 
 

 

[PROPONENTE individual ou consorciada] 

[Representante Legal] 
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ANEXO 3 – GLOSSÁRIO 

Definições 

 

Para fins da presente licitação, todos os termos e expressões empregados em 

letras maiúsculas, tanto na forma singular quanto no plural, terão o significado 

atribuído neste ANEXO, sem prejuízo de outras definições estabelecidas no 

EDITAL e em seus ANEXOS. 

 
(i) ADJUDICATÁRIA: PROPONENTE declarada vencedora da licitação 

pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, após a homologação da licitação pela 

Secretaria Municipal de Planejamento; 

 
(ii) AFILIADA: pessoa jurídica relacionada, direta ou indiretamente, por 

controle societário, à outra pessoa jurídica, seja como CONTROLADA, 

CONTROLADORA ou coligada (em que a participação mínima da investidora 

seja de 20% (vinte por cento) do capital votante da investida, de acordo com o 

art. 243, § 5º, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou por se 

sujeitar ao CONTROLE comum de outra(s) pessoa(s), física(s) ou jurídica(s); 

 
(iii) AGENTE DE PAGAMENTO: é o [●], instituição financeira autorizada a 

atuar pelo Banco Central do Brasil, responsável pela administração da CONTA 

VINCULADA e pelos pagamentos devidos pelo PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA, na forma do CONTRATO e do ANEXO 6 - Contrato de 

Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta; 

 
(iv) ATIVIDADE RELACIONADA: qualquer atividade, projeto ou 

empreendimento associado ao objeto da CONCESSÃO, explorada pela 

CONCESSIONÁRIA na forma do CONTRATO, que gere ou não RECEITAS 

ACESSÓRIAS; 

 
(v) ANEXO: cada um dos documentos anexos ao EDITAL ou ao 

CONTRATO, conforme o caso; 
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(vi) BENS REVERSÍVEIS: são os BENS VINCULADOS que se incorporarão 

às obras e serviços do objeto licitado e, após a extinção do CONTRATO, serão 

transferidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE sem 

quaisquer ônus, ressalvadas as hipóteses de extinção antecipada ou de novos 

investimentos, nos termos previstos neste CONTRATO; 

 
(vii) BENS VINCULADOS: são os bens descritos no CONTRATO, utilizados 

pela CONCESSIONÁRIA para a execução dos SERVIÇOS; 

 
(viii) BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA: valor ao qual a 

CONCESSIONÁRIA fará jus, na forma do CONTRATO, na hipótese de superar 

a meta de redução do consumo de energia elétrica para a prestação dos 

SERVIÇOS; 

 
(ix) CADASTRO TÉCNICO: cadastro do conjunto de informações 

relacionadas aos equipamentos da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que 

deverá ser elaborado e mantido pela CONCESSIONÁRIA ao longo de toda a 

CONCESSÂO nos termos do CONTRATO e do ANEXO 5 – Caderno de 

Encargos da Concessionária; 

 
(x) CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR: significa o evento extraordinário, 

imprevisível, inevitável e irresistível, ou previsível porém de consequências 

incalculáveis, alheios às PARTES, cujos efeitos retardadores ou impeditivos da 

execução contratual não eram possíveis evitar ou impedir, provenientes de atos 

humanos nos casos fortuitos, tais como, sem limitação, atos de guerra, 

hostilidades ou invasão, subversão, protestos, tumultos, rebelião, ou terrorismo, 

e, fatos alheios da vontade humana, na força maior, tais como, sem limitação, 

epidemias, radiações atômicas, fogo, raio, graves inundações, chuvas mensais 

com média superior aos últimos 5 (cinco) anos do respectivo mês, ciclones, 

tremores de terra e outros cataclismas naturais, que diretamente afetem as 

atividades compreendidas na CONCESSÃO em consonância com o disposto 

no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro; 
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(xi) CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ou CCO: local destinado ao 

monitoramento e controle da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, composto por 

estrutura física, equipamentos e softwares de tecnologia da informação que 

permitem a gestão centralizada da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a partir 

do controle do patrimônio, da detecção de falhas, da medição remota do 

consumo de energia nas FONTES DE LUZ e da priorização de atendimentos e 

intervenções em tempo real, além do registro, despacho e acompanhamento de 

ocorrências, conforme disposições do ANEXO 5 – Caderno de Encargos da 

Concessionária; 

 
(xii) COMISSÃO DE LICITAÇÃO: comissão de licitações instituída pela 

portaria nº 335/2017, publicada no Diário Oficial do Município, em 06 de junho 

de 2017, responsável pela condução da licitação e por receber, examinar e 

julgar todos os documentos da CONCORRÊNCIA; 

 
(xiii) CONCESSÃO ou CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: concessão 

administrativa para a prestação de SERVIÇOS relativos à modernização, 

eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, nos termos, no prazo e nas condições 

estabelecidas no EDITAL, CONTRATO e nos ANEXOS; 

 
(xiv) CONCESSIONÁRIA: é a SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - 

SPE, a ser constituída pela PROPONENTE vencedora da licitação de acordo 

com as leis brasileiras, com a finalidade exclusiva de executar a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, com a qual será celebrado o CONTRATO; 

 
(xv) CONCORRÊNCIA: procedimento licitatório instaurado pelo EDITAL; 

 

(xvi) CONSÓRCIO: grupo constituído por pessoas jurídicas, sob o mesmo 

CONTROLE ou não, que se reúnem para participar da licitação como 

PROPONENTE, as quais respondem solidariamente pelo cumprimento das 

obrigações decorrentes da licitação e vinculam-se pelo TERMO DE 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE, nos termos do EDITAL; 
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(xvii) CONTA VINCULADA: conta corrente de titularidade do PODER 

CONCEDENTE, mantida junto ao AGENTE DE PAGAMENTO, nº [●], agência 

[●], movimentada exclusivamente pelo AGENTE DE PAGAMENTO, que 

receberá a totalidade dos valores provenientes da arrecadação da CIP, que 

serão destinados exclusivamente aos pagamentos previstos no CONTRATO, nos 

termos do ANEXO 6 – Contrato de Nomeação do Agente de Pagamento e 

Administração de Conta; 

 
(xviii) CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL: valor devido mensalmente à 

CONCESSIONÁRIA pela execução do CONTRATO e que poderá sofrer 

abatimentos em razão do desempenho da CONCESSIONÁRIA, nos termos do 

CONTRATO e do ANEXO 8 - Sistema de Mensuração de Desempenho do 

CONTRATO, a ser pago pelo PODER CONCEDENTE; 

 
(xix) CONTRATO: é o contrato da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

formalizado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, cuja 

minuta integra o ANEXO 1 – Minuta do Contrato; 

 
(xx) CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA ou COSIP: contribuição instituída pela Lei Complementar Municipal 

nº 16, de 29 de dezembro de 2003, cujos valores serão destinados, na forma 

do CONTRATO, aos pagamentos das obrigações pecuniárias assumidas pelo 

PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA; 

 
(xxi) CONTROLADA: qualquer pessoa jurídica cujo CONTROLE é exercido 

por outra pessoa; 

 
(xxii) CONTROLADORA: qualquer pessoa que exerça CONTROLE sobre 

outra pessoa jurídica; 

(xxiii) CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas 

vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, direta ou indiretamente, 

isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe 
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assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos 

administradores ou gestores de outra pessoa e/ou (ii) efetivamente dirigir as 

atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa; 

 
(xxiv) DATA DE EFICÁCIA: data em que terá início a eficácia do CONTRATO, 

e a partir da qual iniciará a FASE DE TRANSIÇÃO, entendida como a data em 

que for celebrado o Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e 

Administração de Conta, cuja minuta compõe o ANEXO 6 do Edital. 

 
(xxv) DISTRIBUIDORA: a concessionária CEMIG Distribuição S.A, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, responsável pela distribuição de 

energia elétrica no Município de Itajubá/MG; 

 
(xxvi) DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO: documentos apresentados 

no Envelope 1 – Documentos de Credenciamento e Garantia da Proposta que 

demonstram a outorga dos poderes de representação das PROPONENTES ou 

CONSÓRCIOS aos REPRESENTANTES CREDENCIADOS; 

 
(xxvii) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos arrolados 

no EDITAL, a ser obrigatoriamente apresentado pelas PROPONENTES, 

destinado a comprovar sua qualificação jurídica, regularidade fiscal, 

qualificação econômico-financeira e qualificação técnica; 

 
(xxviii) EDITAL: o Edital da Concorrência Pública n° [●]/201[●] e todos os seus 

ANEXOS; 

 
(xxix) FASE DE TRANSIÇÃO: período compreendido entre a DATA DE 

EFICÁCIA do CONTRATO e a data de início da FASE DE OPERAÇÃO em que 

a CONCESSIONÁRIA observará a operação da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA e tomará as providencias necessárias para a execução do objeto da 

CONCESSÃO, conforme descrito no CONTRATO e no ANEXO 5 – Caderno de 

Encargos da Concessionária; 
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(xxx) FASE DE OPERAÇÃO: período compreendido entre a FASE DE 

TRANSIÇÃO e o encerramento do prazo da CONCESSÃO, em que a 

CONCESSIONÁRIA será responsável pela prestação dos SERVIÇOS, dividido 

nas subfases de Operação Inicial, Modernização e Operação Plena; 

 
(xxxi) FATOR DE DESEMPENHO: fator de ajuste da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL equivalente ao desempenho apresentado pela CONCESSIONÁRIA 

apurado conforme as regras e diretrizes contidas no CONTRATO e no ANEXO 

8 – Sistema de Mensuração de Desempenho; 

 
(xxxii) FATOR DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ou FME: fator de 

ajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL em função do cumprimento aos 

MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO, 

apurado conforme as regras e diretrizes contidas no CONTRATO e no ANEXO 

8 – Sistema de Mensuração de Desempenho; 

 
(xxxiii) FONTES DE LUZ: equipamento composto por módulo emissor de luz e 

outros componentes, responsável pelo direcionamento, fixação e proteção da 

luz e de seus dispositivos auxiliares de acendimento, operação e controle; 

 
(xxxiv) FONTE DE LUZ MODERNIZADA E EFICIENTIZADA: FONTE DE LUZ 

que compõe a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E 

EFICIENTIZADA; 

 
(xxxv) FONTE DE LUZ NÃO MODERNIZADA E EFICIENTIZADA: FONTE DE 

LUZ que compõe a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NÃO MODERNIZADA 

E EFICIENTIZADA; 

 
(xxxvi) FLUXO DE CAIXA MARGINAL: projeção da variação no desempenho da 

conta caixa da CONCESSIONARIA, medindo a influência de alterações das 

atividades de operações, investimentos e financiamentos decorrentes de um 

determinado evento sobre o comportamento do caixa da CONCESSIONARIA, 

nas hipóteses e condições expressamente estabelecidas no CONTRATO; 
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(xxxvii) GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel 

cumprimento das obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela 

CONCESSIONÁRIA em favor do PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos 

termos definidos no CONTRATO; 

 
(xxxviii) GARANTIA DA PROPOSTA: a garantia de cumprimento da 

proposta a ser apresentada pelas PROPONENTES, nos termos do EDITAL; 

 
(xxxix) ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE: atividades voltadas à valorização de 

equipamentos urbanos como pontes, monumentos, fachadas, praças e obras 

de arte de valor histórico, cultural ou paisagístico, localizados em áreas públicas 

dentro do Município de Itajubá/MG; 

 
(xl)   ILUMINAÇÃO PÚBLICA: serviço que tem por objetivo exclusivo prover  

de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual, 

nos termos da legislação e normas regulamentares vigentes; 

 
(xli) ÍNDICE DE DESEMPENHO ou ID: Índice apurado trimestralmente, 

conforme detalhamento no ANEXO 8 – Sistema de Mensuração de 

Desempenho, e que reflete o desempenho da prestação dos SERVIÇOS por 

parte da CONCESSIONÁRIA. O ÍNDICE DE DESEMPENHO determinará o 

valor do FATOR DE DESEMPENHO, que impactará a CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL, conforme especificado no CONTRATO; 

 
(xlii) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: bancos comerciais, bancos de 

desenvolvimento, agências multilaterais, agências de crédito à exportação, 

agentes fiduciários, administradores de fundos ou outras entidades que 

concedam financiamento à CONCESSIONÁRIA, ou representem as partes 

credoras nessa concessão de financiamento; 

 
(xliii) MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E 

EFICIENTIZAÇÃO: etapas e prazos definidos no CONTRATO para a 

modernização e eficientização das FONTES DE LUZ que compõem a REDE 
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DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

(xliv) PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 

 

(xlv) PLANO DE NEGÓCIOS: plano elaborado pelas PROPONENTES, 

cobrindo o prazo integral da CONCESSÃO com os elementos econômicos e 

financeiros relativos à execução do CONTRATO; 

 
(xlvi) PODER CONCEDENTE: o Município de Itajubá, por meio da Secretaria 

Municipal de Planejamento; 

 
(xlvii) PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: conjunto das FONTES DE LUZ e, 

acessórios indispensáveis ao seu funcionamento e sustentação conforme 

aplicável (postes, braços e suportes para instalação de equipamentos de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, projetores, conectores, condutores, reatores, relés 

fotoelétricos e/ou tomadas para relés fotoelétricos) que compartilham da 

mesma localização geográfica e equipamento de sustentação (poste ou outro 

correlato); 

 
(xlviii) PROPONENTE: qualquer pessoa jurídica, isoladamente ou 

CONSÓRCIO, que participe da CONCORRÊNCIA, de acordo com o disposto 

no EDITAL; 

 
(xlix) PROPOSTA COMERCIAL: documento cujo modelo consta do Anexo 2 

– Modelos de Cartas e Declarações que contém o VALOR MÁXIMO DE 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ofertado pela PROPONENTE; 

 
(l) RECEITAS ACESSÓRIAS: quaisquer receitas complementares, acessórias 

ou alternativas à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL decorrentes da exploração 

de ATIVIDADE RELACIONADA. Os ganhos e rendimentos provenientes de 

aplicações financeiras da CONCESSIONÁRIA não serão considerados 

RECEITAS ACESSÓRIAS; 

 
(li) REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: conjunto de ativos que compõem a 
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infraestrutura de ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Itajubá/MG; 

(lii) REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA: 

parcela da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA cujos parâmetros luminotécnicos 

atendam às normas e na qual a potência instalada tenha sido reduzida, 

conforme os requisitos fixados no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da 

Concessionária, já com a modernização, em pleno funcionamento; 

 
(liii) REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NÃO MODERNIZADA E 

EFICIENTIZADA: parcela da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA cujos 

parâmetros luminotécnicos ainda não atendam às normas e/ou na qual a 

potência instalada não tenha sido reduzida, conforme os requisitos fixados no 

ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária; 

 
(liv) RELATÓRIO PARCIAL DE INDICADORES: Relatório a ser entregue ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE, pela 

CONCESSIONÁRIA, contendo os resultados das coletas mensais parciais 

realizadas pela CONCESSIONÁRIA para os indicadores pertinentes; 

 
(lv) RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES: Relatório a ser entregue 

ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE, pela 

CONCESSIONÁRIA, consolidando os resultados das coletas de dados dos 

RELATÓRIOS PARCIAIS DE INDICADORES e contendo a memória de cálculo 

de todos os indicadores aferidos pela CONCESSIONÁRIA a serem utilizados 

na determinação do ÍNDICE DE DESEMPENHO para o trimestre; 

 
(lvi) REPRESENTANTES CREDENCIADOS: pessoas autorizadas a 

representar as PROPONENTES em todos os atos relacionados à 

CONCORRÊNCIA; 

 
(lvii) SERVIÇOS: atividades descritas no ANEXO 5  – Caderno de Encargos 

da Concessionária a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA; 

(lviii)  SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO: conjunto de critérios 
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e especificações técnicas constantes do ANEXO 8 – Sistema de Mensuração 

de Desempenho, referentes às metas de qualidade da prestação dos 

SERVIÇOS da CONCESSÃO, que serão utilizados para calcular o ÍNDICE DE 

DESEMPENHO; 

 
(lix) SISTEMA DE TELEGESTÃO: sistema a ser implantado pela 

CONCESSIONÁRIA para tráfego de informações, controle e gestão remota das 

FONTES DE LUZ; 

 
(lx) SPE: sociedade de propósito específico a ser constituída pela 

ADJUDICATÁRIA, sob a forma de sociedade por ações, que celebrará o 

CONTRATO com o PODER CONCEDENTE; 

 
(lxi) TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SPE: documento 

a ser apresentado pelas PROPONENTES individuais ou reunidas em 

CONSÓRCIO, por meio do qual se comprometem a constituir a SPE caso 

sagrem-se vencedoras da licitação. O documento deverá obedecer às 

exigências contidas no EDITAL; 

 
(lxii) VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL: valor mensal de 

referência da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, constante da PROPOSTA 

COMERCIAL, a ser pago à CONCESSIONÁRIA, caso esta logre a alcançar 

integralmente o FATOR DE DESEMPENHO; 

 
(lxiii) VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria técnica 

especializada, selecionada pelo PODER CONCEDENTE, cujas atribuições 

estão previstas no CONTRATO e no ANEXO 8 – Sistema de Mensuração de 

Desempenho. 
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ANEXO 4 – DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL 
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APÊNDICE A: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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APÊNDICE B – TERMO DE ACORDO OPERATIVO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DA 

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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1. Introdução 

 
1.1 A rede de Iluminação Pública de Itajubá 

 
Atualmente, a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Itajubá é 

composta por 10.996 FONTES DE LUZ. 

 

A carga total instalada é de aproximadamente 1610,40 kW e o consumo diário 

de 19.109,91 kWh, o que representa um consumo mensal de cerca de 

554.187,64 kWh para o Município de Itajubá. 

 

A presente CONCESSÃO abrangerá todo o território do Município de Itajubá, 

incluindo as FONTES DE LUZ localizadas nas áreas urbanas e rurais – vias 

públicas em geral; largos, praças, parques, jardins e semelhantes; equipamentos 

públicos inseridos em parques e praças e centros esportivos; faixas de 

pedestres; pontos de ônibus; ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE em monumentos 

históricos e públicos, dentre outros. 

 

2. Obrigações e Responsabilidades da Concessionária 

 
Além das obrigações definidas no CONTRATO, caberá a CONCESSIONÁRIA 

observar, ainda, as determinações expostas a seguir, que serão válidas para 

todo o escopo de fornecimento da CONCESSÃO. 

 

2.1 Obrigações Gerais 

 
Com relação aos SERVIÇOS, são obrigações da CONCESSIONÁRIA: 

 
 Desenvolver, com vistas à execução dos SERVIÇOS, no prazo máximo 

de 4 (quatro) anos, contados a partir do início da Subfase I – Operação 

Inicial, práticas e modelos de gestão em conformidade com as seguintes 

normas e padrões: 

 

o ISO 9.001 - Sistemas de Gestão da Qualidade: 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer uma abordagem 
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sistêmica para a gestão da qualidade, através da implantação de 

um Sistema de Gestão da Qualidade, fornecendo produtos e 

serviços de forma consistente, mantendo o nível de qualidade e 

ainda possuir métodos de melhoria contínua, incluindo auditorias 

em sua área contábil, fiscal e trabalhista e cumprimento das 

regulamentações legais pertinentes à área de atuação. 

 

o ISO 14.001 - Sistemas de Gestão Ambiental: 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá definir objetivos para diminuição 

ativa do impacto ambiental causado por sua operação, por meio de 

um sistema de gestão ambiental para acompanhamento da 

execução destes objetivos, com a definição de procedimentos que 

permitam identificar, conhecer, administrar e controlar os resíduos 

gerados durante o fornecimento de produtos e serviços, 

divulgando, entre seu pessoal e a sociedade, práticas alinhadas 

com o cumprimento da política ambiental da CONCESSIONÁRIA 

e com planos de ação emergencial e de contingência relacionados 

aos riscos ambientais envolvidos na operação. 

 

 Prover acesso ao PODER CONCEDENTE às especificações técnicas dos 

materiais, equipamentos, softwares e sua evolução em função do 

desenvolvimento natural das tecnologias. As especificações deverão ser 

embasadas em normas nacionais com previsão de todos os itens que 

serão ensaiados em laboratórios acreditados pelo INMETRO ou órgãos 

competentes homologados pelo PODER CONCEDENTE; 

 

 Apresentar todos os certificados, ou cópias autenticadas, realizados em 

laboratórios acreditados pelo INMETRO ou órgãos competentes 

homologados pelo PODER CONCEDENTE, dos ensaios para o conjunto 

reator/luminária/lâmpada/relés e iluminação à Vapor de Sódio, LED ou 

novas tecnologias, e os ensaios em separado; 

 

 Apresentar e submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE, os 
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projetos relativos aos serviços de modernização, eficientização e serviços 

complementares, conforme requerimentos mínimos apresentados neste 

ANEXO; 

 Manter controle físico e elétrico do patrimônio de ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

do Município de Itajubá; 

 

 Promover a gestão de terceiros, no intuito de liberar, isolar, proteger 

áreas, circuitos e interferências onde os serviços estão sendo executados. 

São exemplos de terceiros: órgãos públicos (polícias militar e civil), 

concessionárias de serviços públicos e empresas privadas (trânsito, 

energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia, TV a cabo etc.); 

 

 Obedecer aos procedimentos estabelecidos nas normas vigentes, para a 

execução de intervenções na rede de alimentação de energia elétrica; 

 

 Observar os termos do CONTRATO e dos ANEXOS; 

 
 Promover, no processo de operação e manutenção das instalações, a 

substituição de materiais e equipamentos para elidir todas as 

degradações e deteriorações parciais e/ou completas dos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que terceiros, identificados ou não, venham a 

causar, com danos diretos ou indiretos, excetuados os casos de 

vandalismo, tumultos, distúrbios e manifestações sociais; 

 

 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos 

SERVIÇOS, em perfeitas condições de uso; 

 

 Adquirir todo o material de consumo e peças de reposição que utilizar na 

execução dos SERVIÇOS; 

 

 Identificar cada um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA visitados, 

quando da execução da verificação e avaliação da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Para isto, a CONCESSIONÁRIA deverá 

implantar uma placa numerada de identificação, podendo esta ser 
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aplicada tanto no poste e braço da luminária, quanto na própria luminária, 

de maneira a garantir a fácil visualização da numeração por qualquer 

pessoa que se localize ao nível do solo; 

 Identificar os equipamentos de sua propriedade de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade do PODER CONCEDENTE ou 

de terceiros; 

 

 Fornecer e manter nos locais das obras relacionadas à execução dos 

SERVIÇOS, placas, cavaletes de identificação e outros tipos de 

sinalização adequados, com dimensões, dizeres e logotipos no padrão do 

PODER CONCEDENTE; 

 

 Recompor, ao término de todos os SERVIÇOS, as condições originais do 

local, obedecendo aos padrões estabelecidos pelo PODER 

CONCEDENTE, dos passeios, leitos carroçáveis e demais logradouros 

públicos danificados em função dos trabalhos executados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

 Garantir a usabilidade, o desempenho e as características funcionais e de 

qualidade originais de todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e respectivas FONTES DE LUZ, durante todo 

o período de CONCESSÃO, fazendo as substituições e reinvestimentos 

necessários; 

 

 Realizar os serviços de modernização e eficientização e implantação da 

telegestão de forma a garantir a entrega das FONTES DE LUZ ao PODER 

CONCEDENTE no final do período de CONCESSÃO em condições 

técnicas de operação adequada, considerando a atualização tecnológica 

contínua nas trocas dos equipamentos, aprimorando requisitos de 

eficiência luminosa e energética, índices operacionais e durabilidade. 

 

2.2 Cadastro Técnico 

 
Competirá à CONCESSIONÁRIA, nos prazos estabelecidos no CONTRATO, 
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elaborar o CADASTRO TÉCNICO da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

mediante realização de inventário físico, com base nas diretrizes deste ANEXO 

e ANEXO 8 que deverá ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE na FASE DE 

TRANSIÇÃO, passando a integrar o CONTRATO como seu Anexo H – Cadastro 

Georreferenciado da Rede de Iluminação Pública. 

A CONCESSIONÁRIA assumirá, ainda, integral responsabilidade pela 

conservação e atualização do CADASTRO TÉCNICO durante toda a vigência da 

CONCESSÃO, devendo realizar a sua integração com os demais sistemas 

operacionais que integrarão o CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL- CCO, 

de forma que o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA tenham acesso 

ao mesmo CADASTRO TÉCNICO, que determinará a REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e respectivas FONTES DE 

LUZ que compõem o OBJETO do CONTRATO. 

 
O CADASTRO TÉCNICO, agregado a sua constante atualização e domínio de 

todas as informações, deverá assegurar um gerenciamento eficiente e integrado 

e servir como referência para a elaboração de estudos para redução dos custos 

de manutenção e operação, assim como para a elaboração de projetos de 

modernização e eficientização das instalações. Além disto, ele subsidiará a 

apuração dos valores apresentados nas faturas de consumo de energia elétrica, 

conforme documentos constantes do ANEXO 4 – DOCUMENTAÇÃO 

OPERACIONAL. Dessa forma, caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar 

ensaios de teste dos equipamentos instalados, garantindo a acurácia do efetivo 

consumo real dos mesmos. 

 

Os serviços relacionados ao CADASTRO TÉCNICO compreenderão a coleta, 

registro, atualização e manutenção por parte da CONCESSIONÁRIA, dos dados, 

referentes à identificação, às características, à quantificação e ao 

posicionamento geográfico individualizado de todos os elementos que compõem 

a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ao longo de toda a vigência da 

CONCESSÃO. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá consolidar e preservar o inventário e o 
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cadastramento dos ativos recebidos em sistema informatizado a ser por ela 

implantado, disponibilizando acesso aos dados do sistema implantado também 

ao PODER CONCEDENTE a partir do início da Subfase I – Operação Inicial. O 

controle sistematizado do cadastro deverá ocorrer ao longo de toda a vigência 

da CONCESSÃO, para viabilizar a fiscalização dos serviços e dados imputados 

na base cadastral de ativos, permitindo seu acompanhamento, e garantindo 

ainda: 

 
 Padronização e validação dos dados; 

 
 Disponibilização de amplo conjunto de opções de consultas e 

relatórios dinâmicos, incluindo a emissão de mapas em diversas 

escalas, garantindo o total monitoramento da rede instalada e das 

atividades em evolução; 

 

 Utilização dos sistemas de coordenadas adotados no Brasil, contendo 

ferramentas de conversão entre estes; 

 

 Inclusão de um número indeterminado de novas camadas, temas e 

imagens e permitir a elaboração de análises e estudos com os dados 

do CADASTRO TÉCNICO, através de pesquisas gráficas e, ou, 

alfanuméricas; 

 

 Importação e exportação direta de dados de, e para, aplicativos 

comerciais de CAD, GIS, bancos de dados e para a produção de 

documentos (MS-Office). 

 

 

2.2.1 Coleta e Registro 

 
A CONCESSIONÁRIA deve garantir a coleta e registro de todos os dados da 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, incluindo seus elementos com as 

respectivas localizações e características físicas, técnicas e de operação, 

contemplando todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e respectivas 

FONTES DE LUZ, estações transformadoras, condutores e demais 



176 

 
 

 
 

 

componentes da rede de alimentação exclusiva de ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

coleta e registro de dados do CADASTRO TÉCNICO 

 Inserir ao CADASTRO TÉCNICO todos os dados referentes às 

características técnicas e de localização de cada PONTO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, incluindo ao menos: 

 

o Caracterização dos PONTOS/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 
 Número / Código do Ponto; 

 
 Tipo de Braço; 

 
 Projeção de Braço (m) 

 
 Tipo de Luminária; 

 
 Quantidade de luminárias 

 
 Tipo de FONTE DE LUZ; 

 
 Potência da FONTE DE LUZ; 

 
 Quantidade de FONTES DE LUZ; 

 
 Potência Total das FONTES DE LUZ; 

 
 Perda de Potência Total dos equipamentos auxiliares às 

FONTES DE LUZ; 

 

 Potência Total do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para 

efeito de cálculo da carga instalada em (kW); 

 

 Tipo de reator, caso aplicável; 

 
 Tipo de relé. 
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 Tipo de Alimentação (aéreo ou subterrâneo); 

 
 Tipo de Poste; 

 
 Altura do Poste; 

 
 Altura de instalação da luminária; 

 

 Tipo de Circuito (exclusivo ou individual); 

 
 Material do Condutor, para pontos modernizados; 

 
 Bitola do Condutor, para pontos modernizados; 

 
 Fase do Transformador; 

 
 Potência do Transformador (caso exclusivo para 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA). 

 

 Medição 

 
o Caracterização da localização: 

 
 Localização georeferencial (x,y); 

 
 Município 

 
 Bairro; 

 
 Tipo de Via 

 
 Hierarquia Viária 

 
 Classe de Iluminação (V1,V2,V3,V4 e V5 ou P1,P2,P3 e 

P4); 

 

 Logradouro; 

 
 CEP; 
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 Código do Logradouro. 

 
 ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE 

 
 Nome do local de destaque 

 

 Efetuar e registrar por meio de sistema móvel informatizado, a alteração 

superveniente de dados, sempre que realizar intervenções, serviços ou 

modificações nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, de forma 

individual para cada ponto da rede instalada, para fins de integração e 

atualização do CADASTRO TÉCNICO. Além dos dados obrigatórios de 

caracterização e localização dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

listados acima, visando a auxiliar os estudos a serem realizados para a 

modernização das FONTES DE LUZ, para atendimento aos parâmetros 

mínimos de iluminação, é recomendável a coleta e registro dos 

seguintes dados adicionais: 

 

o Largura da via de veículos; 

 
o Largura do passeio; 

 
o Tipo de posteação da via; 

 
o Quantidade de faixas de rolamento da via de veículos; 

 
o Distância unilateral entre postes. 

 
2.2.2 Atualização e Manutenção 

 
A atualização do CADASTRO TÉCNICO que integra o CONTRATO como seu 

Anexo H – Cadastro Georreferenciado da Rede de Iluminação Pública, durante 

a vigência da CONCESSÃO, deve ser efetuada para os elementos já 

cadastrados e que tenham suas características alteradas, assim como para o 

registro completo de cada novo item instalado na REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 
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Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

atualização e manutenção do CADASTRO TÉCNICO 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter o histórico de atualização por todo período 

da CONCESSÃO, permitindo rastrear cada tipo de trabalho executado e 

materiais aplicados em cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

2.2.3 Aferição do Cadastro Técnico e da Qualidade dos Equipamentos 

Instalados 

 

A atividade de aferição do CADASTRO TÉCNICO e da qualidade dos 

equipamentos instalados consiste no processo de análise da conformidade do 

CADASTRO TÉCNICO e qualidade e desempenho dos equipamentos e 

componentes instalados nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Para isto, 

serão confrontados os dados do CADASTRO TÉCNICO, com relação aos 

verificados in loco e aos laudos de qualidade a serem apresentados pela 

CONCESSIONÁRIA quanto aos ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados, 

conforme detalhado a seguir. 

 

A verificação in loco, deverá ser realizada pela CONCESSIONÁRIA, 

devidamente acompanhada pelo PODER CONCEDENTE e VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, conforme o caso. A amostra das vistorias deverá ter tamanho 

mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de 

inspeção 1 (um) e plano de amostragem simples normal. Os PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão avaliados deverão ser definidos de forma 

aleatória, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na ausência deste, pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

A comprovação de que os dados dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

vistoriados se encontram de maneira fidedigna no CADASTRO TÉCNICO 

atualizado pela CONCESSIONÁRIA na FASE DE TRANSIÇÃO será a condição 

para a aprovação deste cadastro e início da Subfase I – Operação Inicial. 

 

A CONCESSIONÁRIA, adicionalmente, deverá registrar os laudos de qualidade 
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de todos os lotes de ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados na REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA em decorrência da execução dos SERVIÇOS pela 

CONCESSIONÁRIA, disponibilizando acesso ao PODER CONCEDENTE aos 

referidos laudos. 

 

Os laudos de qualidade deverão comprovar a realização de testes e ensaios 

laboratoriais, incluindo minimamente, as seguintes informações: 

 

 Tensão de alimentação da fonte luminosa (V); 

 
 Potência da fonte luminosa (W); 

 

 Corrente de alimentação da fonte luminosa (A); 
 

 Fator de potência; 

 
 Eficiência luminosa total; 

 
 Temperatura de cor; 

 
 Índice de reprodução de cor; 

 
 Resistência de isolamento; 

 
 Rigidez dielétrica; 

 
 Distorção de harmônica total (THD); 

 
 Corrente de entrada das lâmpadas ou módulos de LEDs (se 

aplicável) da luminária (Icc); 

 

 Tensão de entrada das lâmpadas ou módulos de LEDs (se 

aplicável) da luminária (Vcc); 

 

 Fluxo luminoso da luminária (lm); 

 
 Tensão nominal das lâmpadas ou LEDs (se aplicável) (V); 
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 Corrente nominal das lâmpadas ou LEDs (se aplicável) (mA); 

 
 Temperatura máxima de junção (°C); 

 
 Fabricante das lâmpadas/LEDs (se aplicável). 

 
Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

aferição do CADASTRO TÉCNICO e da qualidade dos equipamentos 

instalados 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

 
 Realizar as verificações in loco para aferição dos dados do CADASTRO 

TÉCNICO; 

 

 Registrar todos os laudos de qualidade dos lotes dos produtos; 
 

 Garantir a realização dos ensaios em laboratórios acreditados pelo 

INMETRO ou órgãos competentes homologados pelo PODER 

CONCEDENTE; 

 

 Efetuar a troca dos equipamentos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA que 

apresentarem qualidade e desempenho insuficientes de acordo com os 

parâmetros estabelecidos nas normas aplicáveis; 

 

 Arcar com todos os custos relacionados às trocas, testes, verificação e 

análises das instalações; 

 

 Providenciar novos ensaios, para uma mesma amostra, caso solicitado 

pelo PODER CONCEDENTE. 

 

2.3 Planos 

 
A CONCESSIONARÁ deverá elaborar planos, com o objetivo de construção e 

apresentação ao PODER CONCEDENTE das estratégias e abordagens 

definidas para execução dos SERVIÇOS. Em cada um dos planos, a 

CONCESSIONÁRIA deverá incluir manuais e scripts de operação, os 



182 

 
 

 
 

 

“Procedimentos Operacionais Padrão – POPs” para cada tipo de serviço ou 

outros que por ventura venham a ser necessários, considerando os 

requerimentos mínimos do serviço a ser executado em quantidade, forma e 

qualidade suficientes para garantir a sua funcionalidade. 

 

2.3.1 Plano de Operação e Manutenção Inicial – POMI 

 
No prazo indicado no CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e 

submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE o POMI, que contemplará 

todas as atividades relacionadas ao planejamento e estruturação necessários 

para início da operação e manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA inicial do Município de 

Itajubá/MG. 

 

O POMI deverá ser elaborado em conformidade com todas as normas, 

regulamentos e demais diretrizes da legislação aplicável às atividades realizadas 

pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser observadas, ainda, todas as obrigações 

definidas no CONTRATO e seus ANEXOS. O objetivo do POMI é proporcionar 

a melhoria contínua, avaliando as condições dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA inicial, permitindo o 

planejamento racionalizado das atividades destinadas à operação e manutenção 

dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NÃO MODERNIZADOS E 

EFICIENTIZADOS. 

 

O POMI poderá ser atualizado e revisado ao longo de toda a vigência da 

CONCESSÃO, mediante solicitação do PODER CONCEDENTE ou sugestão da 

CONCESSIONÁRIA, hipótese em que deverá ser submetido previamente à 

aprovação do PODER CONCEDENTE. 

 

O POMI deverá ser composto pelos seguintes planos: 

 
 Plano de Operacionalização do CCO – POC; 

 

 Plano de Manutenção Corretiva – PMC; 
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 Plano de Manutenção Preditiva e Preventiva – PMPP; 

 

 Plano de Gestão de Estoque – PGE; 

 
 Plano de Destinação de Materiais – PDM; 

 
 Modelo de Relatório de Serviços Executados; 

 

 Modelo de Relatório Parcial de Indicadores; 

 

2.3.2 Plano Estratégico – PE 

 
Para estruturação de todos os SERVIÇOS da CONCESSÃO, competirá à 

CONCESSIONÁRIA elaborar o PLANO ESTRATÉGICO – PE, cujo objetivo é 

planejar e racionalizar as atividades destinadas à operação, manutenção, 

modernização e eficientização dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

respectivas FONTES DE LUZ e à ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, 

proporcionando a melhoria contínua da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do 

Município de Itajubá/MG. O PE deverá identificar e priorizar os projetos 

necessários à melhoria da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

observados os cronogramas e MARCOS DO CRONOGRAMA DE 

MODERNIZAÇÃO  E  EFICIENTIZAÇÃO   fixados   no   CONTRATO   e  seus 

ANEXOS. O PODER CONCEDENTE se valerá do PE para fins de 

monitoramento da CONCESSÃO. 

 

O PE irá incorporar o POMI devidamente revisado considerando a inclusão dos 

serviços de modernização e eficientização das FONTES LUZ, ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE e expansão da infraestrutura, ou seja, distinguindo os 

procedimentos a serem adotados para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

com FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS e FONTES DE 

LUZ NÃO MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS. Após a realização das 

referidas alterações, o POMI passará a ser nomeado como Plano de Operação 

e Manutenção Definitivo – POMD. 

 

O PE deverá ser elaborado em conformidade com todas as normas, 
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regulamentos e demais diretrizes da legislação aplicável às atividades realizadas 

pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser observadas, ainda, todas as obrigações 

definidas no CONTRATO e seus ANEXOS. 

 

Independentemente da apresentação dos planos pela CONCESSIONÁRIA e 

aprovação pelo PODER CONCEDENTE, a avaliação do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA e do cumprimento de suas obrigações será norteada pelas 

obrigações constantes do CONTRATO e de seus ANEXOS. 

 

O Plano Estratégico deverá ser composto pelos seguintes planos: 

 
 Plano de Operação e Manutenção Definitivo – POMD, adequado e 

atualizado para início da fase de modernização; 

 Plano de Modernização e Eficientização – PMOE; 

 

 Plano de Implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO – PIST; 

 

 Plano de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – PID, conforme detalhado no 

subitem 6; 

 

2.4 Relatórios de reporte ao Poder Concedente 

 
Visando garantir maior controle por parte do PODER CONCEDENTE sobre os 

SERVIÇOS executados, competirá à CONCESSIONÁRIA apresentar 

mensalmente um Relatório de Serviços Executados e um Relatório Parcial de 

Indicadores. Para isto, deverão ser inclusos os modelos dos referidos relatórios 

no Plano de Operação e Manutenção Inicial – POMI e as respectivas 

atualizações posteriormente no Plano de Operação e Manutenção Definitivo – 

POMD, para homologação pelo PODER CONCEDENTE. 

 

2.4.1 Modelo de Relatório de Serviços Executados 

 
No Modelo de Relatório de Serviços Executados, deverão constar campos para 

preenchimento, ao menos, das seguintes informações: 

 

 Tipo de serviço; 
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 Identificação dos logradouros, abrangendo: 

 
o Tipo; 

 
o Nome; 

 
o Trecho; 

 
o Bairro. 

 
 Número da ordem de serviço, quando da execução de serviços de 

expansão; 

 Quantidade e tipo de FONTE DE LUZ do PONTO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA; 

 

 Data de execução dos serviços e da energização; 

 
 Estágios de desenvolvimento das atividades de mesmo tipo realizadas no 

mês anterior; 

 

 Evolução das atividades referentes à execução da modernização, 

eficientização, implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO e 

implantação de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE. 

 

2.4.2 Modelo de Relatório Parcial e Trimestral de Indicadores 

 
No Modelo de Relatório Parcial de Indicadores, a CONCESSIONÁRIA deve 

garantir que estejam contempladas todas as informações relacionadas às 

medições e avaliações parciais dos indicadores de desempenho detalhados no 

ANEXO 8 além de outros que possam ser inclusos, quando da revisão periódica 

do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO e inclusão de outros 

escopos de serviços ao longo da CONCESSÃO. 

 

No Modelo de Relatório Trimestral de Indicadores, devem ser incluídos os 

reports dos indicadores com coleta trimestral e as fichas descritivas de todos os 
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indicadores, contendo informações detalhadas relacionadas ao processo de 

coleta, mensuração e apuração dos indicadores. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá registrar e manter o histórico das medições em 

sistemas informatizados. 

 

3. Escopo De Serviços 

 
3.1 Operação e manutenção da Rede de Iluminação Pública 

 
Na Subfase I – Operação Inicial, caberá à CONCESSIONÁRIA iniciar a operação 

e manutenção de todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA pertencentes 

à REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA inicial. Posteriormente, à medida em que 

forem executados os serviços de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, modernização 

das FONTES DE LUZ e expansão, a CONCESSIONÁRIA deverá adequar seus 

procedimentos e padrões, para operação e manutenção das FONTES DE LUZ 

MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS. 

 

Compete ainda à CONCESSIONÁRIA, garantir, durante o período de 

modernização e eficientização, o adequado funcionamento das FONTES DE 

LUZ NÃO MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS. 

 

Durante todo o período de vigência da CONCESSÃO, deverão ser realizadas 

ações preventivas e corretivas nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

contemplando a mão de obra, aplicação de materiais e fornecimento de 

equipamentos e veículos que se façam necessários para que a REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA desempenhe sua função e opere em condição normal, 

padronizada e de segurança. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a operação e manutenção dos PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA de acordo com as obrigações de resultado quanto 

a: 

 

 Garantia de funcionamento; 

 
 Garantia do nível de uniformidade e iluminância; 
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 Garantia de excelência no aspecto visual e estético; 

 
 Garantia do consumo de energia/nível de eficiência. 

 
3.1.1 Centro de Controle Operacional (CCO) 

 
O CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO abrangerá toda a 

operação, monitoramento e controle pleno da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

do Município de Itajubá/MG. No CCO a CONCESSIONÁRIA deverá garantir o 

gerenciamento e controle integrado das FONTES DE LUZ, bem como dos 

serviços relacionados à operação e manutenção, à ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE, à modernização e eficientização, à implantação do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO nas principais vias e de tráfego intenso e aos serviços de 

expansão, subsidiando o atendimento e suporte técnico ao longo de toda a 

CONCESSÃO. Para isto, deverá ser implantado no CCO o Sistema Central de 

Gerenciamento e demais softwares relacionados à: 

 
 Service Desk: 

 
o Gestão de chamados; 

 
o Gestão e Monitoramento Remoto das FONTES DE LUZ com 

telegestão. 

 

 Gestão de Ativos de iluminação; 

 
 Gestão da Operação (manutenções preditivas, preventivas e corretivas); 

 
 Gestão de Desempenho; 

 
 Gestão de Frota. 

 
Para a instalação do CCO, caberá à CONCESSIONÁRIA a disponibilização de 

infraestrutura (civil elétrica, lógica e de refrigeração), tecnologias, pessoas, 

funções e processos que possibilitem coletar e processar informações e fazer 
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com que ocorra a integração de todos os sistemas e a convergência desses 

dados e informações em um único banco de dados. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

operação do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO 

 

 Instalar ambientes de apoio do CENTRO DE CONTROLE 

OPERACIONAL, contemplando a execução de adequações civis, 

elétricas, lógicas e de refrigeração que se fizerem necessárias, além do 

fornecimento e instalação de toda infraestrutura de tecnologia da 

informação; 

 

 Disponibilizar todos os materiais, sistemas, equipamentos, bem como 

mão de obra, devidamente treinada, necessários ao desenvolvimento das 

atividades rotineiras de operação do CCO; 

 

 Registrar no banco de dados do CCO, as informações listadas abaixo, 

quanto aos serviços executados, não se limitando a estas: 

o Localização/ Referência: 

 
 Endereços de solicitação e do local constatado da 

ocorrência (tipo e nome do logradouro, CEP, bairro, número 

no logradouro, referências do local); 

 

 Chamado (tele atendimento, ronda, SAC, Ouvidoria, 

solicitação do PODER CONCEDENTE, datas de registro, 

recebimento e resposta). 

 

o Intervenções de Manutenção Corretiva/Pronto Atendimento: 

 
 Equipe (tipo e identificação do veículo, responsável, data e 

hora de início e término do serviço); 

 

 Motivo da solicitação e problema constatado, devendo ser 

identificadas situações de pronto atendimento; 
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 Identificação completa do PONTO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, circuito ou do equipamento da rede (número de 

referência no cadastro, tipo e demais características 

específicas); 

 

 Serviços executados (código, descrição, quantidade); 

 
 Materiais envolvidos (código, descrição, quantidade: 

removida, instalada, desaparecida); 

 

 Motivo de não atendimento e situações de pendência; 

 
 Boletins de ocorrência (furtos, vandalismo). 

 
o Manutenção Preventiva: 

 
 Equipe (responsáveis, datas programadas e de execução); 

 
 Percurso (logradouros, extensão, número de pontos 

verificados); 

 

 Problemas detectados e chamados gerados; 
 

 Dados coletados pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO. 

 
 Garantir a continuidade da operação, mesmo que de forma parcial, 

quando da falta de fornecimento de energia elétrica nas instalações do 

CCO; 

 

 Garantir o sigilo de todas as informações recebidas no CCO, as quais não 

poderão ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer 

forma ou meio, a não ser para o PODER CONCEDENTE e para as 

necessidades exclusivas dos trabalhos da CONCESSIONÁRIA, 

detalhados no presente ANEXO; 

 

 Atualizar, de forma contínua, durante o período da CONCESSÃO, todos 

os equipamentos, sistemas e estrutura física do CCO, considerando o 
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perfil da vida útil de cada tecnologia, contemplando o período de 

obsolescência e o índice de disponibilidade para uso de cada 

equipamento (incluindo redundância de equipamento sempre que 

necessário); 

 

 Armazenar, durante todo o período de vigência da CONCESSÃO, todos 

os bancos de dados, informações e documentações associadas à 

operação do CCO, devendo estes serem repassados ao PODER 

CONCEDENTE ao final do CONTRATO. 

 

3.1.1.1 Service Desk 

 
Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

operação do Service Desk 

 

 Atender à todas as solicitações relacionadas aos ativos de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, advindas de cidadãos ou PODER CONCEDENTE, por meio da 

operação do call center – central de atendimento da CONCESSIONÁRIA; 

 

 Monitorar em tempo real todas as redes de comunicação do CCO e do 

SISTEMA DE TELEGESTÃO, por meio da operação do CENTRO DE 

CONTROLE OPERACIONAL– CCO. 

3.1.1.1.1 Call Center (Central de Atendimento) 

 
O call center sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA deverá ser apoiado 

pelo Sistema de Gestão de Chamados, operando de segunda a sexta-feira de 

08 as 20hs (exceto feriados), funcionando em tempo real e de forma integrada 

com os demais sistemas implantados pela CONCESSIONÁRIA. Na central de 

atendimento deverão ser registrados os chamados relacionados aos PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA solicitados pelo PODER CONCEDENTE ou pelos 

munícipes, viabilizando: 

 

 Abertura de chamados de manutenção corretiva na REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA e de pronto atendimento; 
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 Registro de reclamações de serviços; 

 
 Solicitação de informações. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar um canal de atendimento direto para 

o PODER CONCEDENTE, facilitando assim a captação e distribuição dos dados 

necessários à execução dos SERVIÇOS sob responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, bem como o atendimento e adequação aos requisitos 

solicitados pelo PODER CONCEDENTE quanto aos SERVIÇOS e sistemas 

informatizados. 

 

De forma a garantir o registro e encaminhamento de todas as solicitações 

recebidas às equipes de manutenção, no call center deverão ser disponibilizados 

todos os materiais e sistêmicos, bem como a mão de obra devidamente 

capacitada, em quantidade adequada, conforme o turno e dia da semana 

(seguindo as legislações pertinentes quanto à quantidade de posições de 

atendimento). 

 

Além do call center, visando garantir elevada qualidade e nível de serviço no 

atendimento às solicitações que envolvam os ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

caberá à CONCESSIONÁRIA disponibilizar outros três canais de atendimento 

aos cidadãos e ao PODER CONCEDENTE: 

 

 Portal de autosserviço online; 

 Aplicativo móvel (smartphones ou tablets); 

 Atendimento presencial. 

 
Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

central de atendimento 

 

 Garantir a operação da central de atendimento de segunda a sexta-feira 

de 08 as 20h (exceto feriados), por meio da disponibilização de um canal 

específico de atendimento, garantido o provimento de um número cuja 

ligação seja gratuita (0800 ou um ramal direto) e de um website; 
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 Disponibilizar a mão de obra para ocupação dos postos de atendimento – 

PAs, em número suficiente para atendimento da demanda de chamados 

da CONCESSÃO; 

 

 Manter posição de atendimento com seu pessoal de segunda a sexta-feira 

de 08 as 20h (exceto feriados); 

 

 Manter o histórico de registro dos chamados desde a abertura até o 

fechamento do chamado, com a descrição das atividades desenvolvidas 

durante o processo; 

 

 Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão - POPs de atendimento 

para os chamados mais frequentes; 

 

 Prestar os serviços de maneira cortês; 

 
 Propor um plano alternativo para operação da central de atendimento 

caso haja alguma falha no sistema; 

 

 Gerenciar e manter registro dos prazos para resolução completa dos 

chamados; 

 

 Disponibilizar todos os materiais e sistêmicos, bem como a mão de obra 

devidamente capacitada, em quantidade adequada, conforme o turno e 

dia da semana, de forma a garantir o registro e encaminhamento às 

equipes de manutenção de todas as solicitações recebidas; 

 Disponibilizar canal de atendimento direto para os órgãos do PODER 

CONCEDENTE, facilitando assim a captação e distribuição dos dados 

necessários à execução dos SERVIÇOS sob responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, bem como o atendimento e adequação aos 

requisitos solicitados pelo PODER CONCEDENTE quanto aos 

SERVIÇOS e sistemas informatizados; 

 Disponibilizar um link de acesso permanente aos dados da central de 

atendimento à Ouvidoria Geral de Itajubá. 

http://www.itajuba.mg.gov.br/falacidadao/
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http://www.itajuba.mg.gov.br/falacidadao/ 

 

3.1.1.1.2 Centro de Operações de Rede – NOC 

 
O centro de operações de rede – NOC deverá centralizar e gerir todas as redes 

de comunicação do CCO e do SISTEMA DE TELEGESTÃO. A partir deste 

ambiente e de programas de computador que monitoram a rede, os operadores 

deverão monitorar, em tempo real, a situação de cada ativo pertencente à REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

Central de Operações de Rede – NOC: 

 

 Garantir a alocação de profissionais especializados em cada área de 

intervenção, conforme recomendações das melhores práticas de 

tecnologia da informação; 

 

 Implantar no NOC soluções para gerenciamento em tempo real dos 

serviços e monitoramento das FONTES DE LUZ com telegestão, com o 

exato controle de dados; 

 

 Fornecer ao operador uma visão geral da rede com telegestão, com 

capacidade de supervisão, medição e controle em tempo real, de forma 

ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas diariamente, 7 (sete) dias por 

semana; 

 Atuar de forma programada, individualmente ou em conjunto, nos 

componentes da infraestrutura de ILUMINAÇÃO PÚBLICA com 

telegestão; 

 

 Executar, minimamente, os seguintes telecomandos: 

 
o Ligar e desligar uma luminária; 

 
o Ligar ao mesmo tempo um conjunto de luminárias; 

 
o Dimerizar a iluminação. 

http://www.itajuba.mg.gov.br/falacidadao/
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 Monitorar o estado (ligado ou desligado) em tempo real; 

 
 Mensurar e armazenar informações sobre o consumo real de energia; 

 
 Registrar alterações de comportamento dos componentes, centralizando- 

as em tempo real no CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO; 

 

 Possibilitar o acionamento de equipes de campo, para correção de 

incidentes e problemas identificados via sistema, atualizando o CCO 

sobre o status do atendimento; 

 

 Registrar o momento exato do retorno ao funcionamento, controlando 

todos os índices de atendimento e eficiência do serviço, de forma 

integrada com o CCO. 

 

3.1.1.2 Gestão da Operação 

 
A gestão da operação será responsável por garantir a execução de todos os 

serviços de manutenção corretiva, em conformidade com os prazos 

estabelecidos para execução dos serviços, mediante solicitação/abertura de 

chamados advindos de: 

 Cidadãos e PODER CONCEDENTE: via central de atendimento, portal e 

aplicativo móvel, atendimento presencial; 

 Equipe própria da CONCESSIONÁRIA: identificação em campo pelos 

técnicos responsáveis pela manutenção preditiva/preventiva e ronda 

motorizada; 

 

 SISTEMA DE TELEGESTÃO: indicação do estado, erros e falhas das 

luminárias e dispositivos de telegestão. 

 

A gestão da operação também envolverá o planejamento e controle das 

atividades relacionadas à manutenção preditiva e preventiva, de forma a otimizá- 

los. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 
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Gestão da Operação: 

 

 Monitorar o cumprimento dos indicadores de desempenho definidos, no 

que se refere a prazos de execução de serviços, qualidade, 

disponibilidade e desempenho dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 

dos demais escopos da CONCESSÃO; 

 

 Realizar o planejamento de rotas; 

 
 Gerenciar a carga de trabalho de cada equipe; 

 
 Atualizar o cadastro, a partir de eventos ou intervenções realizadas nos 

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, mantendo o respectivo histórico 

de intervenções; 

 

 Documentar os serviços de manutenção executados; 

 
 Disponibilizar acesso integral e em tempo real ao PODER CONCEDENTE 

aos dados do CCO, por meio da emissão de relatórios dinâmicos e em 

mapas temáticos, para monitoramento e controle dos serviços realizados; 

 

 Realizar planejamento otimizado das tarefas e serviços das equipes de 

campo, verificando se o trabalho foi finalizado dentro dos prazos 

definidos. 

 

3.1.1.3 Gestão de Ativos 
 

A gestão de ativos deverá ser realizada no CCO visando a conservação e 

atualização, durante toda a vigência da CONCESSÃO, dos dados coletados e 

registrados no CADASTRO TECNICO. 

 

Para apoiar a gestão de ativos deverão ser utilizados recursos de 

geoprocessamento, para a realização do inventário e cadastramento 

informatizado de todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (incluindo 

equipamentos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA e de telegestão). 
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A gestão de ativos deverá ser executada mediante: 

 
 Coleta e registro dos dados dos ativos da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA inicial; 

 

 Alteração das características físicas (ex: alteração do tipo de lâmpada, 

braço, luminária, potência instalada) ou de localização, de ativos de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA já cadastrados; 

 

 Instalação de novos ativos na REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 
 Retirada provisória ou definitiva de ativos da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA; 

 

 Reinstalação de ativos retirados provisoriamente da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

Gestão de Ativos 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá, com base nos dados registrados no CADASTRO 

TÉCNICO: 

 

 Gerenciar o consumo de energia, para alcance às metas de redução 

fixadas; 

 

 Implantar no CCO um sistema que garanta, minimamente: 

 
o Disponibilizar o CADASTRO TÉCNICO em base GIS; 

 

o Automatização da gestão e alimentação do CADASTRO 

TÉCNICO; 

 

o Realizar manutenção da base de dados; 

 
o Auxiliar o PODER CONCEDENTE nas alterações cadastrais que 

se fizerem necessárias para redução do consumo das contas de 
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energia elétrica. 

 

3.1.1.4 Gestão de Desempenho 

 
Caberá à CONCESSIONÁRIA, durante a vigência da CONCESSÃO, gerir e 

monitorar todos os SERVIÇOS por ela realizados. Para isto, deverá ser 

conduzida a gestão de desempenho, com suporte de sistemas informatizados a 

serem implantados no CCO. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir que a gestão de desempenho contemple 

todas as medições e avaliações parciais dos indicadores de desempenho 

exigidos na CONCESSÃO, além de outros que possam ser inclusos, quando da 

revisão periódica do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. 

 

Para registro e acompanhamento dos indicadores de desempenho estabelecidos 

para a CONCESSÃO deverão ser gerados Relatórios de Indicadores, a serem 

apresentados ao PODER CONCEDENTE na forma do SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. 

 

3.1.1.5 Gestão de Frotas 

 
A frota de veículos da CONCESSÍONÁRIA deverá ser gerenciada visando 

garantir a alta disponibilidade de veículos em condições adequadas de uso na 

operação e manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Para isto, a 

gestão de frotas deverá envolver tanto veículo quanto condutores. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

Gestão de Frotas: 

 

 Implementar gestão dos veículos: 
 

o Executar manutenção preventiva da frota periodicamente, 

conforme parâmetros de revisão dos componentes dos veículos 

que compõem a frota da CONCESSIONÁRIA. Neste 

procedimento, devem ser definidos os parâmetros limites que 

serão utilizados como embasamento para a elaboração da lista dos 
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serviços mecânicos e elétricos a serem executados nos veículos; 

 

o Executar manutenção corretiva, sob demanda, dos veículos que 

compõem a frota da CONCESSIONÁRIA, uma vez que esta ocorre 

mediante a ocorrência de acidentes, incidentes e falhas e panes. 

 

 Implementar gestão dos condutores: 

 
o Controlar autos de infração: executado sob demanda, quando da 

ocorrência de comunicados pelos órgãos de trânsito; 

o Controlar vencimento da documentação de habilitação: deverá ser 

executado rotineiramente, com suporte do sistema, a partir da 

aproximação da data de vencimento das habilitações cadastradas 

no sistema dos motoristas da operação. 

 

3.1.1.6 Plano de Operacionalização do CCO – POC 

 
Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos 

procedimentos e principais características dos serviços que serão executados 

relacionados à operação do CCO, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o 

Plano de Operacionalização do CCO – POC, que será incorporado ao PLANO 

DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL – POMI, atualizado e incorporado 

ao PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEFINITIVO – POMD, para ser 

utilizado como base ao longo de toda a vigência da CONCESSÃO. Nele, a 

CONCESSIONÁRIA deverá abordar a estratégia de instalação e operação do 

CCO, incluindo todos os equipamentos relacionados. 

 

Apresentar no POC, ao menos: 

 
 Cronograma de implantação do CCO, abrangendo: 

 
o Infraestrutura civil e mobiliário; 

o Sistemas e soluções de tecnologia da informação. 

 
 Especificações técnicas, ao menos, dos seguintes 

sistemas/equipamentos do CCO: 
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o Servidores computacionais; 

 
o Vídeo Wall (conjunto de telas/TVs utilizado para o monitoramento); 

 
o Monitores acoplados, com ajustes de altura; 

 
o Sistemas de monitoramento e gerenciamento; 

 
o Equipamentos de rede (switch, roteadores, painéis de conexão de 

cabos); 

 
o Itens de infraestrutura e engenharia (cabeamento, rack, unidades 

de fita para backup); 

 
o Notebooks e microcomputadores; 

 
o Matriz de disco para armazenamento de dados; 

 
 Planos e políticas de backup e segurança da informação; 

 
 Dimensionamento e detalhamento dos cargos da equipe de operação do 

CCO; 

 

 Plano de treinamento da equipe de operação do CCO; 

 
 Manuais para detalhamento de todos os POPs envolvidos na operação 

do CCO. 

 

3.1.2 Manutenção Corretiva e Serviços de Pronto Atendimento 

 
3.1.2.1 Manutenção Corretiva 

 
A partir do início da Subfase I – Operação Inicial, caberá à CONCESSIONÁRIA 

executar os serviços de manutenção corretiva, sempre que constatados 

quaisquer problemas nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (localizados em 

redes aéreas e subterrâneas, em túneis e passagens subterrâneos, incluindo 

pontos de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE) devido à falha, acidentes, furtos, 
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vandalismos, desempenho deficiente, entre outros. 

 

A manutenção corretiva deverá ser realizada mediante: 

 
 Identificação de irregularidades, quando da verificação das condições da 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA realizada pela CONCESSIONÁRIA; 

 Solicitação de munícipes e do PODER CONCEDENTE, via serviço de 

central de atendimento e demais canais de atendimento operados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 Identificação de irregularidades nas FONTES DE LUZ com telegestão, por 

meio do próprio sistema. 

 

Quanto às atividades de manutenção corretiva previstas, caberá à 

CONCESSIONÁRIA desempenhar, minimamente: 

 

 Substituição de lâmpadas queimadas e/ou quebradas ou com perda de 

eficiência; 

 

 Substituição de fusíveis, disjuntores, contactoras e outros componentes 

de barramentos de subestação e de quadros de comando de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

 Substituição de relés e bases de relés; 

 
 Substituição de reatores; 

 
 Substituição de muflas nas emendas de cabos; 

 
 Substituição de elementos que sofram curto circuito; 

 
 Realinhamento, correção de prumo de postes e braços; 

 
 Substituição de postes abalroados; 
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 Reposição de conectores, cabos, fios, vidros, luminárias e outros 

elementos, exceto nos casos de vandalismo, tumultos, distúrbios e 

manifestações sociais; 

 

 Eliminação de cargas elétricas clandestinas na rede exclusiva de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

 Fechamento de luminária com tampa de vidro aberta; 

 
 Manobra de proteção de transformador e do circuito; 

 
 Substituição de chave magnética ou proteção de comando; 

 
 Substituição de proteção contra surto de tensão. 

 
Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

Manutenção Corretiva: 

 

 Registrar, via sistema, todos os serviços de manutenção corretiva 

executados, incluindo ao menos: 

 

o A mão de obra empregada; 

 
o Os equipamentos retirados, substituídos e instalados; 

 
o O cadastro da atividade de manutenção. 

 
 Disponibilizar para as equipes de campo canais de comunicação e 

dispositivos móveis, dotados de GPS e rede de comunicação de dados 

para o recebimento de chamados de serviços de manutenção corretiva 

registrados; 

 

 Fornecer todos os componentes e insumos necessários para a completa 

realização das atividades, incluindo, mas não se limitando a, mão de obra, 

despesas com Equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos 

de Proteção Coletivos - EPC, materiais e demais equipamentos que se 

fizerem necessários; 
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 Registrar ocorrência policial, junto aos órgãos competentes, quando da 

identificação de cargas clandestinas conectadas à REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, para identificação e responsabilização civil e 

criminal do responsável/beneficiário; 

 

 Registrar, quando da execução dos serviços for constatada a ocorrência 

de atos de vandalismo, furto ou outros danos causados por terceiros nos 

ativos da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por meio de relatório 

fotográfico e preenchimento de formulário padrão previamente aprovado 

pelo PODER CONCEDENTE. Os referidos documentos deverão ser 

apresentados sob protocolo ao PODER CONCEDENTE no prazo de 7 

(sete) dias corridos; 

 

 Comunicar e indicar ao PODER CONCEDENTE, por escrito, os 

logradouros onde os serviços de manutenção não foram realizados 

devido a ameaças e restrições de acesso, podendo o PODER 

CONCEDENTE, quando viável, solicitar registros fotográficos dos casos; 

 

 Documentar e comunicar ao PODER CONCEDENTE, quando da 

impossibilidade de execução dos serviços de manutenção corretiva em 

função da não liberação por agentes de trânsito. O documento elaborado 

pela CONCESSIONÁRIA deverá prever a nova data para execução dos 

serviços; 

 

 Garantir que em todas as manutenções corretivas dos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que se fizerem necessárias anteriormente à 

data prevista para troca de tecnologia definida, sejam empregados 

materiais e componentes equivalentes aos originalmente presentes no 

parque antigo, observada a vedação de substituição por lâmpadas de 

vapor de mercúrio, durante toda a vigência da CONCESSÃO. 

 

3.1.2.2 Serviços de Pronto Atendimento 

 
Os serviços de pronto atendimento deverão ser executados pela 
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CONCESSIONÁRIA quando da identificação de situações que possam colocar 

em risco a integridade física dos cidadãos ou patrimônio do Município de Itajubá 

e que envolvam os ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 
A seguir, são apresentados alguns exemplos de situações geradoras de serviços 

de pronto atendimento: 

 

 Abalroamentos; 

 
 Impactos diversos; 

 
 Fenômenos atmosféricos; 

 
 Incêndios/circuitos partidos; 

 
 Braços e luminárias em risco de queda; 

 
 Vias ou passeios obstruídos com componentes danificados dos PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

 Luminárias com refrator e/ou compartimento para equipamento aberto. 

 
As solicitações de serviços de pronto atendimento poderão ser advindas de 

autoridades competentes (ex: Órgãos da Administração Pública, Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros) ou do CCO, após constatação de potencial situação de 

pronto atendimento. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação aos 

serviços de Pronto Atendimento: 

 

 Disponibilizar equipes destinadas aos serviços de pronto atendimento, 24 

(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

ininterruptamente; 

 

 Priorizar os serviços de pronto atendimento, imediatamente após o 

recebimento da solicitação pela CONCESSIONÁRIA, deslocando o 
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veículo e equipe mais próximos do local de ocorrência da situação de 

risco, independentemente da rota, jornada de trabalho e serviços 

programados para o dia; 

 Eliminar os riscos relacionados aos ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 

desobstruir o local após a chegada ao local de ocorrência da situação de 

pronto atendimento; 

 

 Sinalizar e isolar o local de risco, quando da ocorrência de situações em 

que a equipe de pronto atendimento não consiga solucionar ou eliminar o 

risco, solicitando em seguida a equipe de manutenção apropriada e 

deixando um funcionário de prontidão no local, à espera da equipe 

especializada; 

 

 Recuperar as instalações dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que 

forem afetados por abalroamento de postes, cabendo também à 

CONCESSIONÁRIA fotografar os equipamentos avariados, os veículos 

envolvidos e respectivas placas para envio posterior ao PODER 

CONCEDENTE, observando que: 

 

o Nos casos em que as recuperações das instalações dos PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estiverem condicionadas à 

necessidade de manutenção de componentes da rede de 

distribuição de energia elétrica que estão sob responsabilidade da 

DISTRIBUIDORA, a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar à 

DISTRIBUIDORA a execução dos serviços necessários; 

 

o Os prazos para a realização dos serviços de manutenção corretiva 

só passarão a ser contabilizados após a conclusão da manutenção 

dos componentes sob responsabilidade da DISTRIBUIDORA. 

Sendo assim, somente após a conclusão das atividades da 

DISTRIBUIDORA é que a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a 

manutenção dos componentes dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 
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3.1.2.3 Prazos para Resolução dos Chamados 

 
Visando garantir um elevado nível de serviço relacionado à execução da 

manutenção corretiva e de serviços de pronto atendimento na REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a CONCESSIONÁRIA deverá atender a todos os 

prazos definidos no presente ANEXO. 

 
Para os chamados de manutenção corretiva, competirá à CONCESSIONÁRIA 

corrigir as situações de acordo com os prazos máximos nela apresentados, 

computados pela CONCESSIONÁRIA a partir do recebimento dos chamados 

de manutenção corretiva, na Central de Atendimento/Portal ou Aplicativo Móvel 

ou da identificação pela própria CONCESSIONÁRIA (ronda motorizada, 

monitoramento via SISTEMA DE TELEGESTÃO, por exemplo). 

 

Tabela 1 - Prazos para Correção de Chamados de Manutenção Corretiva 
 
 

 
 

 
Serviço de Manutenção Corretiva 

Prazo para 

Correção em 

PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA nas 

Vias V1 

Prazo para 

Correção em 

PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA nas 

demais vias 

Substituição de lâmpadas queimadas e/ou 

quebradas ou com perda de eficiência 
24 horas 48 horas 

Substituição de fusíveis, disjuntores, 

contactoras e outros componentes de 

barramentos de subestação e de quadros de 

comando de ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 
24 horas 

 

 
48 horas 

Substituição de relés e bases de relés 24 horas 48 horas 
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Substituição de reatores 24 horas 48 horas 

Substituição de muflas nas emendas de cabos 24 horas 48 horas 

Substituição de elementos que sofram curto 

circuito 
24 horas 48 horas 

Reposição de conectores, cabos, fios, vidros, 

luminárias e outros elementos, exceto nos 

casos de vandalismo, tumultos, distúrbios e 

manifestações sociais 

 

 
24 horas 

 

 
48 horas 

Fechamento de luminária com tampa de vidro 

aberta 
24 horas 48 horas 

Manobra de proteção de transformador e do 

circuito 
24 horas 48 horas 

Substituição de chave magnética ou proteção 

de comando 
24 horas 48 horas 

Substituição de proteção contra surto de 

tensão 
24 horas 48 horas 

Realinhamento, correção de prumo de postes 

e braços 
96 horas 168 horas 

Substituição de postes abalroados 96 horas 168 horas 

Eliminação de cargas elétricas clandestinas na 

rede exclusiva de ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
96 horas 168 horas 

 

 

Os prazos de execução dos chamados recebidos após às 18h em dias úteis e 
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Criticidade 

Nível 3 

Nível 2 

Nível 1 

Baixa Média Alta Complexidade 
da Solução 

os recebidos durante os finais de semana e feriados serão iniciados às 08h do 

primeiro dia útil subsequente. Os prazos para execução de chamados iniciados 

em horário útil serão automaticamente suspensos a partir das 20h da sexta-feira 

e/ou véspera de feriado, voltando a correr no dia útil subsequente. 

 

Quanto aos chamados de pronto atendimento, estes deverão ser atendidos de 

imediato, efetuando-se as ações prioritária para eliminação dos riscos e 

desobstrução das vias. A definição do tempo do reparo completo da rede, 

oriundo de chamados de pronto atendimento e para serviços que não estejam 

detalhados na tabela de Manutenção Corretiva, será feita com base na matriz a 

seguir exposta, construída levando-se em consideração a criticidade e a 

complexidade dos serviços. 

 

A matriz abaixo retrata a relação entre criticidade e complexidade dos itens, 

indicando o tempo máximo de resolução máximo permitido a cada chamado de 

acordo com sua classificação. 

 
 
 
 

 

 Reparo em até 06 
horas 

 
 

VII 

 

 Reparo em até 12 
horas 

 
 

VIII 

 

 Reparo em até 02 
dias corridos 

 
 

IX 

 
 Reparo em até 12 

horas 

 
 

IV 

 
 Reparo em até 24 

horas 

 
 

V 

 
 

Reparo em até 07 dias 
corridos 

 

VI 

 
 Reparo em até 24 

horas 

 
 

I 

 
 Reparo em até 48 

horas 

 
 

II 

 

 Reparo em até 15 dias 
corridos 

 
III 

 
 
 

Figura 2: Relação Criticidade x Complexidade 
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A criticidade do serviço está relacionada ao tipo de via em que foi aberto o 

chamado ou aos riscos que sua ocorrência representa ao funcionamento e aos 

cidadãos beneficiários da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, sendo assim, as 

condições para enquadramento em cada um dos níveis de criticidade deverão 

atender minimamente: 

 

 Criticidade Nível 3: 

 

o Todos os chamados de pronto atendimento; 

 
o Chamados que envolvam as vias V1; 

 
o Chamados relacionados a melhorias, correções e demais 

alterações que são necessárias e que alteram a rotina do 

funcionamento da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 

representam riscos aos munícipes. 

 

 Criticidade Nível 2: 
 

o Chamados que envolvam as vias V2 e V3 e todas as vias de 

pedestres (P1, P2, P3 e P4); 

 
o Chamados relacionados a melhorias, correções e demais 

alterações que são necessárias e que alteram a rotina do 

funcionamento da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, porém não 

representam riscos aos munícipes. 

 

 Criticidade Nível 1: 

 

o Chamados que envolvam as vias V4 e V5; 

 
o Chamados relacionados a melhorias, correções e demais 

alterações que são necessárias, mas que não alteram a rotina do 

funcionamento da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e não 

representam riscos aos munícipes. 

 

A complexidade da solução a ser aplicada está relacionada à dificuldade de se 
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executarem as medidas necessárias. Sendo assim, as condições para 

enquadramento em cada um dos níveis de complexidade deverão atender 

minimamente: 

 Alta Complexidade: A solução para fechamento do chamado envolve 

acionamento extraordinário de pessoal especializado e/ou equipamento 

para seu planejamento e/ou execução; 

 

 Média Complexidade: A solução para fechamento do chamado 

compreende uma atividade rotineira, podendo ser realizada por 

profissionais e/ou equipamentos disponíveis no quadro de funcionários e 

equipamentos da CONCESSIONÁRIA, sendo necessário, no entanto, 

preparação prévia; 

 

 Baixa Complexidade: A solução para fechamento do chamado 

compreende uma atividade rotineira, podendo ser realizada por 

profissionais e/ou equipamentos disponíveis no quadro de funcionários e 

equipamentos da CONCESSIONÁRIA, sendo possível realizá-la sem 

preparação prévia. 

 

Para os serviços de pronto atendimento, classificados como serviços de 

Criticidade Nível 3, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar justificativa técnica 

ao PODER CONCEDENTE, solicitando prorrogação do prazo para execução 

dos serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da 

identificação da inviabilidade de conclusão dos serviços no prazo definido, 

devido a dificuldades técnicas impostas. 

 

Além disso, nas situações de pronto atendimento devido à abalroamento de 

postes, caso também se faça necessária a manutenção dos componentes sob 

responsabilidade da DISTRIBUIDORA, o prazo para a realização dos serviços 

de manutenção corretiva apenas será contabilizado após a conclusão das 

atividades da DISTRIBUIDORA. Já as situações de pronto atendimento 

relacionadas aos ativos da CONCESSIONÁRIA e que estejam impedindo o fluxo 

de pedestres e veículos, deverão ser corrigidas imediatamente. 
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Ainda, havendo pane geral ou setorial na REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

causada pela falta de energia por parte da DISTRIBUIDORA, a 

CONCESSIONÁRIA deverá identificar o problema e, de imediato, comunicar o 

PODER CONCEDENTE e acionar a DISTRIBUIDORA, abrindo reclamação e 

ficando responsável pelo acompanhamento dos prazos de execução das 

correções. 

 
3.1.2.4 Plano de Manutenção Corretiva – PMC 

 
Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos 

procedimentos e principais características dos serviços que serão executados 

relacionados à manutenção corretiva e serviços de pronto atendimento, a 

CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o Plano de Manutenção Corretiva – PMC, 

que será incorporado ao PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL – 

POMI, atualizado e incorporado ao PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DEFINITIVO – POMD, para ser utilizado como base ao longo de toda a vigência 

da CONCESSÃO. Nele, a CONCESSIONÁRIA deverá incluir a estratégia 

detalhada para atendimento, ao escopo e prazos definidos relacionados à 

manutenção corretiva e de pronto atendimento. 

 

No Plano de Manutenção Corretiva – PMC, deverão ser apresentados, 

minimamente: 

 

 O desenho da operação, incluindo: 

 
o Os processos para execução dos serviços de manutenção 

corretiva previstos; 

 

o Os processos para execução dos serviços de pronto atendimento. 

 
 Os prazos para atendimento aos chamados de manutenção corretiva; 

 
 A matriz definitiva de criticidade x complexidade, para resolução de 

chamados de pronto atendimento e outros que não estejam previstos na 
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lista de atividades de manutenção corretiva; 

 

 A estrutura básica dos recursos humanos, técnicos e operacionais para a 

execução dos serviços de manutenção corretiva e de pronto atendimento. 

O PMC poderá ser atualizado e revisado ao longo de todo o período da 

CONCESSÃO, mediante requisição do PODER CONCEDENTE ou solicitação 

da CONCESSIONÁRIA, caso que deverá ser devidamente aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 
3.1.3 Manutenção Preditiva e Preventiva 

 
A manutenção preditiva e preventiva que deverá ser executada pela 

CONCESSIONÁRIA nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA consistirá na 

execução de procedimentos periódicos com o propósito de detectar e corrigir 

falhas no sistema, evitar o desgaste nos equipamentos, aumentar a eficiência da 

operação da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, melhorar as condições físicas 

dos PONTOS DE ILUMINAÇAO PÚBLICA, incluindo os pontos de ILUMINAÇÃO 

DE DESTAQUE e dispositivos de telegestão, antecipando assim os chamados 

dos cidadãos. 

 

3.1.3.1 Manutenção Preditiva 

 
Competirá à Concessionária executar os serviços de manutenção preditiva, 

contemplando atividades para promover o acompanhamento/monitoramento de 

dados relacionados ao desempenho e à vida útil dos equipamentos da REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, incluindo os dispositivos de telegestão instalados. 

Por meio da manutenção preditiva é possível predizer um comportamento 

indesejado, com base na análise dos sistemas da CONCESSIONÁRIA e 

comportamento dos ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, de forma a evitar a 

ocorrência de incidentes e problemas previsíveis. 

 

Como resultado da manutenção preditiva, a CONCESSIONÁRIA deverá 

executar intervenções junto aos equipamentos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA ao 

término de sua vida útil ou quando identificadas situações anômalas ao 
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desempenho e ao tempo de vida útil esperados, conforme o tipo de equipamento, 

antecipando assim possíveis falhas efetivas. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação a 

Manutenção Preditiva: 

 

 Realizar manutenção por meio da análise fotométrica, para identificação 

dos locais com nível de iluminância reduzida e incoerente com o tempo 

de operação dos equipamentos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 Realizar manutenção por meio de ferramenta de banco de dados para 

identificação de áreas com grande volume de reclamações recorrentes 

registradas; 

 

 Realizar manutenção por meio do SISTEMA DE TELEGESTÃO para 

identificação de ocorrências de variação de tensão e temperatura fora do 

previsto e demais irregularidades relacionadas ao sistema e dispositivos 

de telegestão; 

 

 Definir a periodicidade de execução de cada um dos procedimentos de 

manutenção preditiva; 

 

 Solicitar, via sistema específico de abertura de chamados, os serviços 

adequados de manutenção corretiva das irregularidades e panes 

identificadas após a execução dos procedimentos de manutenção 

preditiva. 

 

3.1.3.2 Manutenção Preventiva 

 
Competirá à CONCESSIONÁRIA executar os serviços de manutenção preditiva 

previstos neste ANEXO. Tais serviços abrangerão a verificação do estado da 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e a execução de procedimentos periódicos 

para evitar possíveis falhas ou a necessidade de reclamação por parte dos 

cidadãos. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 
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Manutenção Preventiva: 

 

 Executar a verificação da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA por ronda 

motorizada, garantindo minimamente: 

 

o Inspeção visual noturna e diurna em todos os PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA não contemplados pelo SISTEMA DE 

TELEGESTÃO. 

 

 Executar a verificação da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA via 

SISTEMA DE TELEGESTÃO, garantindo: 

o Monitoramento, via sistema, do estado de funcionamento das 

luminárias; 

 

o Abertura de chamados quando identificadas irregularidades, 

exemplo: luminárias apagadas durante a noite/acesas durante o 

dia/intermitentes. 

 

 Executar a limpeza, pintura e lixamento de postes exclusivos de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, incluindo minimamente: 

 

o Retirar materiais colados aos postes de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 
o Aplicar camada final de tinta e lixamento, quando necessário. 

 
 Executar a limpeza interna e externa das luminárias de forma a remover 

acúmulo de resíduos; 

 

 Realizar, para a rede exclusiva de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, os seguintes 

serviços: 

 

o Manutenção da rede subterrânea, contemplando: 

 
 Verificar as conexões nas caixas de passagem e da tensão 

da caixa; 

 

 Inspecionar visualmente o estado físico da tampa. 
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o Inspeção nos transformadores exclusivos, contemplando: 

 
 Inspecionar visualmente os terminais, isoladores, para-raios 

e conexões; 

 

 Medir a resistência de terra do neutro e das tensões fase- 

fase e fase-neutro. 

 

o Manutenção dos quadros de comando de baixa tensão: 

 

 Inspecionar visualmente os disjuntores, contatores

e fusíveis, chaves de comando, configurações e funções 

do relógio astronômico e do estado dos gabinetes (portas, 

interiores e cadeado); 

 

 Medir a resistência de terra; 

 
 Limpar todo o quadro de comando; 

 
 Medir a tensão do principal barramento de alimentação; 

 
 Lubrificar as portas, caso necessário. 

 
 Registrar, via sistema, todos os serviços de manutenção preventiva, 

incluindo minimamente: 

 

o A mão de obra empregada; 

 
o Componentes (materiais, peças etc.) retirados e/ou instalados; 

 
o O cadastro da atividade de manutenção. 

 
 Definir a periodicidade de execução de cada um dos procedimentos de 

manutenção preventiva; 

 

 Disponibilizar para as equipes de campo canais de comunicação e 

dispositivos móveis, dotados de GPS e rede de comunicação de dados, 
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24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, funcionando em tempo 

real, viabilizando o registro dos serviços executados e a abertura de 

chamados; 

 

 Fornecer todos os componentes e insumos necessários para a completa 

realização das atividades, incluindo, mas não se limitando a, mão de obra, 

despesas com Equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos 

de Proteção Coletivos - EPC, materiais e demais equipamentos que se 

fizerem necessários; 

 

 Executar a verificação da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA via ronda 

motorizada em toda sua extensão, incluídos os túneis, passagens 

subterrâneas, pontos ornamentais, pontos especiais. Nas rondas 

motorizadas deverão ser observados e registrados ao menos os 

seguintes itens: 

 

o Quantidade de lâmpadas apagadas, intermitentes ou acesas 

indevidamente; 

 

o Existência de árvores interferindo na qualidade da iluminação; 

 
o Existência de irregularidades que venham colocar em risco a 

segurança da população; 

 
o Ponto fora do prumo, abalroada, faltante; 

 
o Luminária faltante ou compartimento aberto; 

 
o Braço ou suporte fora de posição; 

 
o Necessidade de limpeza da luminária; 

 
o Condições inadequadas de luminosidade (iluminância e fator de 

uniformidade das FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E 

EFICIENTIZADAS). 

 

 Solicitar, via sistema específico de abertura de chamados, os serviços 
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adequados de manutenção corretiva das irregularidades e panes 

identificadas via ronda motorizada e via SISTEMA DE TELEGESTÃO. 

 

3.1.3.3 Plano de Manutenção Preditiva e Preventiva – PMP 

 
Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos 

procedimentos e principais características dos serviços que serão executados 

relacionados à manutenção preditiva e preventiva, a CONCESSIONÁRIA deverá 

elaborar o Plano de Manutenção Preventiva – PMP, que será incorporado ao 

PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL – POMI, atualizado e 

incorporado ao PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEFINITIVO – 

POMD, para ser utilizado como base ao longo de toda a vigência da 

CONCESSÃO. Nele, a CONCESSIONÁRIA deverá incluir a estratégia detalhada 

para realização dos procedimentos relacionados. 

No PMP deverá ser apresentado: 

 
 O desenho da operação, incluindo: 

 
o Os processos para execução dos serviços de manutenção 

preditiva e preventiva; 

 

o A periodicidade de execução dos procedimentos. 

 
 A estrutura básica dos recursos humanos, técnicos e operacionais para a 

execução dos serviços de manutenção corretiva e de pronto atendimento. 

 

 O modelo de checklist que será realizado mensalmente pela 

CONCESSIONARIA, contendo a periodicidade e os procedimentos de 

execução de cada um dos serviços listados abaixo: 

 

o Manutenção de toda a rede subterrânea, executando, 

minimamente: 

 

 Medição da malha de aterramento; 

 
 Medição do isolamento dos condutores nas caixas de 
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passagem; 

 

 Verificação do estado da cabeação e das conexões. 

 
o Inspeção em todos os transformadores exclusivos da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA executando, ao menos: 

 

 A inspeção visual dos terminais, isoladores e para-raios 

para verificação de atuação e danos físicos; 

 

 A medição da resistência de terra do neutro e das tensões 

fase-fase e fase-neutro; 

 

 A verificação das conexões visíveis e com termo-detetor. 

 
o Manutenção dos quadros de comando baixa tensão executando 

pelo menos: 

 Medição da resistência de terra; 

 
 Verificação dos disjuntores, contatores e fusíveis, chaves de 

comando, configurações e funções do relógio astronômico e 

do estado dos gabinetes (portas, interiores e cadeado); 

 

 Limpeza completa do quadro de comando; 

 
 Medição da tensão do principal barramento de alimentação; 

 
 Lubrificação das portas se necessário. 

 
o Limpeza interna e externa das luminárias conforme o tipo: 

 
 Manutenção em logradouros não modernizados; 

 
 Manutenção em logradouros modernizados. 

 
o Aplicação das tintas e preparo das superfícies tanto para a pintura 

de postes, quanto dos aparelhos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 
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 Detalhamento das seguintes especificações das tintas: 

 
 Descrição; 

 
 Principais características (viscosidade, relação de 

mistura, secagem, rendimento, diluente, 

inflamabilidade, estocagem etc.); 

 

 Tipo; 

 
 Substrato; 

 
 Veículo; 

 
 Cores. 

 
O PMP poderá ser atualizado e revisado ao longo de todo o período da 

CONCESSÃO, mediante requisição do PODER CONCEDENTE ou solicitação 

da CONCESSIONÁRIA, caso que deverá ser devidamente aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 
3.1.3.4 Gestão de Materiais 

 
Para a gestão dos materiais e equipamentos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, caberá 

à CONCESSIONÁRIA efetuar o controle sobre as aquisições, sobre os materiais 

novos e sobre os retirados da rede. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar especificações técnicas para todos os 

materiais aplicados na REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e estabelecer e 

manter procedimento técnico para garantir a qualidade dos materiais, fabricantes 

e fornecedores. A gestão de materiais pela CONCESSIONÁRIA deverá prever 

todos os procedimentos necessários para garantir plena rastreabilidade e 

controle da qualidade dos materiais. 

 

3.1.3.5 Gestão de Estoques 
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Caberá à CONCESSIONÁRIA definir as políticas de estoque, bem como políticas 

de ressuprimento para os itens básicos que serão adotados ao longo da 

CONCESSÃO. Para isto, deverá ser desempenhada a gestão de estoques, 

abrangendo a segmentação das famílias de materiais de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA a serem estocados no almoxarifado da CONCESSIONÁRIA, definição 

de estoque mínimo, estoque de segurança, estoque máximo e pontos de 

ressuprimento para suportar a operação e manutenção dos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, no período de vigência do CONTRATO. 

 

3.1.3.5.1 Almoxarifado 

 
Competirá à CONCESSIONÁRIA disponibilizar almoxarifado exclusivo, para 

atender a demanda de reposição de materiais e equipamentos, bem como 

garantir o armazenamento de estoque e materiais retirados da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que se fizerem necessários em decorrência da 

execução dos SERVIÇOS. 

 

Para a inicialização da operação e manutenção da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA inicial, poderá a CONCESSIONÁRIA disponibilizar um almoxarifado 

provisório, devendo a instalação em caráter definitivo ser concluída até a data 

de início da Subfase II – Modernização. 

 
Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação ao 

Almoxarifado 

 

 Dispor de equipamentos que garantam o devido acondicionamento e 

movimentação dos materiais, com prateleiras, pallets, armários, 

empilhadeira, carrinho porta pallets, balanças, bancadas para testes de 

componentes do sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

 Dispor de mão de obra para os serviços de movimentação; 

 
 Dispor de sistema de controle de estoque e movimentação de materiais; 

 
 Dispor de equipamentos de informática, linha telefônica e funcionários 
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habilitados e com dedicação exclusiva para operar o sistema de controle 

de estoque e movimentação de materiais de ILUMINAÇÃO PÚBLICA em 

seu poder; 

 

 Garantir a execução dos procedimentos relacionados à administração e 

controle do estoque de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

 Armazenar de forma adequada e apartada, de maneira a garantir a 

integridade, a conservação e o controle de todos os materiais novos ou 

retirados da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

 Garantir a execução dos procedimentos relacionados à triagem, 

tratamento, reutilização, destinação, entre outros. 

 

3.1.3.5.2 Plano de Gestão de Estoque – PGE 

 
Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos 

procedimentos e principais características dos serviços que serão executados 

relacionados à gestão de estoque, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o 

Plano de Gestão de Estoque – PGE, que será incorporado ao PLANO DE 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL – POMI, atualizado e incorporado ao 

PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEFINITIVO – POMD, para ser 

utilizado  como  base ao  longo  de  toda a  vigência  da  CONCESSÃO. Nele, a 

CONCESSIONÁRIA deverá incluir a estratégia detalhada para realização dos 

procedimentos relacionados. 

 
No PGE deverá ser apresentado: 

 
 O desenho da operação, incluindo: 

 
o Os processos para execução dos procedimentos de gestão de 

estoques. 

 

 A estrutura básica dos recursos humanos, técnicos e operacionais para a 

execução dos serviços de manutenção corretiva e de pronto atendimento; 
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 A segmentação das famílias de materiais de ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

estocados, definição de estoque mínimo, estoque de segurança, estoque 

máximo e pontos de ressuprimento para suportar a operação e 

manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, no período de 

vigência do CONTRATO. 

 

3.1.3.6 Gestão de Destinação de Materiais 

 
Todo material ou equipamento retirado da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

em decorrência da execução dos SERVIÇOS sob responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, deverá ser alvo de triagem, classificação e posterior 

reutilização ou destinação, conforme o caso. 

 

Para isto, caberá à CONCESSIONÁRIA executar procedimentos específicos, 

conforme o tipo de material, destacando-se entre eles os resíduos poluentes que 

apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente e necessitam tratamento 

e disposição especiais, em função de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e contaminação. 

 

O armazenamento, transporte, descontaminação e destinação dos resíduos 

poluentes deverá ser realizada por meio de empresa especializada, que atenda 

a todos os requisitos legais da legislação ambiental vigente. A comprovação ao 

PODER CONCEDENTE, da correta destinação final destes resíduos se dará 

através da emissão e encaminhamento de certificado de descontaminação e 

destinação final dos resíduos. 

 
Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à 

Gestão de Destinação de Materiais 

 

 Adequar às Normas e Legislações Vigentes (no âmbito do municipal, 

estadual e federal); 

 

 Definir quais os procedimentos relacionados aos Resíduos Classe I – 

Resíduos Perigosos: 
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o Lista de Resíduos Classe I; 

 
o Forma de Manuseio; 

 
o Local de Acondicionamento; 

 
o Tempo de Armazenamento; 

 
o Forma de Coleta; 

 
o Transporte; 

 
o Destinação Final; 

 
o Volume mensal estimado. 

 
 Definir quais os dos procedimentos relacionados aos Resíduos Classe II 

- Resíduos Não Perigosos: 

 
o Lista de Resíduo Classe II; 

 
o Caracterização (A ou B); 

 
o Forma de Manuseio; 

 
o Local de Acondicionamento; 

 
o Tempo de Armazenamento; 

 
o Destinação Final; 

 
o Volume mensal estimado. 

 
 Estabelecer a Estratégia de Minimização dos Resíduos: 

 
o Adotar práticas de redução do consumo de energia e matéria 

prima, reutilização e reciclagem. 

 

 Estabelecer a Estratégia de Segregação de Materiais: 
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o Adotar práticas de separação dos ativos de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, de acordo com suas características físicas, químicas e 

biológicas e os riscos envolvidos. 

 

 Definir quando do Tratamento, Descontaminação e Destinação Final por 

Terceiros: 

 

o Apresentar os métodos e técnicas de descontaminação e 

destinação final de resíduos poluentes e certificados relacionados. 

 

 Definir um Plano de Conscientização Ambiental. 

 
3.1.3.6.1 Plano de Destinação de Materiais – PDM 

 
Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos 

procedimentos e principais características dos serviços que serão executados 

relacionados à destinação de materiais, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar 

o Plano de Destinação de Materiais – PDM, que será incorporado ao PLANO DE 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL – POMI, atualizado e incorporado ao 

PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEFINITIVO – POMD, para ser 

utilizado como base ao longo de toda a vigência da CONCESSÃO. Nele, deverão 

ser detalhados os procedimentos específicos, conforme o tipo de material, 

destacando-se entre eles os resíduos poluentes que apresentam riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente e necessitam tratamento e disposição especiais, em 

função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

contaminação. Para isto, caberá à CONCESSIONÁRIA elaborar, conforme as 

diretrizes especificadas no ANEXO 9. 

 

Além disso, no PDM deverá ser apresentado: 

 O desenho da operação, incluindo: 

 
o Os processos para execução dos serviços de destinação 

adequada de materiais. 

 

 A estrutura básica dos recursos humanos, técnicos e operacionais para a 
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execução dos serviços de destinação de materiais. 

 

O PDM poderá ser atualizado e revisado ao longo de todo o período da 

CONCESSÃO, mediante requisição do PODER CONCEDENTE ou solicitação 

da CONCESSIONÁRIA, caso que deverá ser devidamente homologado pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 

3.1.4   Sistemas de Suporte à Operação e Manutenção 

 
Para o funcionamento operacional adequado durante a vigência da 

CONCESSÃO, caberá a CONCESSIONÁRIA a implantação de soluções 

integradas de tecnologia de informação que contemplem: 

 

 Sistema Central de Gerenciamento; 

 Sistema de Gestão de Chamados; 

 Sistema de Gestão de Frotas; 

 Sistema de Gestão de Materiais. 

 
Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação ao 

Sistemas de Suporte à Operação e Manutenção: 

 

 Implantar Sistema Central de Gerenciamento que possibilite 

minimamente: 

 

o Interagir em tempo real com o sistema de gestão de chamados 

implantado na Central de Atendimento, possibilitando o 

acionamento das equipes de campo, para correção das 

ocorrências; 

 

o Registrar, acompanhar e controlar todos os chamados e 

intervenções realizadas, devidamente codificadas, relacionando 

suas causas, medidas corretivas e a identificação da equipe 

interventora, de tal forma que possam ser emitidos relatórios 

gerenciais com análises estatísticas; 
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o Enviar comandos às equipes de campo por meio da transmissão 

de dados aos dispositivos móveis, dotados de GPS e rede de 

comunicação de dados, devendo em seguida a equipe de campo 

apontar as informações de restabelecimento dos defeitos; 

 

o Retornar ao CCO as informações apontadas pelas equipes de 

campo, contendo os dados do serviço executado, permitindo a 

correta apuração dos indicadores de qualidade de serviço; 

 

o Identificar a localização das equipes de forma georreferenciada, 

otimizando o despacho automático de serviços de acordo com sua 

proximidade, disponibilidade e ferramental; 

 

o Monitorar, em tempo real, os veículos e as equipes de campo em 

todo o percurso até sua chegada à base operacional; 

 

o Monitorar o cumprimento dos indicadores de desempenho 

definidos, no que se refere a prazos de execução de serviços, 

qualidade, disponibilidade e desempenho dos serviços de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA e dos demais escopos da CONCESSÃO; 

 

o Permitir a atualização do cadastro, a partir de eventos ou 

intervenções realizadas nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, mantendo o respectivo histórico de intervenções; 

 

o Registrar as pendências na execução dos serviços ou de serviços 

necessários de terceiros; 

 
o Visualizar todas os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 

FONTES DE LUZ cadastrados em mapas do Município de Itajubá, 

bairros, logradouros ou ruas, com correlacionamento direto entre 

esta localização e o número de identificação de cada FONTE DE 

LUZ; 
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o Prover interface em língua portuguesa e como uma de suas 

funções, a possibilidade de interface de dados com outras soluções 

de tecnologia da informação, que possam vir a ser agregadas à 

solução de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

o Possuir controle e restrições de acesso, garantir a padronização e 

validação dos dados e possuir uma gama completa de opções de 

consultas e relatórios, de forma a permitir o total monitoramento 

das atividades contratadas pelo PODER CONCEDENTE; 

 

o Utilizar plataformas de software, tipos de arquivos e aplicativos 

amplamente utilizados no mercado e devidamente licenciados, 

com capacidade para processamento georreferenciado; 

 

o Garantir o funcionamento do CCOde 08h às 20h de segunda a 

sexta-feira (exceto feriados). 

 
o Garantir todos os procedimentos de segurança necessários à 

conservação, preservação e recuperação dos dados, para 

funcionamento contingência e proteção contra falta de energia, 

velocidade e conectividade compatível com o dimensionamento do 

sistema; 

 

o Permitir o gerenciamento dos ativos administrados, contemplando 

uma base de dados georreferenciada GIS (Geographic Information 

System); 

 

o Gerar relatórios parciais de indicadores; 

 
o Gerar alarmes caso os chamados abertos estejam fora dos prazos 

de execução acordados; 

 

o Permitir o gerenciamento do tempo de resposta e solução baseado 

nas definições de prioridades; 

 

o Permitir o gerenciamento da carga de trabalho de cada equipe; 
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o Permitir o planejamento das rotas; 

o Permitir a configuração de processos de execução para 

manutenção preditiva, preventiva e corretiva; 

 

o Documentar os serviços de manutenção executados; 

 
o Monitorar em tempo real: 

 
 Quantidade de equipes disponíveis; 

 
 Tipo de veículo e/ou equipamento disponível; 

 
 Composição da equipe; 

 
 Volume de serviços pendentes, em execução e executados 

da equipe; 

 

 Posição geográfica da equipe; 

 
 Início de deslocamento; 

 
 Localização do serviço; 

 
 Data e hora da execução do serviço; 

 
 Tempo de execução do serviço; 

 
 Serviços realizados e a quantidade. 

 
o Integrar os  registros  realizados  pelas  equipes   de   campo   via 

dispositivos móveis; 

 
o Permitir a integração com o Sistema de Gestão de Chamados 

implantado na Central de Atendimento, disponibilizando as 

informações necessárias para registro no sistema operado na 

Central de Atendimento, minimamente, do momento de ocorrência 

de falhas nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e mensuração 

do tempo para realização dos serviços de manutenção corretiva 
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nestes pontos. 

 

 Implantar Sistema de Gestão de Chamados que possibilite minimamente: 
 

o Definir os níveis de criticidade dos chamados; 

 
o Tratar os chamados por meio da associação de níveis de 

prioridade, da urgência e do impacto, conforme os níveis de 

criticidade e complexidade estabelecidos; 

 

o Permitir a priorização e alocação dos chamados de manutenção 

corretiva; 

 

o Receber os chamados de falhas, incidentes, não conformidades, 

solicitações de serviço e solicitações adicionais via Unidade de 

Resposta Audível - URA – e website; 

 

o Gerenciar os prazos para resolução dos chamados; 

 
o Realizar consultas e gerar relatórios gerenciais e estatísticas de 

todos os chamados dos serviços cadastrados; 

 

o Disponibilizar o controle de horas de operação do próprio sistema; 

 
o Permitir a definição dos níveis de criticidade dos chamados; 

 
o Permitir o controle de dependências para o andamento do 

chamado; 

 

o Permitir o registro de todos os indicadores de desempenho 

relacionados à Central de Atendimento e ao cumprimento dos 

prazos de manutenção, definidos no ANEXO 8 – Sistema de 

Mensuração de Desempenho. 

 

o Disponibilizar acesso ao PODER CONCEDENTE, via portal web 

ou outra solução via internet, para o acompanhamento das 

providências em andamento e do tempo decorrido desde sua 
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abertura; 

 

o Gerar automaticamente um único número de registro ao 

atendimento de cada solicitação recebida. Por meio do controle do 

número de série e dos horários de atendimento deverá ser 

registrado o tempo real gasto naquele atendimento, para fins de 

apuração dos indicadores de desempenho relacionados, 

conforme detalhado no ANEXO 8 – Sistema de Mensuração de 

Desempenho. 

 

 Implantar Sistema de Gestão de Frotas que possibilite minimamente: 

 
o Permitir o controle e monitoramento dos veículos e condutores, 

quando da ocorrência de comunicados pelos órgãos de trânsito e 

da aproximação da data de vencimento das habilitações 

cadastradas no sistema dos motoristas da operação, como 

também do planejamento, histórico e descrição dos serviços 

executados de manutenção preventiva e corretiva da frota; 

 

 Implantar Sistema de Gestão de Materiais que possibilite minimamente: 

 
o Gerenciar o cadastro de materiais, fornecedores e serviços, 

administração de compras de materiais e de contratação de obras 

e serviços, gestão de fornecimento de materiais, inventário físico 

de estoque (anual, rotativo, amostra), previsão e planejamento de 

materiais, incluindo gestão de estoques de segurança e pontos de 

ressuprimento, consolidação das necessidades, administração de 

almoxarifados, gestão de armazenamento (localização dos itens de 

estoque, gestão e controle de recebimento, armazenamento, 

coleta e expedição, gestão da carga da equipe de trabalho do 

armazém), controle de materiais retirados da rede, controle de 

materiais em trânsito (utilizado pelas equipes de campo para 

execução das manutenções preventivas e corretivas); 

 

 Integração 
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o Integrar os sistemas que serão implantados no CCO – Gestão de 

Chamados, Frotas, Materiais e Telegestão. 

3.2 Modernização e Eficientização da Rede de Iluminação Pública 

 
Os serviços de modernização e eficientização deverão envolver a adequação da 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA atual aos parâmetros luminotécnicos 

mínimos exigidos nas normas vigentes, bem como a instalação de soluções que 

elevem o Índice de Reprodução de Cor - IRC médio e tenham potencial para 

promover a redução de consumo de energia das FONTES DE LUZ 

MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS. 

 

Serão consideradas como FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E 

EFICIENTIZADAS as FONTES DE LUZ cujos parâmetros luminotécnicos forem 

adequados aos requisitos fixados, conforme correlação viária, definida na Tabela 

2 - Iluminância Média Mínima e Uniformidade para cada classe de iluminação, 

com base na Norma da ABNT 5101:2012, obtendo, para esses pontos, o IRC 

médio mínimo de 70 e; tenham sido instaladas soluções que resultem em 

redução da Carga Instalada Média (W) da população formada por tais unidades. 

 

3.2.1 Cronograma De Modernização e Eficientização 

 
Ao longo da vigência da CONCESSÃO, caberá à CONCESSIONÁRIA garantir 

que a modernização e eficientização total da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

seja realizada pelo menos 2 (duas) vezes. 

 

A primeira onda de modernização e eficientização do parque deverá ocorrer no 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de início da Subfase 

II – Modernização, em conformidade com os MARCOS DE MODERNIZAÇÃO, 

EFICIENTIZAÇÃO e IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELEGESTÃO. Abaixo 

estão descritas a s exigências relacionadas às atividades de modernização e 

eficientização, que devem ser consideradas em conjunto com as exigências 

relacionadas à implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO. 
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 1º MARCO: Promover a modernização de, ao menos, 20% de todas as 

FONTES DE LUZ constantes no Anexo H – Cadastro Georreferenciado 

da Rede de Iluminação Pública no início da Subfase II – Modernização, 

obtendo, nos pontos modernizados, IRC (Índice de Reprodução de Cor) 

médio de, no mínimo, 70 e redução da carga instalada média das 

FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS de 33%, 

desde que concluída também a implantação do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO, nas FONTES DE LUZ previstas no cronograma de 

implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, até o final do 12º mês 

contabilizado a partir do início da fase de modernização; 

 

 2º MARCO: Promover a modernização de, ao menos, 40% de todas as 

FONTES DE LUZ constantes no Anexo H – Cadastro Georreferenciado 

da Rede de Iluminação Pública no início da Subfase II – Modernização, 

obtendo, nos pontos modernizados, IRC (Índice de Reprodução de Cor) 

médio de, no mínimo, 70 e redução da carga instalada média das 

FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS de 36%, desde 

que concluída também a implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, 

nas FONTES DE LUZ previstas no cronograma de implantação do 

SISTEMA DE TELEGESTÃO, até o final do 24º mês contabilizado a partir 

do início da fase de modernização; 

 3º MARCO: Promover a modernização de, ao menos, 60% de todas as 

FONTES DE LUZ constantes no Anexo H – Cadastro Georreferenciado 

da Rede de Iluminação Pública no início da Subfase II – Modernização, 

obtendo, nos pontos modernizados, IRC (Índice de Reprodução de Cor) 

médio de, no mínimo, 70 e redução da carga instalada média das 

FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS de 39%, desde 

que concluída também a implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, 

nas FONTES DE LUZ previstas no cronograma de implantação do 

SISTEMA DE TELEGESTÃO, até o final do 36º mês contabilizado a partir 

do início da fase de modernização; 
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 4º MARCO: Promover a modernização de, ao menos, 80% de todas as 

FONTES DE LUZ constantes no Anexo H – Cadastro Georreferenciado 

da Rede de Iluminação Pública no início da Subfase II – Modernização, 

obtendo, nos pontos modernizados, IRC (Índice de Reprodução de Cor) 

médio de, no mínimo, 70 e redução da carga instalada média das 

FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS de 42%, 

desde que concluída também a implantação do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO, nas FONTES DE LUZ previstas no cronograma de 

implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, até o final do 48º mês 

contabilizado a partir do início da fase de modernização; 

 

 5º MARCO: Promover a modernização de, 100% de todas as FONTES 

DE LUZ constantes no Anexo H – Cadastro Georreferenciado da Rede de 

Iluminação Pública no início da Subfase II – Modernização, obtendo, nos 

pontos modernizados, IRC (Índice de Reprodução de Cor) médio de, no 

mínimo, 70 e redução da carga instalada média das FONTES DE LUZ 

MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS de 45%, desde que concluída 

também a implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, nas FONTES DE 

LUZ previstas no cronograma de implantação do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO, até o final do 60º mês contabilizado a partir do início da 

fase de modernização. 

Ressalta-se que as metas de modernização, IRC e redução da carga instalada 

média são cumulativas, ou seja, na entrega de cada um dos MARCOS do 

CRONOGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO serão avaliadas 

todas as FONTES DE LUZ já modernizados da rede, de modo que, na entrega 

do 5º marco, as metas serão avaliadas considerando todas as FONTES DE LUZ 

da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

3.2.2 Diretrizes de Modernização e Eficientização 

 
Na implantação das iniciativas de modernização e eficientização da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, deverão ser observadas as diretrizes expostas a 
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seguir, considerando-as também na elaboração do Plano de Modernização e 

Eficientização – PMOE: 

 

 Deverão ser priorizadas as áreas do Município de Itajubá com maior 

densidade demográfica e fluxo de deslocamento diário de veículos; 

 

 Adicionalmente, deverão ser priorizadas as áreas com menores níveis 

educacionais e de renda e/ou apresentem alto índice de ocorrência de 

crimes e acidentes envolvendo veículos automotores. 

O embasamento do atendimento às exigências acima deverá ser construído com 

base em estudos oficiais públicos. 

 

As diretrizes dispostas acima se baseiam no fato de que os locais em questões 

terão maior benefício com a melhora do nível de qualidade de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

3.2.3 Adequação de Parâmetros Luminotécnicos 

 
Para promover a modernização das FONTES DE LUZ, além da obtenção, nas 

FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS, de IRC (Índice de 

Reprodução de Cor) médio mínimo, de 70, caberá a CONCESSIONÁRIA 

adequá-los aos parâmetros luminotécnicos especificados, abrangendo para tal: 

 

 Realizar simulações luminotécnicas, antes do início dos serviços de 

modernização, por meio da utilização de softwares específicos de 

iluminação. Nas simulações, deverão ser levados em consideração os 

requisitos mínimos exigidos pelo PODER CONCEDENTE e na Norma 

ABNT NBR 5101:2012, conforme o tipo do logradouro ou local; 

 

 Identificar e incluir no CADASTRO TÉCNICO a classificação das vias de 

veículos e pedestres (P1, P2, P3 e P4) em consonância com a Norma 

ABNT NBR 5101:2012; 

 

 Atender aos critérios da Norma NBR 5181:2013, para a iluminação de 

túneis e passagens inferiores; 
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 Atender às determinações das normas e regulamentações brasileiras 

publicadas pela ABNT, para a iluminação em faixas de travessia de 

pedestres, pontos de parada de ônibus, áreas verdes e outros locais 

especiais; 

 

 Adequar as posições, arranjos, altura de montagem e projeção de postes, 

braços e luminárias para atender aos requisitos luminotécnicos, 

considerando sempre a redução ou ajustamento da altura dos postes a 

fim de evitar a obstrução da iluminação por árvores, equipamentos 

públicos e outros obstáculos ao fluxo luminoso. 

 

Para efeito de dimensionamento das luminárias e demais materiais e 

equipamentos aplicados na modernização da iluminação viária, exceto em 

túneis, caberá à CONCESSIONÁRIA considerar para cada “Classe de 

Iluminação”, a iluminância média mínima “Eméd.min” e o fator de uniformidade 

mínimo “U” conforme indicado na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Iluminância Média Mínima e Uniformidade para cada classe de 

iluminação. Fonte: ABNT NBR 5101:2012 

 

 
 

Classe de Iluminação 

Iluminância Média 

Mínima 

Fator de Uniformidade 

Mínimo 

Emed,min (lux) U = Emín/Emed 

V1 30 0,4 

V2 20 0,3 

V3 15 0,2 

V4 10 0,2 

V5 5 0,2 
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P1 20 0,3 

P2 10 0,25 

P3 5 0,2 

P4 3 0,2 

 

 
3.2.4 Soluções Técnicas 

 
Para a solução técnica de modernização do parque, a CONCESSIONÁRIA 

deverá atender as especificações dos requisitos técnicos importantes para a 

prestação adequada dos SERVIÇOS. 

Dessa forma, com relação às luminárias que serão implantadas, em substituição 

aos equipamentos atuais do parque, serão consideradas exigências mecânicas, 

elétricas e fotométricas. 

 

Características mecânicas: 

 

 Apresentar índice de proteção IP 66 ou superior para a luminária, 

incluindo seu conjunto óptico e o alojamento do driver; 

 Realização de ensaios de teste conforme requisitos dos procedimentos 

LM 80-08 e LM 79-08; 

 Acabamento em pintura eletrostática com resinas de poliéster em pó, com 

proteção contra radiação ultravioleta; 

 Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser feitos em aço 

inoxidável; 

 As luminárias devem ser resistentes à força do vento, conforme previsto 

na ABNT NBR 15129; 

 A luminária deve ser submetida ao ensaio para verificar a proteção contra 

impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 62262:2002; 

 O conjunto deve atender aos testes de vibração, conforme norma ANSI 

C136 e ou ABNT NBR IEC 60598-1/2010. 
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Características elétricas: 

 

 A luminária deverá ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de 

Tensão (DPS). 

 

Características fotométricas: 
 

 Temperatura de cor entre 3.500K e 4.700K; 

 Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70; 

 As luminárias destinadas as vias com telegestão deverão possuir driver 

dimerizável. 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação aos 

procedimentos para execução dos serviços de modernização e 

eficienização 

 Elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE, observando o 

disposto no ANEXO 4 – DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL, os projetos 

relacionados aos serviços de modernização e eficientização previstos no 

período. Neles deverão ser apresentados, minimamente: 

 

o Plano de implementação completa, contendo: 

 
 Cronograma detalhado de execução e conclusão dos 

serviços; 

 

 Quantitativo dos materiais a serem empregados. 

 
o Projetos luminotécnicos, incluindo neles, mas não se limitando: 

 
 Índice de Reprodução de Cor – IRC; 

 
 Eficiência Luminosa (l/W); 

 
 Curva de Iluminância e Uniformidade. 

 
o Projetos elétricos; 
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o Detalhamento das PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 

respectivas FONTES DE LUZ envolvidas, devidamente 

georreferenciadas; 

 

o Relação de materiais constantes nos projetos; 

 
o Especificações técnicas completas dos materiais a serem 

empregados; 

 

o Diagramas elétricos de montagem; 

 
o Memória de cálculo das cargas envolvidas a serem retiradas e 

instaladas; 

 
o As cargas elétricas existentes e futuras, para eventuais alterações 

das características das estações transformadoras; 

 

o Assinaturas dos engenheiros responsáveis, acompanhado do 

número do CREA, recolhida e anotada a respectiva ART, 

conforme regulamentação vigente. 

 

 Realizar as devidas alterações nos projetos, caso solicitado pelo PODER 

CONCEDENTE a sua revisão, no prazo disposto no CONTRATO. Nesta 

hipótese, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar os serviços de 

modernização e eficientização pretendidos apenas após a aprovação dos 

projetos revisados; 

 

 Comunicar formalmente ao PODER CONCEDENTE, quando da 

conclusão dos serviços de modernização e eficientização, acompanhado 

do “as built” de cada projeto. O “as built” deverá ser acompanhado das 

relações dos materiais empregados e da data da energização, bem como 

os resultados de iluminância, uniformidade e do índice de reprodução de 

cor – IRC e eficiência luminosa, elementos estes a serem entregues da 

seguinte forma: 
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o Uma via original do projeto (em formato digital – AUTOCAD e 

impresso); 

 
o Cópias de cada projeto à critério do PODER CONCEDENTE; 

 
o Duas vias (em papel e meio digital) da relação discriminada dos 

materiais, relação de logradouros com as respectivas quantidades 

de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados, tipos e 

potências das fontes luminosas, tipos de braços e quantidade de 

FONTES DE LUZ instaladas. 

 

 Atualizar o CADASTRO TÉCNICO após a conclusão da Subfase II – 

Modernização, incluindo ao menos: 

 

o A identificação de todas as PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

e respectivas FONTES DE LUZ; 

 

o O cadastro da atividade de modernização e eficientização 

realizada. 

 Encaminhar ao PODER CONCEDENTE a comprovação da atualização 

do CADASTRO TÉCNICO. 

 

3.2.5 Plano de Modernização e Eficientização – PMOE 

 
Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos 

procedimentos e principais características dos serviços que serão executados 

na modernização e eficientização das FONTES DE LUZ, a CONCESSIONÁRIA 

deverá elaborar um Plano de Modernização e Eficientização – PMOE, a ser 

incorporado no Plano Estratégico - PE. Nele, a CONCESSIONÁRIA deverá 

incluir a estratégia detalhada para atendimento, no mínimo, às exigências de 

modernização e eficientização dos MARCOS do CRONOGRAMA DE 

MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO, diretrizes e procedimentos descritos no 

presente documento. 

 

No Plano de Modernização e Eficientização - PMOE, deverão ser apresentados, 
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minimamente: 

 

 O cronograma detalhado de modernização e eficientização das FONTES 

DE LUZ, demonstrando como serão atendidas as exigências de 

modernização e eficientização, dos MARCOS do CRONOGRAMA DE 

MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO definidos. 

 

 A solução proposta, justificando a viabilidade técnica da aplicação da 

tecnologia selecionada; 

 

 As simulações luminotécnicas realizadas para adequação das FONTES 

DE LUZ aos parâmetros mínimos exigidos na Norma da ABNT NBR 

5101:2012; 

 

 A classificação das vias de veículos (V1, V2, V3, V4 e V5) e pedestres 

(P1, P2, P3 e P4), em consonância com a norma técnica ABNT NBR 

5101:2012; 

 

 As tecnologias/sistemas a serem implantados para economizar energia e 

as características técnicas dos equipamentos a serem utilizados; 

 

 O potencial de redução de consumo de energia elétrica das FONTES DE 

LUZ a serem modernizadas devida a implantação das tecnologias 

selecionadas; 

 

 A estrutura básica dos recursos técnicos e operacionais para a execução 

dos SERVIÇOS de modernização e eficientização. 

 

O PMOE poderá ser atualizado e revisado ao longo de todo o período de 

modernização e eficientização, mediante requisição do PODER CONCEDENTE 

ou solicitação da CONCESSIONÁRIA, caso que deverá ser devidamente 

aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 

 

3.3 Telegestão 
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A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um SISTEMA DE TELEGESTÃO nas 

vias abaixo relacionadas: 

 

BAIRRO TIPO LOGRADOURO LOGRADOURO CLASSIFICAÇÃO 

Avenida Avenida 
Engenheiro Pedro Fonseca 
Paiva 

V2 

Avenida Avenida Olegário Maciel V2/V3 

Avenida Avenida 
Marginal Direita Ribeirão 
Anhumas 

V2/V3/V4 

Avenida Avenida 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

V2 

Avenida Avenida 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

V2 

Boa Vista Avenida Capitão Gomes V2 

Boa Vista Avenida dos Ferroviários V2 

Boa Vista Avenida 
Marginal Direita do Rio 
Sapucai 

V2/V3 

Boa Vista Avenida 
Silvestre Antônio Junqueira 
Ferraz 

V2/V3 

Boa Vista Avenida 
Silvestre Antônio Junqueira 
Ferraz 

V2/V3 

Boa Vista Avenida 
Silvestre Antônio Junqueira 
Ferraz 

V2/V3 

Centro Avenida 
Marginal Direita do Rio 
Sapucai 

V2/V3 

Centro Avenida Bps V4 

Cruzeiro Avenida Bps V4 

Cruzeiro Avenida Bps V4 

Cruzeiro Avenida Bps V4 

Distrito Industrial Avenida Tiradentes V3 

Estiva Avenida Doutor Jerson Dias V2 

Imbel Avenida Coronel Aventino Ribeiro V2 

Imbel Avenida Coronel Aventino Ribeiro V2 

Morro Grande Avenida Padre Lourenço V2 

Nações Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Nações Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Nações Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Nações Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Nossa Senhora 
da Agonia 

Avenida Nossa Senhora da Agonia V3/V4 

Nossa Senhora Avenida Padre Lourenço V2 
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de Fátima 

Novo Horizonte Avenida 
Silvestre Antônio Junqueira 
Ferraz 

V2/V3 

Oriente Avenida Miminda Viana V3 

Piedade Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Piedade Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Pinheirinho Avenida Paulo Carneiro Santiago V3 

Pinheirinho Avenida Olavo Carneiro Santiago V3 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Porto Velho Avenida 
Marginal Direita do Rio 
Sapucai 

V2/V3 

Santa Rita de 
Cássia 

Avenida Padre Lourenço V2 

Santa Rita de 
Cássia 

Avenida 
Marginal Esquerda do Rio 
Sapucaí 

V3/V4 

Santo Antônio Rua Tiradentes V3 

São Judas Tadeu Avenida 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

V2 

São Judas Tadeu Avenida 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

V2 

São Sebastião Avenida Padre Lourenço V2 

São Vicente Avenida Paulo Chiaradia V2 

São Vicente Avenida Umbelina Chiaradia V3/V4 

São Vicente Avenida Padre Lourenço V2 

São Vicente Avenida Padre Lourenço V2 

São Vicente Avenida Paulo Chiaradia V2 

Varginha Avenida João Antônio Pereira V3 

Varginha Avenida Doutor Vicente Sanches V3 

Varginha Avenida Henriqueto Cardinali V3 

Varginha Avenida Coronel Aventino Ribeiro V2 

 

Por meio do referido sistema, a CONCESSIONÁRIA deverá ser capaz de 

controlar em tempo real as FONTES DE LUZ localizadas nas vias acima 

relacionadas, a partir do envio de mensagens de comando do CCO à cada 

FONTES DE LUZ em que for instalado o sistema ou em conjunto. 
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Em todas as FONTES DE LUZ localizadas nas vias acima relacionadas deverão 

ser instalados dispositivos de controle que permitam a operação diretamente do 

CCO a qualquer momento, 24 (vinte e quatro) horas diariamente, 7 (sete) dias 

por semana. 

 

Todos os dados e relatórios registrados e gerados pelo SISTEMA DE 

TELEGESTÃO, deverão ser disponibilizados ao PODER CONCEDENTE, 

quando exigido, sendo disponibilizado acesso e login aos usuários definidos pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 

3.3.1 Cronograma de Implantação do Sistema de Telegestão 

 
No prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de início da 

Subfase II – Modernização e em consonância com as diretrizes de modernização 

e eficientização definidas neste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar 

a implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO nas principais vias e de tráfego 

intenso, em conformidade com os MARCOS DE MODERNIZAÇÃO E 

EFICIENTIZAÇÃO. Abaixo estão descritas as exigências relacionadas às 

atividades de implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, que devem ser 

consideradas em conjunto com as exigências relacionadas à modernização e 

eficientização. 

 

 1º MARCO: Controlar remotamente, pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO, 

no mínimo 20% das FONTES DE LUZ localizadas nas vias relacionadas 

no item 3.3; 

 

 2º MARCO: Controlar remotamente, pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO, 

no mínimo 40% das FONTES DE LUZ localizadas nas vias relacionadas 

no item 3.3; 

 

 3º MARCO: Controlar remotamente, pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO, 

no mínimo 60% das FONTES DE LUZ localizadas nas vias relacionadas 

no item 3.3; 
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 4º MARCO: Controlar remotamente, pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO, 

no mínimo 80% das FONTES DE LUZ localizadas nas vias relacionadas 

no item 3.3; 

 

 5º MARCO: Controlar remotamente, pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO, 

100% das FONTES DE LUZ localizadas nas vias relacionadas no item 

3.3. 

 

Ressalta-se que as metas de implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO são 

cumulativas, ou seja, na entrega de cada um dos MARCOS do CRONOGRAMA 

DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO serão avaliadas todas as FONTES 

DE LUZ já modernizados da rede, de modo que, na entrega do 5º MARCO, as 

metas serão avaliadas considerando todas as FONTES DE LUZ da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. O SISTEMA DE TELEGESTÃO será implantado em 

até 1500 FONTES DE LUZ. 

 

3.3.2 Soluções Técnicas 

 
A solução técnica proposta para implantação de telegestão no parque objetiva 

atingir simultaneamente dois objetivos distintos: especificações dos requisitos 

técnicos importantes para a prestação adequada dos SERVIÇOS e; flexibilidade 

para implantação de soluções aderentes e atualização tecnológica ao longo do 

tempo. 

 

A solução de telegestão a ser implantada deverá ser composta pelo software, 

concentradores (se aplicável) e controladores das luminárias, com tecnologia 

adequada à gestão de ativos remotos. 

 

A tecnologia e protocolos de comunicação a serem adotados serão de escolha 

da empresa responsável, contando que a comunicação seja realizada em 

frequência autorizada pela ANATEL para esta natureza de serviço. 

 

Os equipamentos instalados deverão levar em consideração as principais 

normas relacionadas: 



244 

 
 

 
 

 

 

 ABNT IEC-PAS 62612 - Lâmpadas LED com dispositivo de controle 

incorporado para serviços de iluminação geral - Requisitos de 

desempenho; 

 NBR 16026 - Dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos 

de LED - Requisitos de desempenho; 

 NBR IEC 61347-2-13 - Dispositivo de controle da lâmpada - parte 2-13. 

Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos 

alimentados em CC ou CA para os módulos de LED; 

 NBR IEC 62560 - Lâmpadas LED com dispositivo de controle incorporado 

para serviços de iluminação geral para tensão acima 50V – 

Especificações de segurança. 

 

3.3.2.1 Sistema de Telegestão 

 
Obrigações e Responsabilidades da Concessionária com relação ao 

Sistema de Telegestão 

 

 Permitir controle em modalidade remota das FONTES DE LUZ 

localizadas nas vias relacionadas no item 3.3; 

 

 Permitir o envio às FONTES DE LUZ localizadas nas vias relacionadas 

no item 3.3de instruções para comando de liga/desliga; 

 

 Permitir envio às FONTES DE LUZ localizadas nas vias relacionadas no 

item 3.3de instruções para regulação gradual (dimerização) do fluxo 

luminoso; 

 

 Permitir o acionamento das FONTES DE LUZ localizadas nas vias 

relacionadas no item 3.3quando do escurecimento em período diurno, 

normalmente em função das condições climatológicas, de forma que o 

acionamento não se limite apenas à programação vinculada ao calendário 

e relógio interno; 
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 Prover medição do consumo das FONTES DE LUZ localizadas nas vias 

relacionadas no item 3.3, para parametrização do faturamento de energia; 

 

 Centralizar a base de dados, oferecendo acesso seguro a todos os 

usuários; 

 

 Estar integrado com os demais sistemas implantados no CCO; 

 
 Armazenar todos os relatórios gerados pelo próprio SISTEMA DE 

TELEGESTÃO, incluindo as horas de funcionamento e falhas do sistema; 

 

 Gerar Relatórios (controle das grandezas elétricas e medições dos 

parâmetros operacionais); 

 

 Garantir proteção por um alto nível de criptografia de segurança; 

 
 Garantir a medição e controle em tempo real das FONTES DE LUZ com 

telegestão, de forma ininterrupta, 24 horas diariamente, 7 dias por 

semana; 

 

 Permitir o monitoramento de alarmes de falha da luminária e dispositivos 

de telegestão e falta de tensão de alimentação; 

 Permitir detectar falhas de comunicação entre dispositivos de campo e do 

Sistema; 

 

 Identificar a localização geográfica do dispositivo de telecomando; 

 
 Permitir visualizar as características da luminária; 

 
 Monitorar estados das luminárias (ligada, desligada) e dados sobre a 

dimerização das luminárias; 

 

 Monitorar dados instantâneos e ao longo do tempo sobre as 

características da energia que alimenta as luminárias (Tensão (V), 

Corrente (A), Potência (W), Potência Acumulada (Wh), Fator de Potência, 

Frequência (Hz)), em grupo e individualmente e consumo de energia das 
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luminárias ao longo do tempo (diário, semanal, mensal); 

 

 Permitir monitorar remotamente o desempenho dos concentradores e 

telecomandos, a fim de identificar e relatar qualquer exceção à operação 

normal destes elementos; 

 

 Recuperar e armazenar o estado do telecomando (online, offline, avisos, 

erros); 

 

 Recuperar e armazenar o estado da luminária (ligada, desligada, 

dimerizada, alertas, erros); 

 

 Recuperar e armazenar a Tensão entrada (V), Corrente de entrada (A), 

Potência real de entrada (W), Fator de potência e Frequência (Hz); 

 

 Recuperar e armazenar o tempo de operação (ligada/desligada); 

 
 Recuperar e armazenar o consumo de energia cumulativa (Wh); 

 
 Permitir a programação da frequência com que as informações são 

coletadas das luminárias; 

 Criar agendamentos de controle, em que o estado de uma única luminária 

ou um grupo de luminárias, é modificada de acordo com uma 

programação predefinida. 

 

3.3.3 Plano de Implantação do Sistema de Telegestão – PIST 

 
Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos 

procedimentos e principais características dos serviços que serão executados 

na modernização e eficientização das FONTES DE LUZ, caberá à 

CONCESSIONÁRIA elaborar um Plano de Implantação do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO – PIST, a ser incorporado ao Plano Estratégico – PE. 

 

No Plano de Implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO – PIST, deverão ser 

apresentados, minimamente: 
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 O cronograma detalhado de implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO 

nas áreas obrigatórias, indicando: 

 

o Etapas intermediárias de vistorias pelo PODER CONCENDENTE, 

para obtenção dos termos de aceite. 

 

 As tecnologias/sistemas a serem implantados e as características 

técnicas dos equipamentos a serem utilizados, detalhando minimamente: 

 

o Software/Plataforma de telegestão; 

 
o Rede de conectividade; 

 
o Dispositivos de campo (luminária de LED e dispositivos de 

controle). 

 

 As faixas de horários e o percentual de redução da intensidade luminosa 

(dimerização) das FONTES DE LUZ com telegestão; 

 

 O potencial de redução de consumo de energia elétrica das FONTES DE 

LUZ devido a implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO. 

 

O PIST poderá ser atualizado e revisado ao longo de todo o período de 

modernização e eficientização, mediante requisição do PODER CONCEDENTE 

ou solicitação da CONCESSIONÁRIA, caso que deverá ser devidamente 

homologado pelo PODER CONCEDENTE. 

 

3.4 Procedimentos para Execução e Aceite dos Serviços de 

Modernização, Eficientização e Implantação do Sistema de Telegestão 

 

Para comprovar o cumprimento aos MARCOS DO CRONOGRAMA DE 

MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO, a partir da data de início da Subfase II 

– Modernização, e, com isso, atualizar o valor de FME, caberá à 

CONCESSIONÁRIA apresentar um relatório com o resultado do cálculo da 

evolução das atividades de modernização, eficientização e implantação do 

SISTEMA DE TELEGESTÃO, contendo as respectivas memórias de cálculo, 



248 

 
 

 
 

 

conforme detalhado abaixo. 

 

O Percentual de Modernização – PEM fornece a visão da evolução das 

atividades de modernização da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com base na 

adequação dos parâmetros luminotécnicos fixados na Norma da ABNT 

5101:2012, obtendo, para esses pontos, o IRC médio mínimo de 70. O PEM será 

calculado pela seguinte fórmula: 

 
 

 
 

O Percentual de Eficientização – PEF fornece a visão da evolução das atividades 

de eficientização da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com base na redução 

da carga instalada média. O PEF será calculado pela seguinte fórmula: 
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O Percentual de Telegestão – PET fornece a visão da evolução das atividades 

de implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO na REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. O PET será calculado pela seguinte fórmula: 

 
Além da entrega do relatório, com o objetivo de comprovar o atendimento às 

exigências previstas para alcance dos marcos, serão realizadas verificações 

amostrais in loco nas FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS. 

 

A amostra em questão, deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na 

Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 1 (um) e plano de amostragem 

simples normal. 

 
Para cada FONTE DE LUZ amostrada deverão ser verificados os três critérios 

em questão: 

 

 Adequação dos parâmetros luminotécnicos aos fixados na Norma da 

ABNT 5101:2012, obtendo, para esses pontos, o IRC médio mínimo de 
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70; 

 

 Redução da carga instalada média, conforme reportado pela 

CONCESSIONÁRIA no CADASTRO TÉCNICO para a FONTE DE LUZ; 

 

 Implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO para a FONTE DE LUZ. 

Esse critério somente será verificado se for referente a uma FONTE DE 

LUZ amostrada que está localizada nas vias relacionadas no item 3.3. 

 

Adicionalmente, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar os laudos de 

qualidade dos lotes de 5% das FONTES DE LUZ da amostra, a serem 

selecionadas pelo PODER CONCEDENTE. Os laudos deverão conter 

informações dos ativos e testes realizados. 
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ANEXO 06 – CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CONTA 
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CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CONTA 

 

Por meio do presente instrumento particular (“INSTRUMENTO”) as partes 

contratantes qualificadas abaixo (as “PARTES”); 

 

(a) MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 18.025.940/0001-09, com sede na Avenida Jerson Dias, nº 

500, bairro Estiva, Itajubá/MG, CEP 37.500-001, na qualidade de Poder 

Concedente dos serviços de modernização, eficientização, expansão, operação 

e manutenção da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do 

Município de Itajubá, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Planejamento, o Senhor Juliano Galdino Teixeira, (“PODER CONCEDENTE”); 

 

(b) [CONCESSIONÁRIA], sociedade de propósito específico constituída para 

a execução do Contrato de Concessão Administrativa destinada à 

modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da 

infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Itajubá, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●], com endereço à [●], Itajubá/MG, CEP [●], neste 

ato representada pelo Sr. [●], na forma dos seus atos constitutivos 

(“CONCESSIONÁRIA”); 

 

(c) [●], [qualificação], neste ato representada por seu(s) representante(s) 

legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinatura 

do presente INSTRUMENTO (“AGENTE DE PAGAMENTO”); 

 

E, como interveniente anuente (“INTERVENIENTE-ANUENTE”), 

 

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. 

Barbacena, n. 1.200, 17º andar, ala A1, bairro Santo Agostinho, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 06.981.180/0001- 16, neste ato representada em 

conformidade com seu Estatuto Social e demais atos societários 

(“DISTRIBUIDORA”); 
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CONSIDERANDO QUE: 
 

(i) A Constituição Federal permitiu, em seu artigo 149-A, ao Município de 

Itajubá a instituição, mediante lei, de Contribuição para o Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública (“COSIP”); 

 

(ii) A Lei Complementar Municipal nº 16, de 29 de dezembro de 2003 (Código 

Tributário Municipal) instituiu a COSIP, contribuição que incidirá sobre a 

prestação do serviço de iluminação pública, prestado aos contribuintes nas vias, 

logradouros e demais bens públicos do Município de Itajubá; 

 

(iii) De acordo com o art. 137, do Código Tributário do Município de Itajubá, o 

contribuinte da COSIP é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a 

qualquer título de bem imóvel situado em local onde o município mantenha os 

serviços de iluminação; 

 

(iv) O PODER CONCEDENTE e a DISTRIBUIDORA celebraram, em 1º de 

janeiro de 2015, Termo de Convênio para Arrecadação da Contribuição para o 

Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (“CONVÊNIO DE 

ARRECADAÇÃO”), conforme permitido pelo parágrafo único do art. 149-A da 

Constituição Federal e pelo art. 140, do Código Tributário do Município de 

Itajubá; 

 

(v) Nos termos do art. 140, do Código Tributário do Município de Itajubá, e do 

CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, a cobrança da COSIP será efetuada na fatura 

de consumo de energia elétrica, emitida pela DISTRIBUIDORA; 

 

(vi) Nos termos da cláusula quinta do CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, a 

DISTRIBUIDORA faz jus a remuneração pela arrecadação da COSIP (“CUSTO 

DE ADMINISTRAÇÃO”); 

 

(vii) O produto da arrecadação da arrecadação da COSIP, descontado o 

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, o valor referente à fatura mensal de energia 

elétrica relativo à iluminação pública e eventual imposto sobre operações 

financeiras, será direcionado para a conta bancária nº [●] , agência [●] , mantida 
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junto ao AGENTE DE PAGAMENTO (“CONTA VINCULADA”); 

(viii) O PODER CONCEDENTE efetua a arrecadação da COSIP incidente 

sobre os imóveis vagos situados em Itajubá juntamente com o lançamento do 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (“IPTU”); 

 

(ix) O PODER CONCEDENTE celebrou com a CONCESSIONÁRIA, em [●], 

Contrato de Concessão Administrativa para a modernização, eficientização, 

expansão, operação e manutenção da infraestrutura da Rede de Iluminação 

Pública do Município de Itajubá (“CONTRATO DE CONCESSÃO”); 

 

(x) Em decorrência do CONTRATO DE CONCESSÃO, o PODER 

CONCEDENTE assume obrigações pecuniárias perante a CONCESSIONÁRIA, 

incluindo, sem limitação: (a) o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, 

incluindo todos os encargos moratórios e multas decorrentes de eventual atraso, 

pelo PODER CONCEDENTE; (b) o pagamento do BÔNUS SOBRE A CONTA 

DE ENERGIA, incluindo todos os encargos moratórios e multas decorrentes de 

eventual atraso, pelo PODER CONCEDENTE, (c) o pagamento de indenizações 

destinadas a reequilibrar o CONTRATO DE CONCESSÃO, nos termos da lei e 

conforme estabelecido no referido CONTRATO DE CONCESSÃO; e (d) o 

pagamento das indenizações devidas em razão do término do CONTRATO DE 

CONCESSÃO (“OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS”); 

 

(xi) As receitas da COSIP foram vinculadas pela Lei Municipal nº [●], de [●] 

de [●] de 201[●] ao pagamento das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, do CUSTO 

DE ADMINISTRAÇÃO, da tarifa de distribuição de energia elétrica para os 

serviços de iluminação pública, e de eventual imposto sobre operações 

financeiras, na forma deste INSTRUMENTO; 

 

(xii) O [●] atuará neste INSTRUMENTO como depositário dos recursos da 

CONTA VINCULADA, e, ainda, como AGENTE DE PAGAMENTO, nos termos 

deste INSTRUMENTO e do CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 

(xiii) E ainda, a dispensa de licitação para contratação do [●] como AGENTE 

DE PAGAMENTO e administrador do mecanismo de pagamento e garantia 
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definido neste INSTRUMENTO, atestada no Processo Administrativo [●]; 

 

As PARTES e os INTERVENIENTES-ANUENTES resolvem firmar o presente 

INSTRUMENTO, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições: 

CAPÍTULO 1 – DA ESTRUTURA DE PAGAMENTO E GARANTIA 

CLÁUSULA I - DEFINIÇÕES 

1.1. Os termos utilizados no presente INSTRUMENTO, grafados em letras 

maiúsculas (estejam no singular ou no plural), que não sejam definidos de outra 

forma neste INSTRUMENTO terão o significado que lhes é atribuído no ANEXO 3 

– Glossário, do EDITAL. 

 
CLÁUSULA II - OBJETO 

 
2.1. Este INSTRUMENTO estabelece em favor da CONCESSIONÁRIA um 

mecanismo de pagamento e garantia (“MECANISMO DE PAGAMENTO E 

GARANTIA”), administrado pelo AGENTE DE PAGAMENTO, cuja finalidade é 

assegurar o integral, pontual e fiel adimplemento da totalidade das OBRIGAÇÕES 

PECUNIÁRIAS contraídas pelo PODER CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA III - NOMEAÇÃO DO AGENTE DE PAGAMENTO 

 
3.1. O PODER CONCEDENTE neste ato, em caráter incondicional, irrevogável e 

irretratável, nomeia e constitui o [●] como  AGENTE DE PAGAMENTO, 

outorgando-lhe suficientes poderes para, na qualidade de mandatário, custodiar, 

administrar e movimentar a CONTA VINCULADA de acordo com os termos e 

condições estipulados neste INSTRUMENTO, e o AGENTE DE PAGAMENTO 

neste ato aceita tal nomeação, obrigando-se a cumprir todos os termos e condições 

previstas neste INSTRUMENTO, empregando, na execução do mandato ora 

outorgado, a mesma diligência que empregaria na gerência de seus próprios 

negócios. 

 

3.2. Os deveres e responsabilidades do AGENTE DE PAGAMENTO estarão 

limitados aos termos deste INSTRUMENTO, não estando implícita nenhuma outra 

função ou responsabilidade adicional ou complementar e sendo certo que o 
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MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIA somente poderá ser alterado por 

meio de instrumento escrito assinado por todas as PARTES e INTERVENIENTE- 

ANUENTE. 

CLÁUSULA IV - ADMINISTRAÇÃO DA CONTA VINCULADA 

 
4.1. O PODER CONCEDENTE, por este ato, confere ao AGENTE DE PAGAMENTO 

plenos poderes para administrar e direcionar os recursos da CONTA VINCULADA 

e fazer os pagamentos  devidos à CONCESSIONÁRIA estritamente em 

consonância com o MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIA e demais 

disposições deste INSTRUMENTO. 

 

4.2. Em razão dos poderes ora conferidos, o AGENTE DE PAGAMENTO fica, 

por meio do presente INSTRUMENTO, autorizado a movimentar os recursos da 

CONTA VINCULADA, com a finalidade de assegurar o cumprimento das 

OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS e demais obrigações assumidas neste 

INSTRUMENTO, sem que qualquer ordem adicional venha a ser necessária. 

 

4.3. Em decorrência do disposto na subcláusula 4.2 acima, o PODER 

CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA concordam que nenhuma outra finalidade 

poderá ser dada pelo AGENTE DE PAGAMENTO aos recursos da CONTA 

VINCULADA e ao MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIA que não aquelas 

previstas neste INSTRUMENTO, independentemente de qualquer notificação em 

sentido contrário recebida pelo AGENTE DE PAGAMENTO de qualquer das 

partes. 

 

4.4. A CONTA VINCULADA é a conta corrente mantida junto ao AGENTE DE 

PAGAMENTO, nº [●], agência [●], de titularidade do PODER CONCEDENTE, 

movimentada exclusivamente pelo AGENTE DE PAGAMENTO, que receberá a 

totalidade do produto da arrecadação da COSIP no âmbito do Município de Itajubá. 

 

4.5. Na data da celebração deste INSTRUMENTO,  o saldo da CONTA 

VINCULADA é de R$[●] ([●]), equivalente a 7 (sete) vezes o VALOR MÁXIMO DE 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, conforme extrato que o integra como Anexo 

Único. 
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4.5.1. Durante toda a vigência do presente INSTRUMENTO o PODER 

CONCEDENTE zelará pela manutenção de saldo mínimo na CONTA 

VINCULADA equivalente a 7 (sete) vezes o VALOR MÁXIMO DE 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

 

4.5.2. Caso o saldo da CONTA VINCULADA supere o valor indicado na 

subcláusula 4.5.1, e desde que o PODER CONCEDENTE esteja em dia com as 

OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, o AGENTE DE PAGAMENTO poderá transferir 

o valor que exceder o saldo m 

 

4.6. A CONTA VINCULADA deverá se manter aberta e operante durante toda a 

vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, não podendo o PODER 

CONCEDENTE encerrá-la, salvo situações excepcionais, devidamente 

justificadas, observadas, em todos os casos, as seguintes condicionantes: 

 

(i) tenha sido celebrado novo contrato de conta vinculada junto a instituição 

financeira oficial, que aceite integralmente as obrigações fixadas no presente 

INSTRUMENTO e concorde com todas as condições do CONTRATO DE 

CONCESSÃO; e 

 

(ii) já esteja aberta e em condições de operação, a nova conta vinculada, para 

os mesmos propósitos contemplados no presente INSTRUMENTO. 

 

4.7. Todas as movimentações da CONTA VINCULADA deverão ser realizadas 

pelo AGENTE DE PAGAMENTO em estrita observância aos procedimentos 

previstos neste INSTRUMENTO. 

 

4.7.1. Eventual determinação do PODER CONCEDENTE para o encerramento 

da CONTA VINCULADA, sem a observância das condições fixadas neste 

INSTRUMENTO, ou ainda, eventual determinação por ele exarada relativa à 

movimentação, transferência ou retenção de valores, fora das hipóteses 

admitidas neste INSTRUMENTO e no CONTRATO DE CONCESSÃO, 

caracterizará o inadimplemento das obrigações do PODER CONCEDENTE e o 
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descumprimento do presente INSTRUMENTO. 

 

4.7.2. O AGENTE DE PAGAMENTO deverá desconsiderar qualquer comando, 

instrução ou ordem proveniente das PARTES ou do INTERVENIENTE- 

ANUENTE que contrariem o aqui disposto, sob pena de caracterização do 

inadimplemento de suas obrigações e o descumprimento do presente 

INSTRUMENTO. 

 

4.8. O encerramento da CONTA VINCULADA ou a extinção do presente 

INSTRUMENTO sem a observância das condicionantes nele estipuladas e o 

descumprimento das obrigações nele contidas levarão à aplicação das 

penalidades administrativas e civis cabíveis, incluindo-se o pagamento de 

indenização por eventuais perdas e danos, sem prejuízo do exercício dos direitos 

e prerrogativas reconhecidos à CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO 

DE CONCESSÃO, como o direito de requerer a extinção da CONCESSÃO e a 

suspensão dos investimentos. 

 

4.9. Adicionalmente ao saldo inicial previsto na subcláusula 4.5 e ao produto das 

transferências previstas, permanecerão vinculados às finalidades previstas neste 

INSTRUMENTOS: 

 

(a) direitos a rendimentos, reivindicações e outros recebíveis do PODER 

CONCEDENTE decorrentes da COSIP; e 

 
(b) todos os juros, dividendos e outras rendas decorrentes dos saldos e fundos 

mantidos na CONTA VINCULADA. 

 

CLÁUSULA V - DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 

 
5.1. O AGENTE DE PAGAMENTO observará, quanto aos recursos depositados na 

CONTA VINCULADA, as diretrizes gerais de aplicação de disponibilidades 

adotadas pelo PODER CONCEDENTE, assegurando-se, em todos os casos, a 

sua liquidez diária. 
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5.2. O AGENTE DE PAGAMENTO concederá acesso, em sistema eletrônico, 

ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, para que, sempre que 

necessário, possam efetuar consulta ao extrato detalhado  das aplicações 

realizadas no mês anterior, assim como ao saldo existente na CONTA  

VINCULADA. 

 

CAPÍTULO 2 – DOS PAGAMENTOS 
 

CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS À CONCESSIONÁRIA 

 
6.1. Nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, caberá ao AGENTE DE 

PAGAMENTO realizar a transferência dos recursos depositados na CONTA 

VINCULADA para fins de pagamento das OBRIGAÇÕES  PECUNIÁRIAS, 

observados os procedimentos e condicionantes pertinentes. 

 

6.2. Para cada transferência dos valores referentes  às OBRIGAÇÕES 

PECUNIÁRIAS, a CONCESSIONÁRIA deverá  encaminhar ao AGENTE DE 

PAGAMENTO os documentos exigidos neste INSTRUMENTO, observadas as 

disposições do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

6.3. Os valores referentes  à CONTRAPRESTAÇÃO  MENSAL  devida à 

CONCESSIONÁRIA variarão conforme o cálculo do FATOR DE DESEMPENHO 

previsto no CONTRATO  e no ANEXO 8 – Sistema de Mensuração  de 

Desempenho. 

 

6.4. Os valores referentes ao BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA variarão 

conforme o procedimento descrito no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

6.5. As indenizações porventura devidas à CONCESSIONÁRIA serão pagas 

após a apuração do valor devido, conforme previsto no CONTRATO  DE 

CONCESSÃO. 

 

6.6. O AGENTE DE PAGAMENTO efetivará a transferência dos valores devidos 

à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

6.7. Caberá à CONCESSIONÁRIA indicar formalmente os dados da agência e 
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da conta bancária de sua titularidade para a efetivação das transferências previstas 

neste INSTRUMENTO, devendo se responsabilizar pela permanente atualização 

das informações relacionadas. 

 

6.8. Havendo a cessão, pela CONCESSIONÁRIA, de direitos a seu(s) 

financiador(es), nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, fica o AGENTE DE 

PAGAMENTO autorizado  a realizar as transferências  de que trata este 

INSTRUMENTO diretamente ao(s) financiador(es) por ela regularmente indicados. 

 

6.9. Realizada a transferência, o respectivo aviso de crédito emitido pelo 

AGENTE DE PAGAMENTO valerá como recibo, para os efeitos legais. 

 

6.10. Fica o AGENTE DE PAGAMENTO autorizado a realizar a transferência 

ou a retenção de valores em face da CONCESSIONÁRIA, conforme decisão 

judicial ou arbitral escrita a ela devidamente comunicada, independentemente do 

disposto na subcláusula 6.6 deste INSTRUMENTO, situação em que ficará 

exonerado e liberado de toda e qualquer responsabilidade pela implementação 

das medidas necessárias ao fiel cumprimento de tais ordens. 

 

6.11. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL à CONCESSIONÁRIA 

será realizado mensalmente, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

CAPÍTULO 3 – DAS OBRIGAÇÕES 

 
CLÁUSULA VII - OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 
7.1. São obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações 

previstas neste INSTRUMENTO, no CONTRATO DE CONCESSÃO e seus 

ANEXOS, bem como na legislação aplicável: 

 

a) garantir o cumprimento integral e tempestivo do presente 

INSTRUMENTO, durante todo o período de vigência do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, agindo sempre de boa-fé e garantindo que quaisquer 

medidas restritivas dos direitos conferidos às partes neste 

INSTRUMENTO sejam efetivadas em conformidade com a lei e com a 
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devida motivação; 

 

b) não criar, incorrer ou permitir que sejam constituídos quaisquer ônus, 

gravames ou embaraços sobre os recursos vinculados; 

 

c) cuidar para a manutenção da CONTA VINCULADA, por todo o prazo de 

vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, mantendo-a livre de 

quaisquer restrições, e viabilizar, sempre que necessária, a imediata 

contratação de nova conta vinculada, a fim de assegurar a continuidade 

dos fluxos de pagamentos da CONCESSIONÁRIA, nos termos da 

legislação, do CONTRATO DE CONCESSÃO e deste INSTRUMENTO; 

 

d) assegurar que os fluxos da COSIP arrecadada por si e pela 

DISTRIBUIDORA e custodiada pelo AGENTE DE PAGAMENTO, nos 

termos deste INSTRUMENTO, sejam regularmente dirigidos para a 

CONTA VINCULADA; 

 

e) manter sempre atualizadas as informações da CONTA; 

 
f) transferir para a CONTA VINCULADA a totalidade do produto da 

arrecadação da COSIP cobrada em conjunto com o lançamento anual de 

IPTU, na forma do art. 139, §3, do Código Tributário Municipal 

 

7.2. O PODER CONCEDENTE compromete-se a não alterar qualquer 

cláusula ou condição do CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, bem como de 

instrumento congênere, assessório ou complementar, independentemente da 

denominação, que verse sobre a arrecadação da COSIP, ainda que nas 

eventuais prorrogações ou necessárias renovações ou repactuações, sem 

prévia e escrita anuência da CONCESSIONÁRIA, durante toda a vigência do 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

7.3. Eventual determinação do PODER CONCEDENTE relativa à 

movimentação, transferência ou retenção de recursos da COSIP na CONTA 

VINCULADA, fora das hipóteses admitidas neste INSTRUMENTO e no 
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CONTRATO DE CONCESSÃO, caracterizará o inadimplemento das obrigações 

do PODER CONCEDENTE e o descumprimento do presente INSTRUMENTO. 

 

7.3.1. O AGENTE DE PAGAMENTO deverá desconsiderar qualquer comando, 

instrução ou ordem proveniente das PARTES ou do INTERVENIENTE- 

ANUENTE que contrariem o aqui disposto, sob pena de caracterização do 

inadimplemento de suas obrigações e o descumprimento do presente 

INSTRUMENTO. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA DISTRIBUIDORA 

 
8.1. A DISTRIBUIDORA se compromete, de forma irrevogável e irretratável, a 

assegurar que os valores arrecadados da COSIP provenientes do pagamento das 

faturas pela distribuição de energia elétrica por ela emitidas serão integralmente 

destinados à CONTA VINCULADA durante toda a vigência do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, descontada descontado o CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, o 

valor referente à fatura mensal de energia elétrica relativo à iluminação pública 

e eventual imposto sobre operações financeiras. 

 

8.2. A DISTRIBUIDORA deverá, a cada mês, encaminhar a fatura referente à 

distribuição de energia elétrica para a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ao 

PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA e ao AGENTE DE PAGAMENTO, 

bem como memória de cálculo do CUSTO DE ARRECADAÇÃO. 

 

8.2.1. Caso o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONÁRIA discordem do 

valor da fatura ou do CUSTO DE ARRECADAÇÃO a que se refere a cláusula 

8.2, aplicar-se-á o disposto na cláusula 44.1 e seguintes deste INSTRUMENTO. 

 

8.3. Durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, a 

DISTRIBUIDORA se compromete a não movimentar, transferir, gastar, investir, dar 

em garantia, reter, ou de qualquer forma utilizar os recursos da COSIP por ela 

arrecadados em desacordo com o pactuado neste INSTRUMENTO. 

 

8.4. A DISTRIBUIDORA compromete-se a: 
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8.4.1. não alterar qualquer cláusula ou condição do CONVÊNIO DE 

ARRECADAÇÃO, bem como de instrumento congênere, assessório ou 

complementar, independentemente da denominação, que verse sobre a 

arrecadação da COSIP, ainda que nas eventuais prorrogações ou necessárias 

renovações ou repactuações, sem prévia e escrita anuência da 

CONCESSIONÁRIA, durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

8.4.2. não direcionar quaisquer recursos provenientes da arrecadação da 

COSIP a qualquer conta bancária que não a CONTA VINCULADA, bem como a 

não substituir o AGENTE DE PAGAMENTO como instituição financeira 

responsável pela gestão dessa sem prévia e escrita anuência da 

CONCESSIONÁRIA, durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

8.4.3. até o [●] dias útil de cada mês, encaminhar comunicação formal, por 

escrito, assinada por seu representante legal, às PARTES, INTERVENIENTE- 

ANUENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, informando o valor total da 

COSIP arrecadado no mês anterior. 

 

8.4.3.1. A obrigação contida na subcláusula 8.4.3 independe de qualquer 

outra obrigação assumida pela DISTRIBUIDORA perante qualquer uma das 

PARTES em qualquer outro pacto celebrado anteriormente ao presente 

INSTRUMENTO. 

 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE PAGAMENTO 

 
9.1. São obrigações do AGENTE DE PAGAMENTO, sem prejuízo de outras obrigações 

previstas neste contrato e na legislação aplicável: 

 

a) garantir o cumprimento integral e tempestivo do presente INSTRUMENTO 

durante todo o período de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, 

agindo sempre de boa-fé e zelando pelos ativos sob sua custódia ou 

controle, com o mesmo grau de zelo empregado em relação a seus 

próprios ativos; 

 



264 

 
 

 
 

 

b) atuar, na qualidade de administradora da CONTA VINCULADA, como fiel 

depositária dos valores nela existentes, realizando tempestivamente as 

transferências dos recursos devidos, conforme previsto neste 

INSTRUMENTO e no CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 

c) desempenhar, única e exclusivamente, as funções expressamente 

previstas neste INSTRUMENTO, não estando implícita nenhuma outra 

função ou responsabilidade adicional ou complementar, como o saque ou 

a transferência de numerários de maneira independente; 

 

d) recusar-se a efetivar determinações das PARTES ou do 

INTERVENIENTE-ANUENTE que contrariem, expressamente, as 

disposições deste INSTRUMENTO e do CONTRATO DE CONCESSÃO, 

devendo adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis a fim de 

zelar pelo cumprimento das suas obrigações e evitar a caracterização do 

seu inadimplemento, na condição de agente fiduciário das partes; 

 

e) fornecer ao PODER CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre que solicitado, as informações 

da CONTA VINCULADA e das aplicações realizadas; 

 

f) manter aberta a CONTA VINCULADA até o preenchimento prévio das 

condições indicadas nos incisos (i)e (ii) da subcláusula 4.6, quando 

poderá transferir eventual saldo remanescente para a nova conta 

vinculada constituída; e 

 

g) comunicar ao PODER CONCEDENTE a realização das transferências de 

valores para a CONCESSIONÁRIA. 

 

9.2. O AGENTE DE PAGAMENTO declara, para todos os efeitos, que conhece 

todos os termos e condições do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

9.3. Caso os recursos depositados na CONTA VINCULADA se mostrarem, por 

qualquer razão, insuficientes para os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA, 
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considerando sempre a projeção do pagamentos a serem devidos no próximo 

trimestre, o AGENTE DE PAGAMENTO deverá comunicar a situação por escrito 

ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a CONCESSIONÁRIA,  e 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que possam ser adotadas as 

providências visando à assegurar os pagamentos pelo AGENTE DE 

PAGAMENTO, podendo os recursos complementares indicados transitar pela 

CONTA VINCULADA de que trata este INSTRUMENTO. 

 

9.4. O PODER CONCEDENTE permanecerá responsável pelo adimplemento 

das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, caso os recursos depositados na CONTA 

VINCULADA não sejam suficientes ao total adimplemento das OBRIGAÇÕES 

PECUNIÁRIAS. 

 

9.5. O AGENTE DE PAGAMENTO poderá, de maneira fundamentada, solicitar 

a confirmação das instruções ou orientações recebidas no âmbito do presente 

INSTRUMENTO, caso visualize imprecisões, ambiguidades ou inconsistências 

que possam ser razoavelmente apontadas, podendo se valer, para tanto, da 

assessoria de qualquer profissional especializado. 

 

9.6. Nenhuma responsabilidade será atribuída ao AGENTE DE PAGAMENTO 

por quaisquer atos que venham a ser praticados de acordo com a disciplina do 

presente INSTRUMENTO, salvo na hipótese em que se comprovar que os 

prejuízos sofridos pelas demais partes tenham decorrido de sua culpa ou dolo. 

 

9.7. O AGENTE DE PAGAMENTO poderá, a qualquer momento, rescindir o 

presente INSTRUMENTO, devendo apresentar, para esse propósito, comunicação 

por escrito ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA e à 

INTERVENIENTE-ANUENTE, informando a intenção de rescindir o contrato e a 

data a partir da qual ela será efetivada, nunca inferior a 120 (cento e vinte) dias da 

data da notificação. 

 

9.8. Da mesma forma, poderá a CONCESSIONÁRIA destituir o AGENTE DE 

PAGAMENTO de suas funções, a qualquer tempo, mediante notificação prévia 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, no caso de inadimplemento das 



266 

 
 

 
 

 

obrigações aqui estabelecidas. 

 

9.9. Caberá ao PODER CONCEDENTE, dentro do prazo indicado na 

subcláusula 9.7 ou na subcláusula 9.8, conforme o caso, promover a contratação 

de novo AGENTE DE PAGAMENTO, observadas as disposições deste 

INSTRUMENTO. 

 

CAPÍTULO 4 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
CLÁUSULA X - DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 
10.1. Em caso de inadimplemento sem justificativas de quaisquer das obrigações 

assumidas no presente INSTRUMENTO, e observado o direito à ampla defesa e 

ao contraditório da(s) PARTE(s) ou INTERVENIENTE-ANUENTE envolvida(s), 

será devida multa diária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a 

cada uma das PARTES ou INTERVENIENTES-ANUENTES prejudicadas, até que 

a obrigação inadimplida seja devidamente cumprida. 

 

10.2. O valor de referência de que trata a subcláusula anterior será reajustado 

anualmente, nos mesmos moldes em que se dá o reajuste da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

10.3. O pagamento das multas previstas nesta cláusula não exclui a obrigação de 

pagamento, pelo inadimplente, de eventuais indenizações devidas à(s) PARTE(S) 

ou INTERVENIENTE-ANUENTE prejudicado(s) relativamente às perdas e danos 

e lucros cessantes comprovadamente originados do inadimplemento. 

 

CLÁUSULA XI - VIGÊNCIA 

 
11.1. Este INSTRUMENTO vigerá por todo o prazo de duração do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, até a liquidação de todas as obrigações de pagamento assumidas 

pelo PODER CONCEDENTE no referido contrato. 

 

CLÁUSULA XIII - DA REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE PAGAMENTO 
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12.1. A título de remuneração pelos serviços prestados, o AGENTE DE PAGAMENTO 

fará jus à tarifa mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser paga pelo 

PODER CONCEDENTE até o dia 15 (quinze) de cada  mês, durante toda a 

vigência deste INSTRUMENTO. 

 

12.2. A remuneração do AGENTE DE PAGAMENTO será debitada na conta 

corrente [●], de titularidade do PODER CONCEDENTE. 

 

12.3. O valor da tarifa mensal será reajustado anualmente pelo IPC-FIPE (Índice 

de Preços ao Consumidor-FIPE), tendo por base a data de assinatura do presente 

INSTRUMENTO, sendo aplicável, na sua falta, outro índice que vier a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA XV - DO REGISTRO 

 
13.1. O PODER CONCEDENTE providenciará o registro do presente INSTRUMENTO, 

no prazo de até 15 (quinze) dias contados da sua celebração, nos Cartórios de 

Registro de Títulos e Documentos de sua sede. 

 

13.2. Quaisquer aditamentos a este INSTRUMENTO também serão registrados 

nos termos acima, no prazo de 15 (quinze) dias da formalização. 

 

13.3. As despesas incorridas com o registro do presente INSTRUMENTO e seus 

aditamentos, na forma das subcláusulas acima, serão suportadas pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA XVI - COMUNICAÇÕES 

 
14.1. Todas as comunicações previstas neste INSTRUMENTO deverão ser sempre 

feitas por escrito, inclusive quando destinadas ao encaminhamento de informações 

em meio digital, sendo dirigidas para os seguintes endereços: 

a) para o PODER CONCEDENTE: Avenida Jerson Dias, nº 500, bairro 

Estiva, CEP 37.500-001, Itajubá/MG. 

 
b) para a CONCESSIONÁRIA: [●] 
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c) para o AGENTE DE PAGAMENTO: [●] 

 
d) para a DISTRIBUIDORA: [●] 

 
e) para o VERIFICADOR INDEPENDENTE: [●] 

 
14.2. Os documentos e as comunicações serão considerados recebidos quando 

entregues por meio de protocolo ou mediante aviso de recebimento (AR) expedido 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (“CORREIOS”), nos endereços 

acima indicados, ou quando da confirmação do recebimento da transmissão via 

fac-símile, via e-mail ou outro meio de transmissão eletrônica. 

 

CLÁUSULA XVII - ARBITRAGEM 

 
15.1. As PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE concordam em, na forma disciplinada 

pela Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, resolver por meio de 

arbitragem todo e qualquer conflito de interesses que decorra da execução deste 

INSTRUMENTO. 

 

15.2. A arbitragem será processada pela Câmara de Arbitragem Empresarial – 

Brasil (“CAMARB”), segundo as regras previstas no seu regulamento vigente na 

data em que a arbitragem for iniciada. 

 

15.3. Havendo acordo entre as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE ou em 

caso de extinção da CAMARB, será eleita outra câmara para o processamento da 

arbitragem. 

 

15.4. A arbitragem será conduzida no Município de Itajubá, utilizando-se a língua 

portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato. 

 

15.5. A legislação aplicável à arbitragem será a seguinte: Lei Federal nº 11.079, 

de 30 de dezembro de 2004; Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei 

Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993; Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Federal 4.728, de 14 de 
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julho de 1965, Lei Municipal nº [●], pelo Código Tributário do Município de Itajubá; 

e a legislação de processo civil brasileira naquilo que não for conflitante com as 

normas do tribunal arbitral. 

 

15.6. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de reconhecida 

idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, escolhidos da seguinte 

forma: 

 

a) 1 (um) árbitro indicado pelo interessado que que tiver solicitado o início da 

arbitragem (“PARTE DEMANDANTE”); 

 

b) 1 (um) árbitro indicado pelo(s) interessado(s) contra quem a arbitragem 

tiver sido iniciada (“PARTE DEMANDADA); e 

 

c) 1 (um) árbitro escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados na 

forma das alíneas (a) e (b) desta subcláusula, cabendo-lhe a presidência 

do tribunal arbitral. 

 

15.6.1. Existindo pluralidade de PARTES DEMANDADAS em um mesmo conflito, 

essas deverão, em comum acordo, escolher o árbitro a ser indicado. Não 

havendo consenso entre as partes no prazo fixado no regulamento da câmara 

arbitral, o árbitro será indicado pelo presidente da CAMARB. 

 

15.6.2. Na hipótese da subcláusula 15.6.1, sendo a CONCESSIONÁRIA uma das 

PARTES DEMANDADAS, caberá a ela a escolha do árbitro. 

 

15.6.3. Caso 2 (dois) ou mais interessados decidam submeter demanda conjunta 

ao tribunal arbitral, deverão, em comum acordo, escolher o árbitro a ser indicado. 

 

15.6.4. Em nenhuma hipótese um interessado poderá integrar o polo ativo de uma 

demanda existente sem o consentimento da PARTE DEMANDANTE. 

 

15.6.5. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada parte na 

forma da subcláusula 15.6, (c), o terceiro árbitro será indicado pela câmara 

arbitral, observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu 
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regulamento de arbitragem. 

15.7. Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares ou de 

urgência antes ou depois da constituição do tribunal arbitral, as PARTES e 

INTERVENIENTES-ANUENTES poderão requerê-las diretamente ao competente 

órgão do Poder Judiciário. 

 

15.8. Caso as medidas referidas na subcláusula anterior se façam necessárias no 

curso do procedimento arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas pelo tribunal 

arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder 

Judiciário, se as entender necessárias. 

 

15.9. As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e vincularão 

as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE e seus sucessores. 

 

15.10. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral será determinada 

da seguinte forma: 

 

15.10.1. a PARTE ou INTERVENIENTE-ANUENTE que solicitar a arbitragem 

será responsável pelas custas para instauração do procedimento arbitral, 

incluindo o adiantamento de percentual dos honorários devidos aos árbitros; 

 

15.10.2. os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas no 

procedimento arbitral recairão sobre a parte que solicitou a referida providência, 

sendo compartilhados pelas PARTES ou INTERVENIENTE-ANUENTE quando 

a providência for requerida pelo próprio tribunal arbitral; 

 

15.10.3. a PARTE ou INTERVENIENTE-ANUENTE vencida no procedimento 

arbitral assumirá todas as custas, devendo ressarcir a parte vencedora pelas 

custas que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedimento; 

 

15.10.4. no caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os 

custos serão divididos entre as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE, na 

proporção da sucumbência de cada uma. 

 

15.11. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Itajubá para dirimir quaisquer 
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controvérsias oriundas do presente INSTRUMENTO,  que não possam ser 

resolvidas por procedimento de arbitragem, nos termos do INSTRUMENTO. 

 

CLÁUSULA XVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. Toda e qualquer modificação, alteração  ou aditamento ao presente 

INSTRUMENTO somente será válido e eficaz se feito por meio de instrumento 

escrito e assinado por todas as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE. 

 

16.2. As PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE celebram o presente 

INSTRUMENTO em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se ao seu fiel, 

pontual e integral cumprimento, por si e por seus sucessores e cessionários a 

qualquer título. 

 

16.3. Salvo disposição expressa em sentido contrário neste INSTRUMENTO ou 

no CONTRATO DE CONCESSÃO, é expressamente vedada a cessão a terceiros, 

por quaisquer das PARTES ou INTERVENIENTE-ANUENTE, dos direitos e 

obrigações aqui estabelecidos. 

 

16.4. A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e transitório 

e não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, 

modificação, redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, 

prerrogativa ou poder conferido a quaisquer das PARTES ou INTERVENIENTES- 

ANUENTES nos termos deste INSTRUMENTO. 

 

16.5. Em caso de conflito entre as disposições deste INSTRUMENTO e do 

CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, prevalecerão as disposições deste. 

 

 

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES e INTERVENIENTES- 

ANUENTES assinam o INSTRUMENTO em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, 

considerada cada uma delas um original. 
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Itajubá, [●] de [●] de 201[●]. 
 
 
 

 

PODER CONCEDENTE 
 
 
 

 

CONCESSIONÁRIA 
 
 
 

 

 

AGENTE DE PAGAMENTO 
 
 
 

 

DISTRIBUIDORA 

 

Testemunhas: 
 
 

Nome: 

CPF: 

 
 
 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO DE NOMEAÇÃO DO AGENTE DE 

PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA – EXTRATO DA CONTA 

VINCULADA 
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ANEXO 07 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

NEGÓCIOS 

 

Sem prejuízo da observância das demais regras constantes do EDITAL, a 

PROPONENTE deverá elaborar seu PLANO DE NEGÓCIOS de acordo com a 

quantidade de trocas necessárias para garantir os níveis mínimos de 

investimento e serviços nos Termos do Anexo 05 – Caderno de Encargo da 

Concessionária, de acordo com as características técnica-operacionais 

próprias e de seus equipamentos. 

 
Para elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS, a PROPONENTE deverá 

considerar, dentre outros: 

 
a) todos os investimentos, tributos, custos e despesas necessários para a 

execução do objeto da CONCESSÃO; 

 
b) os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da 

operação da CONCESSÃO; 

 
c) os valores a serem pagos a título de ressarcimento aos autores dos estudos 

aproveitados; 

 
d) o prazo da CONCESSÃO; 

 

e) demais condicionantes do EDITAL e de seus ANEXOS, em especial a minuta 

do CONTRATO. 

 
 

Orientações Gerais 

 
A PROPONENTE deverá apresentar, no PLANO DE NEGÓCIOS, todos os 

componentes que impactem a estruturação econômico-financeira de sua 

PROPOSTA COMERCIAL, destacando-se os seguintes itens: 
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a) Fluxo de caixa da CONCESSÃO; 

 

b) Demonstração de Resultados da CONCESSIONÁRIA; 

 

c) Forma de alavancagem financeira; e 
 

d) Estrutura de garantias. 

 

Na elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS deverão ser utilizados valores reais, 

ou seja, sem inflação, tendo por referência a data de entrega das propostas, 

aplicável inclusive à taxa de juros de financiamento. 

 
Os valores apresentados no PLANO DE NEGÓCIOS deverão ser apresentados 

sempre em reais (R$) e com periodicidade mínima anual. 

 
Responsabilidade pelas Informações do PLANO DE NEGÓCIOS 

 

A elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS, bem como a acuidade dos dados que 

ele incorporar, são de exclusiva responsabilidade da PROPONENTE, devendo 

ser consistente e suficientemente claro quanto às premissas nele adotadas. 

 
A determinação das receitas, investimentos, custos e despesas apresentados 

pela PROPONENTE no PLANO DE NEGÓCIOS, bem como as variações 

decorrentes das obrigações assumidas são de sua exclusiva responsabilidade, 

sendo que eventuais erros ou omissões não serão considerados para efeito de 

reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, constituindo risco exclusivo 

da PROPONENTE a avaliação de tais aspectos. 

 
 

Apresentação do PLANO DE NEGÓCIOS 

 

O PLANO DE NEGÓCIOS DA CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, 

ser apresentado em dois formatos complementares: 
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a) em planilha eletrônica editável e compatível com Microsoft Excel, incluindo 

sua formulação matemática, vínculos e macros de forma aberta, passível de 

verificação, mediante a apresentação de todos os dados, fórmulas e cálculos 

realizados; e 

b) em planilha impressa, seguida da apresentação do PLANO DE NEGÓCIOS, 

com o descritivo da modelagem realizada, a identificação e justificativa das 

premissas adotadas, entre outros elementos que permitam a exata 

compreensão dos componentes e da exequibilidade da PROPOSTA 

COMERCIAL ofertada. 

 
A PROPONENTE deverá apresentar, de forma objetiva, clara e detalhada, os 

elementos que compõe o PLANO DE NEGÓCIOS, incluindo o fluxo de caixa 

estimado da CONCESSÃO, demonstrando a viabilidade econômico financeira 

da sua PROPOSTA COMERCIAL, tendo em vista todo o período contratual, 

desde a DATA DE EFICÁCIA. 

 
Dentre outros elementos julgados relevantes no seu plano de negócios, a 

CONCESSIONÁRIA deverá trazer os seguintes detalhamentos: 

 
a) “receita”, com a estimativa detalhada das receitas oriundas das 

contraprestações pecuniárias pagas pelo PODER CONCEDENTE (em 

conformidade com os valores consignados na PROPOSTA COMERCIAL e com 

os níveis esperados de atendimento do FATOR DE DISPONIBILIDADE e do 

FATOR DE DESEMPENHO); 

 

b) “custos e despesas”, com: (i) a estimativa detalhada de custos e despesas 

operacionais, mediante a abertura de preços e quantidades; e (ii) a estimativa 

discriminada de despesas administrativas, comerciais e financeiras; 

 
c) “impostos e tributos”, com: (i) a estimativa detalhada de despesas com 

PIS/COFINS; (ii) a estimativa detalhada de despesas com Imposto de Renda e 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; e (iii) a estimativa detalhada de 

créditos ou abatimentos da base de cálculo de qualquer imposto ou tributo; 
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d) “investimentos”, com toda a projeção de investimentos necessários ao 

cumprimento do objeto do contrato (incluindo: (i) cronograma físico-financeiro 

detalhado dos investimentos, por etapa e por fase de implantação; (ii) prazos 

para obtenção das licenças pertinentes, se aplicável; e (iii) quantitativos e 

preços dos itens, que deverão ser discriminados nos investimentos); e detalhes 

da depreciação; 

 
e) “financiamento”, com a indicação: (i) do ingresso de capital de terceiros 

(empréstimo ponte e/ou longo prazo, dívida sênior e/ou subordinada, 

empréstimos bancários diversos, utilização de valores mobiliários, melhorias de 

créditos, hedge etc.); (ii) do pagamento de principal; (iii) dos valores dos juros e 

encargos estimados, e seu cronograma de pagamento; e (iv) do índice de 

cobertura do serviço da dívida durante todo o período correspondente; 

 
f) “receitas financeiras”, com indicação de receitas oriundas de aplicações ou 

outras operações financeiras; 

 
g) “projeções macroeconômicas”, com todas as projeções de taxas e índices 

que possam vir a influenciar o PLANO DE NEGÓCIOS, incluindo taxas de juros, 

índices de inflação, câmbio, entre outros; 

 
h) “recuperação do investimento”, com todas as premissas para recuperação 

do investimento por parte dos acionistas da SPE ao longo do prazo da 

CONCESSÃO (incluindo distribuição de dividendos, redução de capital etc.); 

 
i) “indicadores”, com a produção de indicadores a exemplo de exposição 

máxima, custo médio ponderado de capital, payback etc.; 

 
j) “fluxos de caixa”, com discriminação: (i) do fluxo de caixa do projeto 

desalavancado; (ii) do fluxo de caixa do projeto alavancado; e (iii) fluxo de caixa 

do acionista (fluxo de dividendos, aportes de capital, reduções de capital, ou 

similares), com a abertura de todas as linhas que os compõem; 
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k) “taxa interna de retorno (TIR)”, com discriminação: (i) da TIR do projeto 

desalavancado; (ii) da TIR do projeto alavancado; (iii) da TIR do acionista; e (iv) 

justificativa para as TIRs alcançadas. 

 
A PROPONENTE também deverá apresentar, de forma objetiva, clara e 

detalhada, as demonstrações de resultado, balanços patrimoniais e 

demonstrações de fluxo de caixa projetadas da CONCESSIONÁRIA durante 

todo o período contratual, desde a DATA DE EFICÁCIA. 

 
As demonstrações financeiras projetadas deverão ser apresentadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação 

Societária Brasileira (Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores), nas regras e 

regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e nas Normas 

Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, 

observando-se ainda, no que couber, as regras da Portaria STN nº 614, de 21 

de agosto de 2006, da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 
Sem prejuízo das informações indicadas nos itens anteriores, a PROPONENTE 

deverá considerar, para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS, as regras 

estabelecidas no CONTRATO no que tange à disciplina da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO a ser adotada ao longo da CONCESSÃO, e no 

que tange à proposição de cobertura de seguros prevista. 
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1. Índice de Desempenho (ID) 

 
A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA será realizada por meio da 

apuração, cálculo e aplicação do ÍNDICE DE DESEMPENHO - ID, número que 

variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela 

CONCESSIONÁRIA na execução dos serviços pertencentes ao escopo da 

CONCESSÃO, quantificado de acordo com as avaliações dos indicadores de 

desempenho, sendo que 0 (zero) representa a pior avaliação possível a ser 

obtida pela CONCESSIONÁRIA e 1 (um) o cumprimento de todas as metas 

estabelecidas. 

 

O ÍNDICE DE DESEMPENHO - ID terá a função de aferir, a partir de diversos 

sub-indicadores, os serviços efetivamente prestados, servindo como balizador 

para o cálculo do FATOR DE DESEMPENHO – FD que impactará a composição 

final da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser paga à CONCESSIONÁRIA. 

 

A composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO, baseou-se na ponderação de 4 

(quatro) índices principais, conforme detalhado a seguir: 

 

1) Índice de Qualidade - IQ: Avalia a qualidade do serviço prestado e níveis 

de iluminação, formado pelo: 

 

 Sub-índice de Qualidade da Modernização – SQM: Monitora a 

CONCESSIONÁRIA quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de 

iluminância e uniformidade definidos em norma, nas FONTES DE LUZ 

MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS, de acordo com os MARCOS DO 

CRONOGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO previstos na 

CONCESSÃO; 

 

 Sub-índice de Qualidade de Dados – SQD: Afere se o CADASTRO 

TÉCNICO, elaborado e mantido pela CONCESSIONÁRIA, representa de 

forma confiável os ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados em 

campo; 
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2) Índice de Operação - IO: Avalia a disponibilidade da infraestrutura e 

SERVIÇOS, bem como o cumprimento aos prazos estabelecidos para a 

sua execução, formado pelo: 

 

 Sub-índice de Disponibilidade – SD, composto pelo: 

 

o Indicador de Disponibilidade de Luz – IDL: Verifica se os pontos de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão efetivamente acesos durante a noite 

ou apagados durante o dia; 

 

o Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento – IDC: 

Verifica se o sistema da central de atendimento está disponível de 

forma ininterrupta e avalia o atendimento prestado; 

 

o Indicador de Disponibilidade da Telegestão – IDT: Verifica se o 

SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado pela 

CONCESSIONÁRIA, bem como as funcionalidades básicas do 

sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno 

funcionamento. 

 

 Sub-índice de Cumprimentos dos Prazos – SCP: Monitora a adequação 

da CONCESSIONÁRIA aos prazos para solução dos chamados de 

manutenção corretiva, conforme o tipo de chamado. 

 

3) Índice de Conformidade (IC): Avalia o atendimento aos prazos e 

requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios, 

formado pelo: 

 

 Sub-índice de Conformidade dos Certificados – SCC: Avalia a 

conformidade de documentos que comprovem procedimentos de 

segurança da informação e serviços de tecnologia da informação 

realizados no CCO, bem como os relacionados à gestão da qualidade e 

ambiental, descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes. 

 

 Sub-índice de Conformidade dos Relatórios – SCR: Avalia a 
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conformidade em relação à entrega mensal ao PODER CONCEDENTE 

de Relatório de Execução de Serviços, bem como do RELATÓRIO 

PARCIAL DE INDICADORES. 

 

4) Índice de Eficientização - IE: Avalia a manutenção dos níveis de 

eficiência atingidos pela CONCESSIONÁRIA de acordo com os MARCOS 

DO CRONOGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO 

previstos na CONCESSÃO. 

 

1.1. Considerações Gerais 

 
Todos os cálculos apresentados neste ANEXO, incluindo os índices, sub- 

índices, indicadores e sub-indicadores aqui apresentados, deverão ser 

realizados considerando-se apenas duas casas decimais, devendo-se seguir a 

seguinte regra de arredondamento: 

 

 Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5, o algarismo da 

segunda casa decimal não se modifica. Exemplo: 0,642 = 0,64. 

 

 Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, incrementa- 

se em uma unidade o algarismo da segunda casa decimal. Exemplo: 

0,647 = 0,65. 

 

 O mesmo é válido para os casos em que o cálculo resultar em um 

algarismo com mais de três casas decimais. As operações apresentadas 

acima deverão ser aplicadas progressivamente até se atingir a 2ª casa 

decimal no resultado, apenas. 

 

1.2. Procedimento de Avaliação 

 
O ÍNDICE DE DESEMPENHO será calculado a partir da avaliação e ponderação 

de 4 (quatro) índices – IQ, IO, IC e IE – conforme os termos desse ANEXO. Cada 

um dos 4 (quatro) índices será obtido por meio da avaliação dos respectivos sub- 

índices e indicadores componentes, conforme ilustra a figura abaixo: 
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Figura 1- Composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO 

 
A partir dos resultados apurados para IQ, IO, IC e IE será calculado o ÍNDICE 

DE DESEMPENHO – ID, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

𝑰𝑫=(𝟒𝟎%∗𝑰𝑸+𝟒𝟎%∗𝑰𝑶+𝟏𝟎%∗𝑰𝑪+𝟏𝟎%∗𝑰𝑬) 

 

Onde: 

 
 
O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO - ID será feito com base no 

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES que será entregue, pela 

CONCESSIONÁRIA, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER 



284 

 
 

 
 

 

CONCEDENTE. No relatório, constarão os resultados da aferição de todos os 

indicadores, que serão avaliados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 

Para a composição final do ÍNDICE DE DESEMPENHO da CONCESSIONÁRIA, 

os índices IQ, IO e IC serão avaliados isoladamente. Na hipótese de a 

CONCESSIONÁRIA obter nota inferior a 0,5 (cinco décimos) para IQ, IO ou IC, 

o valor final apurado do ID será reduzido, ainda, em 0,1 (um décimo) para cada 

índice abaixo deste patamar. Desta forma, a nota do ID poderá ser abatida em 

até 0,3 (três décimos), caso a nota individual dos três índices seja inferior a 0,5 

(cinco décimos). Ressalta-se que o valor mínimo de ID é 0 (zero), ou seja, caso 

a redução tratada neste parágrafo resulte em um valor de ID menor ou igual a 0 

(zero), o valor considerado para ID será 0 (zero). 

 

1.2.1. Ponderação dos Índices, Sub-Índices e Indicadores de Desempenho 

 
Os índices IQ, IO e IC serão calculados a partir dos sub-índices e os respectivos 

pesos, conforme ilustrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Pesos dos Índices e Sub Índices 
 
 

Índice Sub Índice Peso 

 
IQ 

 
Qualidade 

Sub-índice de Qualidade da Modernização – SQM 50% 

 
Sub-índice de Qualidade de Dados – SQD 

 
50% 

IO 

 
Operação 

Sub-índice de Disponibilidade – SD 60% 

Sub-índice de Cumprimento dos Prazos – SCP 40% 

IC 

 
Conformidade 

Sub-índice de Conformidade dos Certificados – SCC 30% 

Sub-índice de Conformidade de Relatórios – SCR 70% 
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1.2.2. Períodos de Medições e Prazos 
 

A CONCESSIONÁRIA deve elaborar e apurar o RELATÓRIO PARCIAL DE 

INDICADORES e o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, que serão 

analisados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pelo PODER 

CONCEDENTE para fins de determinação do ÍNDICE DE DESEMPENHO do 

período. 

 

O RELATÓRIO PARCIAL DE INDICADORES deverá conter, minimamente: 

 
i. Registro de medições realizadas no respectivo mês, bem como 

fonte dos dados, responsável pela coleta e demais informações 

pertinentes; 

 

O RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES deverá conter, minimamente: 

 
ii. Consolidação do registro de medições realizadas nos três meses 

do respectivo período, bem como fonte dos dados, responsável 

pela coleta e demais informações pertinentes; 

 

iii. Resultado e memória de cálculos dos indicadores; 

 
iv. Informações completas sobre o cálculo do ID, conforme o 

detalhamento contido neste ANEXO; 

 

v. Histórico com a evolução de cada indicador. 

 
Os formatos e padrões de apresentação do RELATÓRIO PARCIAL DE 

INDICADORES e do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES deverão 

ser previamente apresentados e aprovados pelo PODER CONCEDENTE, no 

Plano de Operação e Manutenção Inicial – POMI e no Plano de Operação e 

Manutenção Definitivo – POMD, conforme detalhado no ANEXO 5 – Caderno de 

Encargos da Concessionária. A forma de apresentação do RELATÓRIO 

PARCIAL    DE    INDICADORES    e    do    RELATÓRIO    TRIMESTRAL   DE 

INDICADORES poderá ser modificada ao longo da CONCESSÃO por solicitação 

do PODER CONCEDENTE com o objetivo de tornar a apuração dos resultados 
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mais clara e precisa. 

 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE analisará as informações apresentadas pela 

CONCESSIONÁRIA e pelo PODER CONCEDENTE, de forma a promover as 

diligências necessárias à elaboração de um parecer final sobre o real 

desempenho apresentado pela CONCESSIONÁRIA e apurado no período de 

referência. Dentre as formas de diligência das informações, o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE poderá se utilizar, entre outras: 

 

i. Da análise da documentação produzida e apresentada pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

ii. Da análise de informações prestadas pelo PODER CONCEDENTE; 

 
iii. De inspeções amostrais para verificação dos critérios de qualidade e 

disponibilidade. 

 

A CONCESSIONÁRIA tem a obrigação de prover as informações necessárias 

para análise da conformidade do RELATÓRIO PARCIAL DE INDICADORES e 

do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, desta forma, deve ser concedida ao mesmo a liberdade de 

realizar as vistorias necessárias para a aferição das notas sempre que 

necessário, incluindo, mas não se limitando a, acesso irrestrito aos sistemas de 

informação utilizados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

1.2.3. Procedimento de avaliação durante o período de modernização e 

eficientização das Fontes de Luz 

 

A efetiva medição e apuração do Índice de Eficientização – IE, do Sub-índice de 

Qualidade da Modernização – SQM e do Indicador de Disponibilidade da 

Telegestão – IDT ocorrerá exclusivamente sobre as FONTES DE LUZ 

MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS. 

 

Desta forma, a medição dos índices ocorrerá a partir da data prevista para o 

cumprimento do 1º MARCO pela CONCESSIONÁRIA, no prazo máximo de 12 
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(doze) meses contados a partir do início da Subfase II – Modernização. Sendo 

assim, durante o período que antecede a conclusão do 1º MARCO, seus valores 

fixados em 1 (um). 

 

2. Índice de Qualidade 
 

O Índice de Qualidade - IQ retrata a qualidade da iluminação e serviços dos 

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, abrangendo o cumprimento das FONTES 

DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS aos níveis mínimos de 

iluminância e uniformidade definidos em norma, a adequação do CADASTRO 

TÉCNICO aos ativos efetivamente presentes na REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

O IQ é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelos sub- 

índices: 

 

 Sub-índice de Qualidade da Modernização – SQM 

 
 Sub-índice de Qualidade de Dados – SQD 

 
2.1. Procedimento de Avaliação 

 
O Índice de Qualidade será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), 

calculado pela média ponderada de seus respectivos sub-índices, obtida pelo 

resultado da equação abaixo: 

 

 
Os sub-índices SQM e SQD serão calculados a partir da nota de seus 

indicadores de desempenho componentes, conforme descrito nos itens 
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subsequentes deste ANEXO. 

 

2.1.1. Sub-índice de Qualidade da Modernização – SQM 

 
O objetivo do Sub-índice de Qualidade da Modernização - SQM é monitorar a 

CONCESSIONÁRIA quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância 

e uniformidade, nas FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS. 

A medição será realizada por meio de verificações in loco, pela 

CONCESSIONÁRIA 

 

A amostra de FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS, deverá 

ter tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível 

geral de inspeção 1 (um) e plano de amostragem simples normal. As FONTES 

DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS que serão avaliadas de forma 

aleatória, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na ausência deste, pela 

CONCESSIONÁRIA. As medições deverão ser realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA, de acordo com as diretrizes de inspeção da Norma ABNT 

NBR 5101:2012 e poderão ser acompanhadas pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE. Neste caso, a CONCESSIONÁRIA 

será a responsável pelo transporte dos responsáveis durante verificações. 

 
A seguir é apresentado o indicador verificável com sua respectiva fórmula de 

cálculo: 



 
 

 
 

 

 

Tabela 4 – Indicador de Qualidade da Modernização 
 
 

Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 
 
 
 
 
 
 

 
Qualidade da 

Modernização 

 

(Iluminância e 

Uniformidade) 

 
 
 
 
 

 
Atendimento, pelas FONTES DE 

LUZ MODERNIZADAS E 

EFICIENTIZADAS aos 

parâmetros mínimos, conforme a 

classe de iluminação da via (V1, 

V2, V3, V4, V5) e (P1, P2, P3, 

P4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verificações mensais in 

loco de amostra mínima 

de tamanho estabelecido 

na Norma NBR 5426. 

Total de FONTES DE LUZ 

MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS, 

conforme CADASTRO TÉCNICO 

atualizado no final do último trimestre, 

verificadas e que atendem ao nível de 

Iluminância e Uniformidade/Total de 

FONTES   DE   LUZ   MODERNIZADAS  E 

EFICIENTIZADAS verificados no  trimestre 

 
 

1 - Caso ≥ 95% 

 
0,8 - Caso ≥ 92% e < 95% 

 
0,6 - Caso ≥ 90% e < 92% 

0,4 - Caso ≥ 85% e < 90% 

 
0 - Caso < 85% 
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A avaliação de cada ponto será binária, ou seja, ou a iluminância média mínima 

“Eméd.min” e o fator de uniformidade mínimo “U” atendem ao padrão mínimo de 

iluminação viária para cada FONTES DE LUZ MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, 

para sua respectiva “Classe de Iluminação”, ou não atendem. A nota do indicador de 

qualidade da modernização se dará pelo percentual de FONTES DE LUZ 

MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS com verificações realizadas ao longo do 

trimestre, que atingem aos padrões mínimos, em conformidade com o ANEXO 5 – 

Caderno de Encargos da Concessionária: 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por 

cento), a nota do indicador será 1 (um); 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 92% (noventa e dois por 

cento) e inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do indicador será 0,8 

(oitenta centésimos); 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) e 

inferior a 92% (noventa e dois por cento), a nota do indicador será 0,6 (sessenta 

centésimos); 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por 

cento) e inferior a 90% (noventa por cento), a nota do indicador será 0,4 (quarenta 

centésimos); 

 

 Caso a média das avaliações seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), a 

nota do indicador será igual a 0 (zero). 

 

Tabela 5 - Iluminância Média Mínima e Uniformidade para cada classe de 

iluminação 

 

(Fonte: ABNT NBR 5101:2012) 
 

 
Classe de 

Iluminância Média 

Mínima 
Fator de Uniformidade Mínimo 
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Iluminação da Via Emed,min (lux) U = Emín / Emed 

V1 30 0,4 

V2 20 0,3 

V3 15 0,2 

V4 10 0,2 

V5 5 0,2 

P1 20 0,3 

P2 10 0,25 

P3 5 0,2 

P4 3 0,2 

 
 

2.1.2. Sub-índice de Qualidade de Dados – SQD 

 
O objetivo do SQD é aferir se o CADASTRO TÉCNICO, elaborado e mantido pela 

CONCESSIONÁRIA, representa de forma confiável os ativos de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

A medição será realizada por meio de verificações in loco, pela CONCESSIONÁRIAA 

amostra de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, deverá ter tamanho mínimo conforme 

estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 1 (um) e plano de 

amostragem simples normal. Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão 

avaliados de forma aleatória, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na ausência 

deste, pela CONCESSIONÁRIA. As medições deverão ser realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA e poderão ser acompanhadas pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE. Neste caso, a CONCESSIONÁRIA será a 
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responsável pelo transporte dos responsáveis durante verificações. 

 
A nota do sub-índice será dada pela nota do indicador de qualidade dos dados do 

CADASTRO TÉCNICO, que será avaliado quanto ao seu atendimento para cada ponto 

amostral. 

 

A seguir é apresentado o indicador verificável com seu respectivo peso e fórmula: 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

Tabela 6 - Indicador de Qualidade de Dados Ativos de Iluminação Pública 
 
 

Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dados CADASTRO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 

Convergência dos dados 

do CADASTRO TÉCNICO 

com relação aos ativos de 

IP realmente instalados em 

cada um dos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verificações Mensais in 

loco de amostra mínima de 

tamanho estabelecido na 

Norma NBR 5426. 

Total de PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA em  que 

os dados do CADASTRO 

TÉCNICO convergem com os 

ativos instalados/Total de 

PONTOS     DE     ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA das amostras do 

trimestre 

 
 
 
1 – Caso ≥ 95% 

 
0 - Caso < 95% 
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A avaliação da convergência das informações mínimas previstas no Anexo 5 – Caderno 

de Encargos da Concessionária para composição do CADASTRO TÉCNICO em cada 

um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA verificados in loco, com relação ao banco 

de dados do CADASTRO TÉCNICO será binária, ou seja, ou todos as informações a 

ativos do ponto estão presentes no cadastro de maneira fidedigna ou não. A nota do 

indicador de qualidade de dados ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA será calculada pelo 

percentual de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA verificados no trimestre que estão 

representadas de maneira fidedigna no CADASTRO TÉCNICO: 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por 

cento), a nota do indicador será 1 (um); 

 

 Caso a média das avaliações seja inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a 

nota do indicador será igual a 0 (zero). 

 

3. Índice de Operação 

 
O Índice de Operação (IO) retratará critérios relativos à operação e manutenção dos 

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, abarcando a disponibilidade e o cumprimento dos 

prazos para atendimento e solução dos chamados de manutenção, conforme prazos 

previstos no Plano de Operação e Manutenção Inicial e Plano de Operação e 

Manutenção Definitivo, aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 

 

O IO é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelos sub-índices: 

 
 Sub-índice de Disponibilidade – SD; 

 
 Sub-índice de Cumprimentos dos Prazos – SCP. 

 
3.1. Procedimento de Avaliação 

 
O Índice de Operação será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), calculado 

pela média ponderada de seus respectivos sub-índices, obtida pelo resultado da 

equação abaixo: 

𝑰𝑶=(𝟔𝟎%∗𝑺𝑫+𝟒𝟎%∗𝑺𝑪𝑷) 
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Onde: 
 

 
 
Os sub-índices SD e SCP serão calculados a partir da média ponderada de seus 

indicadores de desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes 

deste ANEXO. 

 

3.1.1. Sub-índice de Disponibilidade 

 
O sub-índice SD será calculado conforme fórmula ilustrativa abaixo: 
 

 

 
3.1.2. Indicador de Disponibilidade de Luz – IDL 

 
O objetivo do IDL é apurar se as FONTES DE LUZ estão disponíveis nos períodos em 

que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite ou apagados 

durante o dia. 

 

Para as FONTES DE LUZ, em que não houver sido implantado o SISTEMA DE 

TELEGESTÃO, a medição será realizada por meio de verificações amostrais in loco, pela 

CONCESSIONÁRIA, durante o trimestre de avaliação. A amostra de FONTES DE LUZ, 

deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível 
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geral de inspeção 1 (um) e plano de amostragem simples normal. As FONTES DE LUZ 

que serão avaliadas deverão ser definidas de forma aleatória, pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e, na ausência deste, pela CONCESSIONÁRIA. As medições poderão 

ser acompanhadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE. 

Neste caso, a CONCESSIONÁRIA será a responsável pelo transporte dos responsáveis 

durante verificações. 

 

Para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA monitorados e controlados pelo SISTEMA 

DE TELEGESTÃO, apenas se a nota obtida pela CONCESSIONÁRIA no trimestre de 

avaliação para o Indicador de Disponibilidade da Telegestão - IDT tiver sido igual a 1 

(um) no trimestre anterior, a medição será realizada por meio da coleta de dados 

amostral do SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado. Serão coletados os dados 

registrados em tempo real no SISTEMA DE TELEGESTÃO quanto ao estado das 

FONTES DE LUZ com telegestão, acesa durante a noite/desligada durante o dia. 

Deverão ser coletados dados das FONTES DE LUZ com telegestão no Município de 

Itajubá, durante o trimestre de avaliação. 

 

Caso a nota obtida pela CONCESSIONÁRIA para o Indicador de Disponibilidade da 

Telegestão - IDT tiver sido diferente de 1 (um) no trimestre anterior de avaliação, a 

medição das FONTES DE LUZ contemplados pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO será 

igual a definida neste tópico para as FONTES DE LUZ sem telegestão. 

 

Ressalta-se que, a critério do PODER CONCEDENTE, ao longo da vigência da 

CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE, e/ou se por ele definido, o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, poderão realizar verificações in loco afim de comprovar que o estado 

(aceso/desligado) das FONTES DE LUZ indicadas e registradas no SISTEMA DE 

TELEGESTÃO implantado pela CONCESSÃO é de fato o observado em campo. 

 

A nota do indicador será dada pela média ponderada dos seus 2 (dois) sub-indicadores, 

que serão avaliados para cada ponto amostral. 

 

A seguir são apresentados os sub-indicadores verificáveis com seus respectivos pesos 

e fórmulas: 
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Tabela 7 - Sub-Indicadores de Disponibilidade de Luz 
 
 

Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acesos durante a noite 

 
 
 
 
 
 
 

Quantidade de 

FONTES DE LUZ 

acesas durante a 

noite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% 

Verificações Noturnas Mensais in 

loco de FONTES DE LUZ sem 

telegestão, 

 

Ou 

 
Coletas de Dados (em tempo real) 

Noturnas do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO Mensais sobre as 

FONTES DE LUZ com telegestão 

 
 
 
Amostras mínimas de tamanho 

estabelecido na Norma NBR 5426. 

Total de FONTES DE LUZ acesas 

durante a noite/Total de FONTES DE 

LUZ verificados in loco e coletados 

dados do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO no trimestre 

 
 
 
1 – Caso ≥ 95% 

 
0,5 - Caso ≥ 90% e < 95% 

0 - Caso < 90% 
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Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apagados durante o dia 

 

 

 

 

 

 
 

Quantidade de 

FONTES DE LUZ 

apagadas durante 

o dia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10% 

Verificações Diurnas Mensais in 

loco de FONTES DE LUZ sem 

telegestão 

 

Ou 

 
Coletas de Dados (em tempo real) 

Diurnas do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO Mensais sobre as 

FONTES DE LUZ com telegestão 

 

 

 

Amostras mínimas de tamanho 

estabelecido na Norma NBR 5426. 

Total de FONTES DE LUZ 

apagadas durante o diaTotal de 

FONTES DE LUZ verificadas in loco 

e coletados dados do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO no trimestre 

 

 

 
1 – Caso ≥ 95% 

 
0,5 - Caso ≥ 90% e < 95% 

0 - Caso < 90% 



 
 

 
 

 

A nota dos sub-indicadores de FONTES DE LUZ acesas durante a noite/apagadas 

durante o dia se dará pelo percentual de FONTES DE LUZ acesas/apagadas: 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por 

cento), a nota do sub-indicador será 1 (um); 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) e 

inferior a 95% (noventa e cincopor cento), a nota do sub-indicador será 0,5 (cinco 

décimos); 

 

 Caso a média das avaliações seja inferior a 90% (noventa por cento), a nota do 

sub-indicador será igual a 0 (zero). 

 

3.1.2.1. Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento - IDC 

 
O objetivo do IDC é verificar se a Central de Atendimento, operada pela 

CONCESSIONÁRIA, está disponível de forma ininterrupta para o recebimento de 

chamados, sejam eles realizados pelos usuários, PODER CONCEDENTE ou 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, para a execução dos SERVIÇOS relacionados à 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Além disso, o IDC também servirá de instrumento para 

avaliação do atendimento aos chamados. 

 

A medição será realizada por meio da verificação do total de horas em que o Sistema de 

Gestão de Chamados da Central de Atendimento esteve disponível no trimestre de 

apuração, informação que deverá ser registrada no próprio sistema. Conforme estipulado 

no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária, o Sistema de Gestão de 

Chamados deverá operar de segunda a sexta-feira de 08 as 20 hs (exceto feriados), ao 

longo de toda a CONCESSÃO. Além disso, a CONCESSIONÁRIA será avaliada quanto 

ao atendimento dos chamados, por meio da apuração do tempo médio para atendimento, 

que também deverá ser registrado no sistema implantado pela CONCESSIONÁRIA na 

Central de Atendimento. 

 

A nota do indicador será dada pela nota dos seus 3 (três) sub-indicadores, que serão 

avaliados de acordo com a tabela apresentada a seguir. 
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Tabela 8 - Sub-Indicadores de Disponibilidade da Central de Atendimentos 
 
 

Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 
 
 
 
 

 
Sistema de 

Gestão de 

Chamados 

 
 
 
 

 
Disponibilidade para 

recebimento de chamados 

do Sistema de Gestão de 

Chamados 

 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 

Log do Sistema de 

Gestão de Chamados 

Total de Horas no trimestre de disponibilidade Real 

para recebimento de chamados/Total de Horas de 

disponibilidade no trimestre conforme especificado 

no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da 

Concessionária 

 

 
1 – Caso ≥ 95% 

 
0,5 - Caso ≥ 90% e < 95% 

0 - Caso < 90% 
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Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 

 

 

Atendimento da 

Central de 

Atendimento 

 

 

 

 
Percentual de chamadas 

atendidas 

 

 

 

 
 

25% 

 

 

 

 
Log do Sistema da 

Central de Atendimento 

Quantidade de chamadas atendidas no trimestre / 

Quantidade de chamadas recebidas no trimestre 

 
1 – Caso ≥ 95% 

 
0,5 - Caso ≥ 90% e < 95% 

0 - Caso < 90% 

 

 

 

 
Atendimento da 

Central de 

Atendimento 

 

 

 

 
 

Tempo de médio de 

espera 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 
 

Log do Sistema de 

Gestão de Chamados 

Média aritmética do tempo de espera (a partir da 

entrada da chamada ou da transferência, via URA – 

Unidade de Resposta Audível, para o atendente) 

dos usuários que foram efetivamente atendidos pela 

Central de Atendimento no trimestre 

 
1 - Caso ≤ 1 minuto 

0,5   -   Caso   <   1   minuto    e    >    3   minutos   

0 - Caso ≥ 30 segundos 
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Conforme demonstrado acima, a nota do sub-indicador do Sistema da Central de 

Atendimento é dada pelo percentual de horas disponíveis do referido sistema ao longo 

do trimestre. Para fins de cálculo do mesmo serão considerados os seguintes critérios: 

 

 Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), 

a nota do sub-indicador será 1 (um) 

 

 Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) e inferior 

a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do sub-indicador será 0,5 (cinco 

décimos) 

 

 Caso a disponibilidade seja inferior a 90% (noventa por cento), a nota do sub- 

indicador será igual a 0 (zero) 

 

Para cálculo do sub-indicador de percentual de chamadas atendidas serão consideradas 

os seguintes critérios, considerando as chamadas recebidas ao longo do trimestre: 

 

 Caso o percentual seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota 

do sub-indicador será 1 (um) 

 

 Caso o percentual seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) e inferior a 

95% (noventa e cinco por cento), a nota do sub-indicador será 0,5 (cinco décimos) 

 

 Caso o percentual seja inferior a 90% (noventa por cento), a nota do sub-indicador 

será igual a 0 (zero) 

 

Já a nota do sub-indicador de tempo médio de espera será calculada através da média 

dos tempos de espera dos atendimentos realizados no trimestre: 

 

 Caso a média seja igual ou inferior a 1 minuto, a nota do sub-indicador será 1 (um) 

 
 Caso a média seja superior a 1 minuto inferior a 3 minutos, a nota do sub-indicador 

será 0,5 (cinco décimos) 

 

 Caso a média seja superior ou igual a 3 minutos, a nota do sub-indicador será 

igual a 0 (zero) 
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3.1.2.2. Indicador de Disponibilidade da Telegestão - IDT 
 

O objetivo do IDT é verificar se o SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado pela 

CONCESSIONÁRIA, bem como as funcionalidades básicas do sistema, conforme 

previsto pela CONCESSIONÁRIA no Plano de Implantação do Sistema de Telegestão – 

PIST, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento, conforme no 

Anexo 5 – Caderno de Encargos da Concessionária. 

 

O Indicador de Disponibilidade da Telegestão será apurado apenas após o atingimento 

do 1º Marco na Subfase II – Modernização, e, por isto, anteriormente a nota do referido 

indicador será igual a 1 (um). 

 

A medição da disponibilidade do sistema será realizada por meio da verificação do total 

de horas em que o SISTEMA DE TELEGESTÃO esteve disponível no trimestre de 

apuração, ou seja, somatório do tempo em que todos as FONTES DE LUZ com 

telegestão estiverem conectados ao SISTEMA DE TELEGESTÃO, informação que 

deverá ser registrada no próprio sistema. 

 

A medição da disponibilidade das funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTÃO será 

realizada por meio de verificações in loco no Município de Itajubá, durante o trimestre de 

avaliação. Para cada FONTE DE LUZ com telegestão, deverá ser analisado o 

funcionamento e conformidade das seguintes funcionalidades básicas: 

 

1) Conformidade entre a localização geográfica da FONTE DE LUZ registrada no 

SISTEMA DE TELEGESTÃO e a verificada in loco; 

 

2) Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (ligado, desligado, online, 

off-line e dimerizado) registrado no SISTEMA DE TELEGESTÃO e verificado in 

loco; 

 

3) Registro atualizado no SISTEMA DE TELEGESTÃO do consumo real de energia 

da FONTE DE LUZ vistoriada; 

 

4) Operação remota via SISTEMA DE TELEGESTÃO (permitindo ligar/desligar e 

dimerizar as FONTES DE LUZ vistoriadas no momento da verificação). 
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A amostra de FONTES DE LUZ com telegestão, deverá ter tamanho mínimo conforme 

estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 1 (um) e plano de 

amostragem simples normal. As FONTES DE LUZ com telegestão que serão avaliadas 

deverão ser definidas de forma aleatória, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na 

ausência deste, pela CONCESSIONÁRIA. As medições deverão ser realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA e poderão ser acompanhadas pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE. Neste caso, a CONCESSIONÁRIA será a 

responsável pelo transporte dos responsáveis durante verificações. 

 
A nota do indicador será dada pela nota dos seus 2 (dois) sub-indicadores, que serão 

avaliados de acordo com a tabela apresentada a seguir. 
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Tabela 9 - Sub-Indicador de Disponibilidade da Telegestão 
 
 

Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA DE 

TELEGESTÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidade do 

SISTEMA DE 

TELEGESTÃO implantado 

pela CONCESSIONÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Log do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO 

Total de horas em que as FONTES DE LUZ 

telegerenciáveis estiveram conectadas e 

operantes no SISTEMA DE 

TELEGESTÃO/Total de Horas em que as 

FONTES DE LUZ telegerenciáveis 

deveriam estar conectados e operantes, 

conforme especificado no ANEXO 5 – 

Caderno de Encargos da Concessionária, 

no SISTEMA DE TELEGESTÃO no 

trimestre 

 
 

1 – Caso ≥ 95% 

 
0,5 - Caso ≥ 90% e < 95% 

0 - Caso < 90% 
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Funcionalidades 

do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO 

 

 

 

 

Disponibilidade das 

funcionalidades do 

SISTEMA DE 

TELEGESTÃO   nas 

FONTES DE LUZ com 

telegestão 

 

 

 

 

 

 

 

 
50% 

 

 

 

 

 
Verificações mensais 

in loco de amostra 

mínima de tamanho 

estabelecido na 

Norma NBR 5426. 

 
Total de FONTES DE LUZ com telegestão, 

verificadas que possuem todas as 4 

funcionalidades básicas em operação / 

Total de FONTES DE LUZ com telegestão 

verificadas no trimestre 

 

 
1 – Caso ≥ 95% 

 
0,5 - Caso ≥ 90% e < 95% 

0 - Caso < 90% 
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Conforme demonstrado acima, a nota do sub-indicador de disponibilidade do SISTEMA 

DE TELEGESTÃO é dada pelo percentual de horas disponíveis do referido sistema para 

as FONTE DE LUZ telegerenciáveis ao longo do trimestre. Para fins de cálculo deste 

serão considerados os seguintes critérios: 

 

 Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), 

a nota do sub-indicador será 1 (um) 

 

 Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) e inferior 

a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do sub-indicador será 0,5 (cinco 

décimos) 

 

 Caso a disponibilidade seja inferior a 90% (noventa por cento), a nota do sub- 

indicador será igual a 0 (zero) 

 

Já para o sub-indicador de disponibilidade das funcionalidades do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO, a avaliação de cada FONTE DE LUZ com telegestão será binária, ou 

seja, ou a FONTE DE LUZ possui todas as 4 (quatro) funcionalidades básicas em 

conformidade e pleno funcionamento, atendendo às especificações exigidas no ANEXO 

5 – Caderno de Encargos da Concessionária e as previstas no Plano de Implantação do 

Sistema de Telegestão, ou não atende. A nota do sub-indicador de disponibilidade das 

funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTÃO se dará pelo percentual de FONTES 

DE LUZ com telegestão, das verificações realizadas ao longo do trimestre que possuem 

todas as 4 (quatro) funcionalidades básicas em conformidade e pleno funcionamento, 

atendendo às especificações exigidas no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da 

Concessionária e as previstas no Plano de Implantação do Sistema de Telegestão: 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por 

cento), a nota do sub-indicador será 1 (um) 

 

 Caso a média das avaliações seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) e 

inferior a 95%, a nota do sub-indicador será 0,5 (cinco décimos) 

 

 Caso a média das avaliações seja inferior a 90% (noventa por cento), a nota do 
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sub-indicador será igual a 0 (zero) 

 

3.1.3. Sub-índice de Cumprimento dos Prazos 
 

O sub-índice SCP será calculado conforme fórmula ilustrativa abaixo: 

 

 
 
3.1.3.1. Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - 

ICPO 

 

O objetivo deste indicador é monitorar a adequação da CONCESSIONÁRIA aos prazos 

para solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme o tipo de chamado. 

 

A medição será realizada por meio da verificação do registro no Sistema de Gestão de 

Chamados do tempo para solução dos chamados de manutenção corretiva recebidos na 

Central de Atendimento operada pela CONCESSIONÁRIA. Os dados deverão ser 

coletados ao longo do trimestre de apuração, conforme prazos especificados no ANEXO 

5 – Caderno de Encargos da Concessionária, bem como no POMI e no POMD, 

aprovados pelo PODER CONCEDENTE. 

 

A nota do indicador será avaliada quanto à resolução dos chamados abertos. 

 
Tabela 10 – Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção 

 
 

Categoria Avaliação Peso 
Forma de 

Medição 
Nota 
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Manutenção 

Corretiva 

 
Prazo 

correção dos 

chamados  de 

manutenção 

corretiva 

 
 
 

100% 

 

Log do 

Sistema de 

Gestão de 

Chamados 

Chamados corrigidos 

no prazo, conforme o 

tipo de chamado, no 

trimestre/Total de 

chamados abertos no 

trimestre 

    1 – Caso ≥ 95% 

 
0,5 - Caso ≥ 90% e < 

95% 

0 - Caso < 90% 

 

 

A nota do indicador de manutenção corretiva é dada pelo percentual de chamados 

corrigidos no prazo, no período de avaliação, sendo que a determinação de atendimento 

aos prazos se dará conforme o tipo de chamado realizado. Para cada um dos chamados 

registrados no Sistema de Gestão de Chamados, caberá à CONCESSIONÁRIA atender 

ao tempo de resolução daquele tipo específico de chamado, conforme definido no 

ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária e no POMI e POMD, aprovados 

pelo PODER CONCEDENTE. 

 

 Caso a proporção de chamados resolvidos no prazo seja igual ou superior a 95% 

(noventa e cinco por cento), a nota do indicador será 1 (um); 

 

 Caso a proporção de chamados resolvidos no prazo seja igual ou superior a 90% 

(noventa por cento) e inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do 

indicador será 0,5 (cinco décimos); 

 

 Caso a proporção de chamados resolvidos no prazo seja inferior a 90% (noventa 

por cento), a nota do indicador será 0 (zero); 
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4. Índice de Conformidade 

 
O Índice de Conformidade - IC retrata a conformidade dos SERVIÇOS com as 

obrigações regulatórias, legais e contratuais aplicáveis. Ele é obtido por meio da 

apresentação de certificados, relatórios e pela verificação dos serviços complementares 

executados pela CONCESSIONÁRIA no período. 

O IC é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelos sub-índices: 

 
 Sub-índice de Conformidade dos Certificados – SCC; 

 
 Sub-índice de Conformidade dos Relatórios – SCR. 

 
4.1. Procedimento de Avaliação 

 
O Índice de Conformidade será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), 

calculado pela média ponderada de seus respectivos sub-índices, obtida pelo resultado 

da equação abaixo: 

 

 
 
Os sub-índices SCC e SCR serão calculados a partir da média ponderada de cada um 

dos seus indicadores de desempenho componentes, conforme descrito nos itens 

subsequentes deste ANEXO. 

 

4.1.1. Sub-índice de Conformidade dos Certificados 

 
O objetivo deste sub-índice é avaliar a conformidade dos SERVIÇOS executados pela 

CONCESSIONÁRIA com relação às exigências legais e normativas aplicáveis, por meio 

da apresentação de documentos que comprovem procedimentos relacionados à gestão 
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da qualidade e ambiental, devendo também a CONCESSIONÁRIA apresentar os 

certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes, conforme 

detalhado no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária e no ANEXO 9 – 

Diretrizes Ambientais Mínimas. 

 
A nota do sub-índice será dada pela média ponderada dos seus 5 (cinco) indicadores, 

conforme apresentado na tabela abaixo. 
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Tabela 11 - Indicadores de Conformidade dos Certificados 
 
 

Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

Gestão da 

Qualidade dos 

serviços 

 

 
ISO 9.001 

 

 
30% 

 
Apresentação trimestral de certificado ISO 

9.001 

1 - Certificado válido 

apresentado 

0 - Certificado válido não 

apresentado 

 
Gestão 

Ambiental 

 

 
ISO 14.001 

 

 
30% 

 
Apresentação trimestral de certificado ISO 

14.001 

1 - Certificado válido 

apresentado 

0 - Certificado válido não 

apresentado 

 
 
 
 

Tratamento e 

Descarte de 

Materiais 

 
 
 
 

Descontaminação e destinação 

final de 100% dos resíduos 

poluentes gerados no período. 

 
 
 
 

 
40% 

 
 

 
Apresentação trimestral de certificado 

emitido por empresa credenciada e 

autorizada contendo a totalidade de resíduos 

descartados conforme o ANEXO 9 

1 - Certificado válido 

apresentado 

0 - Certificado válido não 

apresentado 

(*) Caso não existam 

resíduos  descartados  no 

período a nota do 
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    indicador será 1 (um). 
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A nota dada a cada indicador será binária, ou seja, caso a CONCESSIONÁRIA apresente 

o certificado, de maneira completa, a nota será equivalente a 1 (um), caso contrário a 

nota será equivalente a 0 (zero). 

 

Os indicadores referentes às certificações, ISO 9.001 e ISO 14.001 serão apurados 

anualmente, estes serão exigidos apenas no 5º (quinto) ano, contado a partir da data de 

início da Subfase I – Operação Inicial e, por isto, nos primeiros 4 (quatro) anos, terão 

suas notas iguais a 1 (um). 

 

Já o indicador relacionado ao tratamento e descarte de materiais, terá a sua apuração 

iniciada juntamente aos demais indicadores detalhados no presente ANEXO. Ele 

avaliará se a CONCESSIONÁRIA apresentou o certificado, emitido por empresa 

credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final de 100% (cem por 

cento) dos resíduos poluentes por ela retirados da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no 

período de avaliação, de acordo com as exigências dispostas no ANEXO 9 – Diretrizes 

Ambientais Mínimas, bem como no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da 

Concessionária. 

 

Para fins de apuração da quantidade de resíduos poluentes descontaminados e 

destinados corretamente, competirá à CONCESSIONÁRIA registrar no CADASTRO 

TÉCNICO, logo após a execução de qualquer um dos SERVIÇOS sob sua 

responsabilidade, todos os componentes retirados dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, que apresentam resíduos poluentes. Desta forma, quando da aferição do 

indicador de conformidade relacionado, a quantidade de serviços de descontaminação e 

destinação dos resíduos poluentes certificados pela CONCESSIONÁRIA será 

confrontada com o número total de componentes que apresentavam resíduos poluentes 

e que foram retirados da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no período. 

 

4.1.2. Sub-índice de Conformidade de Relatórios 

 
O objetivo deste sub-índice é avaliar a conformidade em relação à entrega mensal ao 

PODER CONCEDENTE do Relatório de Execução de Serviços, bem como do 

RELATÓRIO PARCIAL DE INDICADORES e o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 

INDICADORES, conforme detalhado no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da 
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Concessionária. 

A nota do sub-índice será dada pela média ponderada dos seus 2 (dois) indicadores, 

conforme apresentado na tabela abaixo. 



 
 

 
 

 

 

Tabela 12 - Indicadores de Conformidade dos Relatórios 
 
 

Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 
 

 
Serviços 

 

 
Relatório de Execução de 

Serviços 

 
 

 
50% 

 

 
Apresentação dos Relatórios de Execução de 

Serviços 

1 - Relatórios apresentados 

em conformidade 

 

0 – Relatórios não 

apresentados em 

conformidade 

 
 
 

 
Serviços 

 
 
 

Relatórios Parcial de Indicadores 

e Trimestral de Indicadores 

 
 
 

 
50% 

 
 
 

Apresentação dos Relatórios Parciais de 

Indicadores e Trimestral de Indicadores 

1 - Relatórios apresentados 

em conformidade 

 
 
 
0 – Relatórios não 

apresentados em 

conformidade 
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A nota de cada um dos indicadores é dada em função da quantidade de relatórios 

apresentados no período em conformidade com os prazos, conteúdo mínimo e 

características detalhadas no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da Concessionária, bem 

como com os modelos de relatórios apresentados pela CONCESSIONÁRIA no POMI e 

no POMD, previamente homologados pelo PODER CONCEDENTE. 

 

5. Índice de Eficientização 

 
O objetivo do Índice de Eficientização - IE é monitorar a CONCESSIONÁRIA no 

cumprimento dos níveis mínimos de eficiência, definidos na Erro! Fonte de referência 

não encontrada. deste ANEXO, com base nas FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E 

EFICIENTIZADAS. 

 

Para fins de cálculo deste índice, apenas serão verificadas as FONTES DE LUZ 

MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS, conforme informações fornecidas pela 

CONCESSIONÁRIA no CADASTRO TÉCNICO. 

 

A medição será realizada pela CONCESSIONÁRIA, a partir da comparação do somatório 

das potências das FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS no 

CADASTRO TÉCNICO do início da Subfase I – Operação Inicial com as informações 

contidas no CADASTRO TÉCNICO atualizado ao final do trimestre de avaliação. Será 

avaliada a potência total de 100% das FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E 

EFICIENTIZADAS. 

 

A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva fórmula de cálculo: 
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Tabela 13 – Índice de Eficientização 
 
 

Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficientização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendimento, das FONTES DE 

LUZ MODERNIZADAS E 

EFICIENTIZADAS, às metas 

de eficiência energética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo da eficiência 

alcançada 

(1 −
 ��� 

)*100% 
��� 

 
Onde: 

 
��� = Somatório da carga instalada total das 

FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E 

EFICIENTIZADAS,   com   base   nas  informações 

constantes no CADASTRO TÉCNICO atualizado, 

incluídas as perdas dos equipamentos auxiliares 

 

��� = Somatório da carga instalada total das 

FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E 

EFICIENTIZADAS, com base nas informações 

constantes no CADASTRO TÉCNICO no início da 

Subfase I – Operação Inicial, incluídas as perdas 

dos equipamentos auxiliares 
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Categoria Avaliação Peso Forma de Medição Nota 

    1,00 - Caso ≥ 100% da Meta* 

 
0,8 - Caso ≥ 97% e < 100% da Meta* 

 
0,60 - Caso ≥ 94% e < 97% da Meta* 

0,4 - Caso ≥ 90% e < 94% da Meta* 

 

0,00 - Caso < 90% da Meta* 

* Meta de eficiência conforme especificado.
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A nota do índice de eficientização se dará pelo percentual de eficiência gerado 

pelas FONTES DE LUZ MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS: 

 

 Caso a eficiência calculada seja igual ou superior a 100% (cem por cento) 

da meta de eficiência do marco vigente a nota do índice será 1 (um); 

 

 Caso a eficiência calculada seja inferior a 100% (cem por cento) e igual ou 

superior a 97% (noventa e sete por cento) da meta de eficiência do marco 

vigente, a nota do índice será 0,8 (oitenta centésimos); 

 

 Caso a eficiência calculada seja inferior a 97% (noventa e sete por cento) e 

igual ou superior a 94% (noventa e quatro por cento) da meta de eficiência 

do marco vigente, a nota do índice será 0,6 (sessenta centésimos); 

 

 Caso a eficiência calculada seja inferior a 94% (noventa e quatro por cento) 

e igual ou superior a 90% (noventa por cento) da meta de eficiência do marco 

vigente, a nota do índice será 0,4 (quarenta centésimos); 

 

 Caso a eficiência calculada seja inferior a 90% (noventa por cento) da meta 

de eficiência do marco vigente, a nota do índice será 0 (zero). 

 
Tabela 14 – Marcos e Metas de Eficiência 

 
 

Marco 
Meta de 

Eficiência 

1º MARCO 33% 

2º MARCO 36% 

3º MARCO 39% 

4º MARCO 42% 

5º MARCO 45% 
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1. Introdução 

 
O presente ANEXO tem por finalidade apresentar as diretrizes ambientais mínimas, 

para o tratamento e a destinação final adequada dos resíduos provenientes da 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, em decorrência da execução dos SERVIÇOS 

sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e para a elaboração do Plano de 

Destinação de Materiais – PDM, que integrará o Plano de Operação e Manutenção 

Inicial - POMI, conforme previsto no ANEXO 5 – Caderno de Encargos da 

Concessionária. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá, ao longo de toda a vigência da CONCESSÃO, 

adequar seus procedimentos e infraestrutura às eventuais atualizações, alterações 

e ampliações da legislação ambiental. 

 

2. Classificação dos Resíduos 

 
Para fins de interpretação do presente ANEXO e para a elaboração do PDM, caberá 

a CONCESSIONÁRIA adotar a classificação dos resíduos de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, conforme disposto abaixo. 

 

2.1 Classe I – Resíduos Perigosos 

 
Os Resíduos Classe I (Perigosos) são aqueles cujas propriedades físicas, químicas 

ou infectocontagiosas podem acarretar riscos à saúde pública e/ou riscos ao meio 

ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. 

 

2.2 Classe II – Resíduos Não-Perigosos 

 
Os Resíduos Classe II não são perigosos e se diferenciam, conforme detalhado a 

seguir: 

 

 Resíduos Classe II–A não inertes: São aqueles que não se enquadram nas 

classificações de Resíduos Classe I - Perigosos ou de Resíduos Classe II-B 

Inertes. Os Resíduos Classe II-A não inertes podem apresentar 

propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em 
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água; 

 

 Resíduos Classe II–B inertes: são quaisquer resíduos que, quando 

amostrados de uma forma representativa, segundo a Norma ABNT NBR 

10007, e submetidos a contato dinâmico e estático com água destilada ou 

deionizada, à temperatura ambiente, conforme a Norma ABNT NBR 10006, 

não tiverem nenhum de seus componentes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, 

cor, turbidez, dureza e sabor, nos termos da Norma ABNT NBR 10004. 

 

3. Diretrizes Mínimas Exigidas 

 
O objetivo deste tópico é constituir uma referência para a adequação da execução 

dos SERVIÇOS às normas ambientais vigentes, especialmente no que se refere ao 

tratamento e destinação final dos resíduos provenientes da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, independentemente da sua natureza. 

 

Após a aprovação do POMI pelo PODER CONCEDENTE, o PDM será aplicado ao 

longo de toda a CONCESSÃO. A aplicação do PDM não exime a 

CONCESSIONÁRIA de tomar outras providencias que se fizerem necessárias para 

se adequar à legislação ambiental vigente, observado o direito à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

No PDM deverão estar previstos os procedimentos para a avaliação, identificação 

e classificação, pela CONCESSIONÁRIA, de todos os materiais e equipamentos 

gerados em decorrência da prestação dos SERVIÇOS de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

durante o prazo da CONCESSÃO. 

 

Deverão estar detalhadas no PDM todas as práticas necessárias para: 

 
 Adequar os procedimentos de tratamento e destinação final dos resíduos 

provenientes da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA às normas e legislações 

aplicáveis, no âmbito municipal, estadual e federal; 
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 Garantir que os procedimentos de tratamento e destinação final dos resíduos 

provenientes da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estejam de acordo com 

a classificação do resíduo; 

 

 Minimizar o volume de resíduos gerados na execução dos SERVIÇOS; 

 
 Incentivar a adoção de processo de reciclagem, quando aplicável; 

 
 Minimizar os riscos ambientais derivados dos resíduos poluentes gerados, 

por meio do tratamento, descontaminação e destinação final por empresas 

especializadas; 

 

 Promover a conscientização ambiental de seus funcionários; 

 
 Assegurar a adoção pelos funcionários de todas as medidas de segurança 

e higiene nas atividades relacionadas ao tratamento e destinação final de 

resíduos. 

 

3.1 Adequação às Normas e Legislações Vigentes 

 
Os procedimentos descritos no PDM deverão estar de acordo com especificações 

e orientações de Normas Técnicas, Portarias, Decretos e Deliberações Normativas 

do Ministério do Trabalho, dos órgãos de vigilância e de controle ambiental e da 

legislação sanitária e ambiental em vigor. Na elaboração do PDM e para a execução 

dos SERVIÇOS caberá à CONCESSIONÁRIA adequar-se, no que couber, às 

normas listadas abaixo, bem como às possíveis atualizações que possam vir a 

surgir ao longo da CONCESSÃO, observado o direito à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

• ABNT NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos; 

 

• ABNT NBR 7.501 - Transporte terrestre de produtos perigosos – 

Terminologia; 
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• ABNT NBR 7503 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de 

emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento; 

 

• ABNT NBR 8371 - Ascarel para transformadores e capacitadores - 

Características e riscos; 

 

• ABNT NBR 9191 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

Requisitos e método de ensaio; 

 

• ABNT NBR 10004 - Resíduos sólidos – Classificação; 

 
• ABNT NBR 10005 - Procedimento para extração de extrato lixiviado de 

resíduos sólidos; 

 

• ABNT NBR 10006 - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de 

resíduos sólidos; 

 

• ABNT NBR 10007 - Amostragem de resíduos sólidos; 

 
• ABNT NB 11.174 - Armazenamento de Resíduos Classe II Não Inertes e III 

– Inertes; 

 
• ABNT NBR 12235 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento; 

 

• ABNT NBR 13221 - Transporte terrestre de resíduos; 

 
• ASTM D 3304 - Method for Analysis of Environmental Materials for 

Polychlorinated Biphenyls (Withdrawn 1993); 

 

• Decreto Lei nº 96.044 de 18 de maio de 1988, que “Aprova o Regulamento 

para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras 

providências”. 

 

3.2 Procedimentos relacionados aos Resíduos Classe I – Resíduos 

Perigosos 
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Os procedimentos para o tratamento e destinação final dos resíduos perigosos 

gerados em decorrência da execução dos SERVIÇOS de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

com destaque para o óleo utilizado pelos veículos da CONCESSIONÁRIA, 

lâmpadas e/ou módulos de LED e reatores que contenham óleo ascarel instalados 

nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, deverão estar disciplinados no PDM, 

conforme orientações constantes dos itens subsequentes. 

 

3.2.1 Óleo de Veículos Automotores 

 
O óleo utilizado nos veículos de apoio à execução do SERVIÇOS pela 

CONCESSIONÁRIA, classifica-se como Resíduo Classe I – Resíduos Perigosos, 

não passível de reutilização e composto pelos seguintes elementos: 

 

 Cromo; 

 
 Cadmio; 

 
 Chumbo; 

 
 Arsênio; 

 
 Dioxinas (originário do funcionamento do motor); 

 
 Hidrocarbonetos Policíclicos (Polinucleares); 

 
 Aromáticos (originário do funcionamento do motor). 

 
No PDM deverão ser discriminados, conforme o caso, a forma de transporte, 

acondicionamento, armazenagem temporária, coleta ou entrega a coletor 

autorizado, reciclagem (quando possível), e disposição em aterro licenciado do óleo 

utilizado nos veículos de apoio, bem como das embalagens, filtros de óleo, estopas, 

tecidos, filtros, serragem ou areia sujos de óleo. 

 

Ademais, deverá constar no PDM a estimativa da quantidade mensal de óleo 

gerado (em litros) e a forma de identificação dos elementos de acondicionamento, 
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dos recipientes de coleta interna e externa, dos recipientes de transporte interno e 

externo e dos locais de armazenamento, por meio de símbolos, cores e frases, em 

atendimento aos parâmetros referenciados na Norma ABNT NBR 7500. 

 

3.2.2 Lâmpadas 

 
As lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico possuem 

mercúrio, resíduo classificado como Resíduo Classe I – Resíduos Perigosos. 

 

O PDM deverá discriminar a forma de transporte e acondicionamento das 

lâmpadas, conforme estabelecido nas Normas Técnicas pertinentes, respeitados 

os limites de peso de cada invólucro, bem como estabelecer as regras relativas à 

armazenagem temporária, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem 

(quando possível), tratamento em moagem/separação por empresa autorizada e 

destinação final das lâmpadas por empresa autorizada. 

 

O PDM deverá estimar, ainda, a quantidade mensal de lâmpadas a serem retiradas 

da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, em centenas de unidades, bem como a 

forma de identificação dos sacos de acondicionamento, dos recipientes de coleta 

interna e externa, dos recipientes de transporte interno e externo, e dos locais de 

armazenamento, por meio de símbolos, cores e frases, em atendimento aos 

parâmetros referenciados na Norma ABNT NBR 7500. 

 

3.2.3 Módulo de LED 

 
Caso a CONCESSIONÁRIA decida pela instalação de módulos de LED na REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, estes serão inicialmente classificados como Resíduo 

Classe I – Resíduos Perigosos. 

 

O PDM deverá prever os procedimentos necessários para o manuseio, 

acondicionamento, armazenamento, coleta ou entrega a coletor autorizado, 

transporte, reuso e reciclagem, tratamento em moagem/separação por empresa 

autorizada e destinação final para descontaminação por empresa autorizada dos 

módulos de LED. 
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Na hipótese de ser comprovado pelo fabricante dos módulos de LED utilizados pela 

CONCESSIONÁRIA, que a quantidade de resíduos perigosos (cromo, antimônio e 

níquel) dos módulos de LED se encontra dentro dos limites estabelecidos na Norma 

ABNT NBR 10005, estes poderão ser classificados como Resíduos Classe II. 

 

Cabe ressaltar que, além dos resíduos perigosos, os módulos de LED podem gerar 

outros resíduos, tais como plásticos em geral, alumínio, cobre e zinco, aos quais 

deverá ser atribuído tratamento ambientalmente adequado. 

 

3.2.4 Reatores com Óleo Ascarel 

 
Os reatores contendo óleo ascarel são classificados como Resíduo Classe I – 

Resíduos Perigosos e não passíveis de reutilização. 

 

O PDM deverá prever, em consonância com as orientações da Norma ABNT 8371 

e com a legislação de regência, os procedimentos necessários para o manuseio, 

rotulagem, acondicionamento, armazenamento, coleta ou entrega a coletor 

autorizado, transporte, tratamento (se houver) por empresa autorizada e destinação 

final por empresa autorizada dos reatores contendo óleo ascarel. 

 

3.3 Procedimentos Relacionados aos Resíduos Classe II – Resíduos Não 

Perigosos 

 

O PDM deverá prever o procedimento para tratamento e destinação final de todos 

os resíduos classificados como Resíduos Classe II – Resíduos não perigosos, 

gerados em decorrência da execução dos SERVIÇOS de ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

Merece destaque a disciplina dos seguintes resíduos provenientes da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 

• Braços de luminárias; 
• Luminárias; 
• Relés fotoelétricos; 
• Instalações elétricas (fiação, conectores); 

• Reatores eletromagnéticos; 
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• Reatores eletrônicos; 

• Postes de cimento; 

• Postes metálicos; 
• Resíduos gerados no escritório. 

 
Para cada um dos itens listados acima, deverá constar no PDM, o seguinte 

conteúdo mínimo: 

 

• Caracterização (Classe A ou B, inerte ou não inerte, resíduos reutilizáveis 

ou recicláveis); 

 

• Forma de manuseio; 

 
• Local de acondicionamento; 

 
• Tempo de armazenamento; 

 
• Procedimento de coleta; 

 
• Tipo de transporte; 

 
• Procedimentos de reuso; 

 
• Procedimentos e responsáveis por reciclagem (quando aplicável); 

 
• Forma e responsáveis pelo tratamento; 

 
• Procedimento de destinação final; 

 
• Volume mensal estimado (em unidades ou Kg). 

 
3.4 Minimização de Resíduos 

 
A minimização de resíduos consiste na redução de resíduos comuns, perigosos ou 

especiais na etapa de sua geração, antes das fases de tratamento, armazenamento 

ou destinação final. 

 

Uma forma viável de se promover a minimização consiste no combate ao 
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desperdício, através da reutilização do resíduo, após processo de desinfecção e 

limpeza. Também, é possível alcançar a minimização por meio da reciclagem dos 

resíduos. 

 

Os processos que envolvem redução, reutilização e reciclagem deverão ser 

cuidadosamente planejados e operados pela CONCESSIONÁRIA, para evitar a 

exposição dos trabalhadores envolvidos em risco, bem como evitar a contaminação 

do meio ambiente. Todos esses processos de minimização deverão ser detalhados 

no PDM. 

 

3.5 Segregação de Resíduos 

 
A segregação consiste em separar e/ou selecionar apropriadamente os resíduos, 

de acordo com a classificação adotada, visando seu tratamento, reaproveitamento 

e/ou reciclagem 

 

É desejável que o procedimento de segregação seja aplicado a todos os tipos de 

resíduos provenientes da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, sempre observadas 

as normas de segurança e as normas técnicas pertinentes. 

 

O PDM deverá prever procedimentos de segregação que garantam, minimamente: 

 
 Redução dos riscos para a saúde dos funcionários e para o meio ambiente, 

impedindo que os resíduos potencialmente infectantes ou especiais, 

contaminem os outros resíduos gerados na prestação dos SERVIÇOS pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

 Aumento da eficácia da reciclagem. 

 
3.6 Tratamento e Destinação Final por Terceiros 

 
No PDM deverão estar previstas as obrigações, responsabilidades e qualificações 

da CONCESSIONÁRIA e das empresas que venham a ser subcontratadas para 

realização do tratamento, descontaminação e destinação final dos resíduos 

provenientes da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
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Para auxiliar a fiscalização do PODER CONCEDENTE e a apuração dos ÍNDICES 

DE DESEMPENHO relacionados, o PDM deverá listar todos os certificados a serem 

emitidos pelas empresas subcontratadas e apresentados pela CONCESSIONÁRIA 

ao PODER CONCEDENTE ou ao VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 

Para comprovação da conformidade dos procedimentos de descontaminação e 

destinação final dos resíduos poluentes gerados pela CONCESSIONÁRIA, ao 

longo de toda a vigência da CONCESSÃO, compete à CONCESSIONÁRIA garantir 

que 100% (cem por cento) dos resíduos poluentes gerados a cada trimestre de 

apuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO possuam certificação, emitida 

por empresas credenciadas e autorizadas, para realização desses serviços. 

 

Para fins de apuração da quantidade de resíduos poluentes descontaminados e 

destinados corretamente, competirá à CONCESSIONÁRIA registrar no 

CADASTRO TÉCNICO, logo após a execução de qualquer um dos SERVIÇOS sob 

sua responsabilidade, todos os componentes retirados dos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que apresentem resíduos poluentes. Desta forma, 

quando da aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a quantidade de 

serviços de descontaminação e destinação dos resíduos poluentes certificados pela 

CONCESSIONÁRIA será confrontada com o número total de componentes que 

apresentavam resíduos poluentes e que foram retirados da REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA no período. 

 

Caberá à CONCESSIONÁRIA exigir, para cada uma das empresas 

subcontratadas, no mínimo, os seguintes documentos: 

 

 Licenciamento ambiental (Licença de Operação), emitido por órgão 

ambiental competente nas esferas municipal, estadual e federal; 

 

 Comprovante de inclusão no Cadastro Técnico Federal, emitido pelo IBAMA; 

 

 Certidão Negativa de Débito, emitida pelo IBAMA; 

 



324 

 
 

 
 

 

 Documentos comprobatórios (licenças, alvarás, documentos de 

monitoramento definidos pelo órgão ambiental) dos sistemas e tecnologias 

adotados nos serviços terceirizados. 

 

O PDM também deverá dispor, de forma detalhada, sobre os tipos e tecnologias de 

tratamento, descontaminação e destinação final de cada grupo de resíduos que 

serão realizados externamente pela empresa subcontratada. 

 

3.7 Conscientização Ambiental 

 
O tratamento eficiente e a destinação final ambientalmente adequada de resíduos 

provenientes da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão diretamente 

relacionados aos hábitos dos envolvidos na prestação dos SERVIÇOS a serem 

executados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

Nesse sentido, compete à CONCESSIONÁRIA incluir no PDM um programa de 

educação ambiental para seus funcionários, que servirá como importante 

ferramenta para garantir a adoção de padrões de conduta mais adequados ao 

modelo de gestão de resíduos por ela proposto. A implantação desse programa 

deverá propiciar condições para que os profissionais conheçam, com clareza suas 

responsabilidades em relação ao meio ambiente, bem como o seu papel enquanto 

cidadãos. 

 

Ademais, caberá à CONCESSIONÁRIA, quando da realização de treinamento de 

seus funcionários que tenham contato direto com os resíduos provenientes da 

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, instruí-los sobre a necessidade de utilização 

das ferramentas, utensílios e dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs 

pertinentes, de acordo com as normas de saúde e segurança do trabalho. 



325 

 
 

 
 

 

ANEXO 10 – CADASTRO DE REFERÊNCIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

 

1. Introdução .............................................................................................. 326 
2. Cadastro de referência ........................................................................... 326 



326 

 
 

 
 

 

1. Introdução 

 
O presente ANEXO tem por finalidade apresentar às proponentes o conjunto de 

dados referente à REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, em especial com relação às 

FONTES DE LUZ, de forma a nortear e balizar a preparação das respectivas 

propostas. 

 

Os dados contidos no presente ANEXO são meramente referenciais, não 

vinculando o PODER CONCEDENTE, exceto quanto ao número total de FONTES 

DE LUZ, nos termos das subcláusulas 4.3.1 e 33.3.3.2 do ANEXO 1 – Minuta do 

Contrato. 

 

2. Cadastro de referência 

 
Tabela 15 – Quantitativo geral 

 

Descrição Quantidade 

FONTES DE LUZ 10966 

 
 
 

Tabela 16 – Quantitativo por Tipo de Lâmpada 
 

Tipo de Lâmpada Quantidade de FONTES DE LUZ 

Multi-Vapor Metálico 3 

Vapor de Mercúrio 816 

Vapor de Sódio 10177 

 

 

Tabela 17 – Quantitativo por Potência 

 

Potência 
 

Quantidade de FONTES DE LUZ 
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70 W 516 

80 W 369 

100 W 6715 

125 W 364 

150 W 1532 

250 W 1408 

400 W 92 

 
 

Tabela 18 – Detalhamento dos Dados – Lâmpadas e Reatores 
 

 
Tipo de Lâmpada 

Potência Unitária 

 
da Lâmpada (W) 

Quantidade 

Vapor de Mercúrio 80 369 

Vapor de Mercúrio 125 364 

Vapor de Mercúrio 250 19 

Vapor de Mercúrio 400 64 

Vapor de Sódio 70 515 

Vapor de Sódio 100 6715 

Vapor de Sódio 150 1530 
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Vapor de Sódio 250 1389 

Vapor de Sódio 400 28 

Vapor Metálico 70 1 

Vapor Metálico 150 2 
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Introdução 

 
O presente ANEXO tem por finalidade especificar a classificação das vias de 

veículos do Município de Itajubá, a ser considerada pela CONCESSIONÁRIA ao 

longo de todo o período de CONCESSÃO, na forma do CONTRATO e demais 

ANEXOS. 

 

Classificação da Vias 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá incluir ao Plano de Modernização e Eficientização – 

PMOE a classificação das vias de veículos em consonância com os padrões de 

iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação 

detalhados no item 3.2.3 do ANEXO 05 – Caderno de Encargos da Concessionária 

e, deverá, minimamente, classificar as vias de veículos em V1, V2, V3, V4 e V5 e, 

as vias de pedestres em P1, P2, P3 e P4, de acordo com detalhamento nos itens a 

seguir. 

 

Para os logradouros em que houver a presença simultânea de vias de veículo e de 

pedestre, ambas classificações são pertinentes e devem ser realizadas. 

 

Na hipótese de eventuais omissões de vias nos itens apresentados a seguir, a 

CONCESSIONÁRIA deverá incluir as vias faltantes na lista apresentada no 

presente ANEXO, devidamente classificadas, levando-se em consideração os 

critérios estabelecidos na forma do CONTRATO e demais ANEXOS. 

 

1.1 Vias de Veículos 

 
A classificação das vias de veículos deverá seguir a classificação viária utilizada 

pela ABNT NBR 5101:2012, tendo como referência a hierarquia viária e o tipo de 

via, conforme detalhado nos subitens a seguir. 

 

1.1.1 Vias V1 

 
Tabela 19 – Classificação viária de referência para Vias V1 
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Hierarquia Tipo de Via 

 
 
 
 
 
 

1 - Rodovias 

ACESSO 

ESTRADA 

LIGAÇÃO 

RODOVIA 

RETORNO 

TESOURA 

TESOURA CENTRAL 

3 - Vias Arteriais AVENIDA 

 

 

1.1.2 Vias V2 

 
Tabela 20 – Classificação viária de referência para Vias V2 

 

Hierarquia Tipo de Via 

 
 

3 - Vias Arteriais 

ACESSO 

LIGAÇÃO 

RETORNO 

RUA 

TESOURA 

TESOURA CENTRAL 

VIA 
 

 

1.1.3 Vias V3 

 
Tabela 21 – Classificação viária de referência para Vias V3 

Hierarquia Tipo de Via 



332 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
4 - Vias Coletoras 

AVENIDA 

LIGAÇÃO 

RETORNO 

RUA 

VIA 

 

 
1.1.4 Vias V4 

 
Tabela 22 – Classificação viária de referência para Vias V4 

 

Hierarquia Tipo de Via 

 
4 - Vias Coletoras 

ACESSO 

BULEVAR 

 
5 - Vias Locais 

AVENIDA 

ESTRADA 

LIGAÇÃO 

RUA 

VIA 

 
 
 
 
 
 

ACESSO 

CAMINHO 

ESTRADA 
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6 - Vias Particulares 
LIGAÇÃO 

RETORNO 

RUA 

VIA INTERNA 

 

 

1.1.5 Vias V5 

 
Tabela 23 – Classificação viária de referência para Vias V5 

Hierarquia Tipo de Via 

 
 

 
5 - Vias Locais 

ACESSO 

RETORNO 

TESOURA 

VIA INTERNA 

 
1.2 Vias de Pedestre 

 

A classificação das vias de pedestre (pedonais) deverá realizada pela 

CONCESSIONÁRIA, estando devidamente justificada com base nos critérios 

estabelecidos na Norma da ABNT NBR 5101:2012, expostos na tabela 

 

Tabela 24 – Classes de iluminação por tipo de via (NBR 5101:2012) 
 

Descrição da via Classes de iluminação 

Vias de uso noturno intenso por pedestres (por 

exemplo, calçadões, passeios de zonas comerciais) 

 
P1 
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Vias de grande tráfego noturno por pedestres (por 

exemplo, passeios de avenidas, praças, áreas de 

lazer) 

 
 

P2 

Vias de uso noturno moderado por pedestres (por 

exemplo, passeios, acostamentos) 

 
P3 

Vias de pouco uso por pedestres (por exemplo, 

passeios de bairros residenciais) 

 
P4 

 

 
As vias do Município de Itajubá foram classificadas da seguinte forma: 
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Tabela 25 – Classificação viária do Município de Itajubá 
 

BAIRRO TIPO LOGRADOURO LOGRADOURO CLASSIFICAÇÃO 

Açude Avenida Wagner Lemos Machado V4 

Açude Rua Projetada Dezessete V4 

Açude Rua Vinte e Quatro V4 

Açude Rua Vinte e Um V4 

Açude Rua Dezenove V4 

Açude Rua Doze V4 

Açude Rua Treze V4 

Açude Rua Quatorze V4 

Açude Rua Quinze V4 

Açude Rua Dezesseis V4 
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Açude Rua Dezessete V4 

Açude Rua José Paes V4 

Açude Rua Humberto Consoli Primo V4 

Açude Rua Um V4 

Açude Rua Dois V4 

Açude Rua Cinco V4 

Açude Rua Onze V4 

Açude Rua Dez V4 

Açude Rua Nove V4 

Açude Rua Oito V4 

Açude Rua Três V4 

Açude Rua Quatro V4 
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Açude Rua Seis V4 

Açude Rua Sete V4 

Açude Rua Benedito Storino V4 

Açude Rua Julieta Vieira Cardoso V4 

Açude Rua D V4 

Açude Rua João Aldano Silva V4 

Açude Rua B V4 

Açude Rua Deputado Simão da Cunha V4 

Açude Avenida Poços de Caldas V4 

Açude Rua Benedito Siqueira V4 

Açude Rua Projetada Doze V4 

Açude Rua Projetada Quatorze V4 
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Açude Rua Mecânico Paulo Salgado da Cruz V4 

Açude Rua Benedito José Augusto Filho V4 

Açude Rua Dona Terezinha Rosa dos Santos V4 

Açude Rua Maria Estela Vaz Rosa V4 

Açude Rua Maria Aparecida dos Santos V4 

Açude Rua Francisco Ribeiro de Mendonça Filho V4 

Açude Rua Everton Luiz dos Santos V4 

Açude Rua Pedro Galvão V4 

Açude Rua Paulo Vitor Maciente V4 

Açude Rua Doutor Laércio Sanches V4 

Açude Rua Francisco Colorado de Melo V4 

Açude Rua Justino Ribeiro da Silva (José Ricota) V4 



339 

 
 

 
 

 

Açude Rua José Galhardo V4 

Açude Rua Domingos Lamoglia V4 

Açude Travessa Domingos Lamóglia V4 

Açude Rua Professora Anna Maria Gouveia V4 

Açude Rua Ana Cornélia Ribeiro V4 

Açude Rua Projetada E V4 

Açude (Jd Colina) Rua Dois V4 

Açude (Jd Colina) Rua Quatro V4 

Açude (Jd Colina) Rua Cinco V4 

Açude (Jd Colina) Rua Sete V4 

Açude (Jd Colina) Rua Oito V4 

Açude (Jd Colina) Rua Nove V4 
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Açude (Jd Colina) Rua Vinte e Três V4 

Açude (Jd Colina) Rua Vinte e Dois V4 

Açude (Jd Colina) Rua Vinte V4 

Água Preta Rua Eunice de Carvalho Moreira V4 

Água Preta Rua Paulino Gonçalves de Faria Filho V4 

Água Preta Rua Paulo Roberto Oliveira V4 

Água Preta Rua Maria de Lourdes Freitas V4 

Água Preta Rua Libertina Brasiliana de Oliveira V4 

Água Preta Rua José Delfino de Freitas V4 

Água Preta Rua Alfredo Ayres Oliveira V4 

Água Preta Rua Antônia Maria de Jesus V4 

Água Preta Rua São Pedro V4 
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Água Preta Rua Dez V4 

Água Preta Rua Allan Kardec V4 

Água Preta Rua Quinze V4 

Água Preta Rua Vinte V4 

Água Preta Rua Vinte e Um V4 

Água Preta Rua Vinte e Dois V4 

Água Preta Rua Dezenove V4 

Água Preta Rua Dezoito V4 

Água Preta Rua Dezessete V4 

Água Preta Rua Dezesseis V4 

Água Preta Rua José Maria Peixoto V4 

Água Preta Rua Oito V4 
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Água Preta Rua Cinco V4 

Água Preta Rua Quatro V4 

Água Preta Rua Três V4 

Água Preta Rua Dois V4 

Água Preta Rua Esportista Roni Rocha V4 

Anhumas Avenida São Vicente de Paulo V4 

Anhumas Rua Candelaria V4 

Anhumas Rua Alexandre Alves Fernandes V4 

Anhumas Rua Geraldo Chagas Silva V4 

Anhumas Rua Padre Júlio Chevalier V4 

Anhumas Rua Alberto José Pereira V4 

Anhumas Rua Maestro Adonirão de Oliveira V4 
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Anhumas Rua Afonso Bertholino Ribeiro V4 

Anhumas Rua Maria Aparecida Ricotta V4 

Anhumas Rua Sebastião Bonifácio Ribeiro V4 

Anhumas Rua Maria Rodrigues Pinto V4 

Anhumas Rua Sebastião Vieira Pinto V4 

Avenida Avenida Engenheiro Pedro Fonseca Paiva V2 

Avenida Avenida Olegário Maciel V2/V3 

Avenida Avenida Marginal Direita Ribeirão Anhumas V2/V3/V4 

Avenida Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves V2 

Avenida Travessa José Felipe dos Santos V4 

Avenida Rua José Nascimento Guedes V4 

Avenida Rua Dona Maria José V4 
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Avenida Rua João Herculano da Silva V4 

Avenida Rua Cristiano Brasil V4 

Avenida Rua Doutor Luiz Goulart Azevedo V4 

Avenida Rua Professora Isaura Pereira dos Santos V4 

Avenida Rua Jaime Wood V4 

Avenida Rua Jarbas Guimarães V4 

Avenida Rua Presidente Wenceslau Braz V4 

Avenida Rua Ângelo Boer V4 

Avenida Rua Chiquinha Salomon V4 

Avenida Rua Irmã São Luiz V4 

Avenida Rua Coronel Arilo Ozório de Souza V4 

Avenida Rua Antônio Renno Pereira V4 
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Avenida Rua Eugênio Consoli V4 

Avenida Rua Deputado Euclides Pereira Cintra V4 

Avenida Rua Dona Joaquina Dias V4 

Avenida Rua Doutor Luiz Renno V4 

Avenida Rua Jorge Braga V4 

Avenida Rua Abel dos Santos V4 

Avenida Rua Professor Carmo Cascardo V4 

Avenida Rua Pouso Alegre V4 

Avenida Rua Paraisópolis V4 

Avenida Rua São Lourenço V4 

Avenida Rua Ouro Fino V4 

Avenida Rua Brasópolis V4 
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Avenida Rua Santa Rita do Sapucaí V4 

Avenida Rua Natércia V4 

Avenida Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves V2 

Avenida Rua Coronel Arilo Osório de Souza V4 

Avenida Rua Fortunato Pereira V4 

Boa Vista Avenida Capitão Gomes V2 

Boa Vista Avenida dos Ferroviários V2 

Boa Vista Avenida Marginal Direita do Rio Sapucai V2/V3 

Boa Vista Avenida Professor Francisco Ribeiro Mendonça V4 

Boa Vista Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz V2/V3 

Boa Vista Rua Dona Maria Carneiro V4 

Boa Vista Rua Santa Rita de Cássia V4 
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Boa Vista Rua Maurício Kaysermann V4 

Boa Vista Rua Coronel Goulart V4 

Boa Vista Rua Miguel Braga V4 

Boa Vista Rua Zeca Faria V4 

Boa Vista Rua Doutor Adílio Guimarães V4 

Boa Vista Rua Jaime Martins Riera V4 

Boa Vista Rua João Paredao V4 

Boa Vista Rua Felipe Pizzuto V4 

Boa Vista Rua José Hilário de Souza Pinto V4 

Boa Vista Travessa Maria de Lourdes V4 

Boa Vista Rua Tomás Wood V4 

Boa Vista Rua Eulalio Pinto V4 
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Boa Vista Rua Luiz Martins Riera V4 

Boa Vista Rua Professora Dina Ventureli Faria V4 

Boa Vista Rua Padre Agostinho Piccard V4 

Boa Vista Rua José Renno Pereira V4 

Boa Vista Rua Ariovaldo Mendonça V4 

Boa Vista Rua Cristina V4 

Boa Vista Rua Carmo de Minas V4 

Boa Vista Rua Brasópolis V4 

Boa Vista Rua Piranguinho V4 

Boa Vista Rua São Francisco de Paula V4 

Boa Vista Rua São José do Alegre V4 

Boa Vista Rua Maria da Fé V4 
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Boa Vista Rua José Martins Riera V4 

Boa Vista Rua Piranguçu V4 

Boa Vista Rua Padre Generoso V4 

Boa Vista Rua Desembargador Francisco Rosa V4 

Boa Vista Rua Maestro Luiz Ramos de Lima V4 

Boa Vista Rua Francisco Pedro Pimenta V4 

Boa Vista Rua Evangelina Dias Oliveira V4 

Boa Vista Rua José Márciano Filho V4 

Boa Vista Rua João de Faria V4 

Boa Vista Rua Feliciano Rodrigues Simões V4 

Boa Vista Rua Professor Rosario do Amaral V4 

Boa Vista Rua Belo Horizonte V4 
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Boa Vista Rua Maria José Pereira V4 

Boa Vista Rua C V4 

Boa Vista Rua Liberato Montalvão V4 

Boa Vista Rua Francisco José Pereira V4 

Boa Vista Rua Horácio Souza Oliveira V4 

Boa Vista Rua José Marques Duarte V4 

Boa Vista Rua José Dias Coelho V4 

Boa Vista Rua John Fitzgerald Kennedy V4 

Boa Vista Rua João Pereira Machado V4 

Boa Vista Rua Padre Petrus Dingemouts V4 

Boa Vista Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz V2/V3 

Boa Vista Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz V2/V3 
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Boa Vista Rua José Paulino de Souza V4 

Boa Vista Rua Projetada Um V4 

Boa Vista Rua Miguel Braga V4 

Boa Vista Rua João Lino Caetano V4 

Boa Vista Rua João Pereira Andrade V4 

Boa Vista Rua Cândido Vieira Sampaio V4 

Boa Vista Rua Professora Ivone de Barros Martins V4 

Boa Vista Rua Reverendo Moisés Pinto Ribeiro V4 

Boa Vista Travessa Pedro de Alcântara Seixas V4 

Boa Vista Rua João Targino Borges V4 

Boa Vista Rua Evaristo Barros Filho V4 

Boa Vista Rua Reverendo Moisés Pinto Ribeiro V4 
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BPS Rua Oswaldo Seabra V4 

Cantina Rua Alijo V4 

Cantina Rua Carijós V4 

Cantina Rua Benedito Cabral Renno V4 

Cantina Rua Pitagoras Pinto D'Almeida V4 

Cantina Rua Jovino Chiaradia V4 

Cantina Rua Benedito Norberto de Oliveira V4 

Cantina Rua Cinco V4 

Cantina Rua Tatuí V4 

Cantina Rua Sebastião Pereira Cabral V4 

Cantina Rua Nove V4 

Cantina Rua C V4 
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Cantina Rua Albano de Almeida V4 

Cantina Rua João Pinto de Souza V4 

Centro Avenida Marginal Direita do Rio Sapucai V2/V3 

Centro Avenida Coronel Carneiro Júnior V4 

Centro Avenida Bps V4 

Centro Avenida Coronel Carneiro Júnior V4 

Centro Rua Florival Xavier V4 

Centro Rua José Santana Rodrigues V4 

Centro Rua Manoel Estevão Gonçalves V4 

Centro Rua Coronel Francisco Braz V4 

Centro Rua Aurilio Lopes V4 

Centro Rua Francisco Masseli V4 
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Centro Rua Francisco Masseli V4 

Centro Rua Professor Leon Pamplona Oliveira V4 

Centro Rua Francisco Masseli V4 

Centro Rua Luiz Teixeira V4 

Centro Rua Doutor Pereira Cabral V4 

Centro Rua Maestro Luiz Ramos de Lima V4 

Centro Rua Coronel Renno V4 

Centro Rua Major Belo Lisboa V4 

Centro Rua Doutor João de Azevedo V4 

Centro Rua Prefeito Tigre Maia V4 

Centro Rua Thiago Carneiro Santiago V4 

Centro Rua Olavo Bilac V4 
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Centro Rua Santos Pereira V4 

Centro Rua Olavo Bilac V4 

Centro Rua Comendador Schumann V4 

Centro Rua Doutor Silvestre Ferraz V4 

Centro Rua Tiago Carneiro Santiago V4 

Centro Travessa João de Oliveira Feichas V4 

Centro Rua Doutor Pereira Cabral V4 

Centro Rua Coronel Renno V4 

Centro Rua Coronel Francisco Braz V4 

Centro Rua Doutor Silvestre Ferraz V4 

Centro Rua Francisco Masseli V4 

Centro Rua Doutor Américo de Oliveira V4 
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Centro Rua Primo Capelo V4 

Centro Rua Eugênio Sales V4 

Centro Rua São Judas Tadeu V4 

Centro Rua Antônio Simão Mauad V4 

Centro Rua Prefeito Tigre Maia V4 

Centro Rua Olavo Bilac V4 

Centro Rua Antônio Simão Mauad V4 

Centro Rua Tiago Carneiro Santiago V4 

Cruzeiro Rua João Antônio Grilo V4 

Cruzeiro Rua Gabriel Rodrigues da Silva V4 

Cruzeiro Rua José Verano da Silva V4 

Cruzeiro Rua André Martins Andrade Filho V4 
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Cruzeiro Rua Doutor João de Faria V4 

Cruzeiro Travessa Doutor João de Faria V4 

Cruzeiro Rua Arlindo Vieira Goulart V4 

Cruzeiro Rua Lucas Lomonaco Bacelar V4 

Cruzeiro Rua Moisés Luize V4 

Cruzeiro Rua José Rodrigues da Silva V4 

Cruzeiro Rua Antônio Silva Branco V4 

Cruzeiro Travessa Antônio Silva Branco V4 

Cruzeiro Rua Antônio Francisco Luz V4 

Cruzeiro Rua Doutor Vicente Vilela Viana V4 

Cruzeiro Rua José Alípio Gonçalves V4 

Cruzeiro Rua Irmã Maria Auxiliadora V4 
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Cruzeiro Rua da Floresta V4 

Cruzeiro Rua João Batista de Miranda V4 

Cruzeiro Rua Irmã São Rafael V4 

Cruzeiro Rua Comendador Antônio Rodrigues de Oliveira V4 

Cruzeiro Rua Doutor Carlos Ribeiro Filho V4 

Cruzeiro Rua Tamandaré V4 

Cruzeiro Rua José Vítor Gonçalves V4 

Cruzeiro Rua Doutor Luiz de Lima Vianna V4 

Cruzeiro Rua Pedro Bernardes Guimarães V4 

Cruzeiro Rua Princesa Izabel V4 

Cruzeiro Avenida Bps V4 

Cruzeiro Avenida Bps V4 
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Cruzeiro Avenida Bps V4 

Cruzeiro Rua da Floresta V4 

Distrito Industrial Avenida Tiradentes V3 

Distrito Industrial Rua Doutor José Ernani de Lima V4 

Distrito Industrial Rua Albert Starke V4 

Distrito Industrial Avenida Poços de Caldas V4 

Distrito Industrial Rua Professor Álvaro Pereira Rizzi V4 

Distrito Industrial Rua Santos Dumont V4 

Distrito Industrial Rua José Fernando Cascardo V4 

Distrito Industrial Rua Cordilheira dos Andes V4 

Distrito Industrial Rua Benedito Nascimento V4 

Distrito Industrial Rua José Lourenço Oliveira V4 
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Distrito Industrial Rua Santos Dumont V4 

Estiva Rua Rondon Pacheco V4 

Estiva Rua José Rodrigues da Silva V4 

Estiva Rua Rui Barbosa V4 

Estiva Rua Amélia Pereira Pinto V4 

Estiva Rua Cândido Pereira dos Santos V4 

Estiva Rua Prefeito Luiz Renno Chaves V4 

Estiva Rua Virgínia Rodrigues dos Santos V4 

Estiva Rua Mário Anselmo V4 

Estiva Rua Sérgio Lima Costa V4 

Estiva Rua José Cândido Pereira dos Santos V4 

Estiva Rua Juiz Francisco Barbosa Resende V4 



361 

 
 

 
 

 

Estiva Rua Afonso Rodrigues da Silva V4 

Estiva Rua Basílio Dias Pinto V4 

Estiva Avenida Doutor Jerson Dias V2 

Estiva Rua da Floresta V4 

Estiva Rua José Bernardes Filho V4 

Estiva Rua José Cândido Pereira dos Santos V4 

Estiva Rua Basílio Dias Pinto V4 

Imbel Avenida Coronel Aventino Ribeiro V2 

Imbel Rua Mestre José Rodrigues da Silva V4 

Imbel Avenida Coronel Aventino Ribeiro V2 

Jardim Bernadete Rua D V4 

Jardim Bernadete Rua Artur Tolbec V4 



362 

 
 

 
 

 

Jardim Bernadete Rua Manoel Correia V4 

Jardim Bernadete Rua Adolfo Pereira V4 

Jardim Bernadete Rua Professor Herbert Lindenbein V4 

Jardim Bernadete Rua J V4 

Jardim Bernadete Travessa Francisco Pereira (Biloc) V4 

Jardim Bernadete Rua Doutor Sebastião Pereira Renno V4 

Loteamento Costa Rua Francisco Pereira Coutinho V4 

Loteamento Costa Rua Oscar Renno V4 

Loteamento Costa Rua José Maria Affalo V4 

Loteamento Costa Rua Comendador Marcos Grilo V4 

Loteamento Mário Anselmo Avenida Marginal Direita V4 

Loteamento Mário Anselmo Rua Satie Sakai V4 
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Loteamento Mário Anselmo Rua Regina Zaroni Leão V4 

Loteamento Mário Anselmo Rua Maria Pinto Paulista V4 

Loteamento Mário Anselmo Rua Geraldo Simões V4 

Loteamento Mário Anselmo Rua Felipe Jacob V4 

Loteamento Mário Anselmo Rua Agapio Vaz de Melo V4 

Medicina Avenida Renno Júnior V4 

Medicina Avenida Eduardo José Storino V4 

Medicina Rua Orminda Ribeiro Dias V4 

Medicina Rua Bueno Brandão V4 

Medicina Rua Marechal Juarez Távora V4 

Medicina Rua da Soledade V4 

Medicina Rua Luiz Gonzaga Rodrigues V4 
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Medicina Rua Tenente Lucrécio Gonçalves Júnior V4 

Medicina Rua Vereador José Aldano Santana V4 

Medicina Rua Candelaria V4 

Medicina Rua Orlando Mohallen V4 

Medicina Rua Antônio Magalhães Lisboa V4 

Medicina Rua Fortunato Peixoto V4 

Medicina Rua Heitor Ramos V4 

Medicina Rua Piranguçu V4 

Medicina Rua da Mantiqueira V4 

Medicina Rua Pico dos Dias V4 

Medicina Rua Antônio Frederico Ozanan V4 

Medicina Rua José Alfredo Gomes V4 
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Medicina Rua Comendador João Carneiro V4 

Medicina Rua Desembargador Aureliano V4 

Medicina Rua Silviano Brandão V4 

Medicina Rua Doutor Evaristo Cabral Renno V4 

Medicina Rua Alexandre Alves Fernandes V4 

Medicina Rua Carmo Bonifácio Costa V4 

Medicina Rua Dona Olga Chayb Mauad V4 

Medicina Rua Evangelina Renno Gomes V4 

Medicina Rua Dona Anília Lisboa Sanches V4 

Medicina Rua Francisco Gonçalves Ribeiro V4 

Medicina Rua João Luiz Gonçalves V4 

Medicina Rua José Matos Aldano V4 
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Medicina Avenida São Vicente de Paulo V4 

Medicina Avenida Eduardo José Storino V4 

Medicina Rua Sinhazinha Lisboa V4 

Medicina Rua Vereador José Aldano Santana V4 

Medicina Rua Vargem Grande V4 

Medicina Rua Caetano Costa e Silva V4 

Medicina Rua Cândido Ribeiro Costa V4 

Medicina Rua Antônio Dias Pereira V4 

Medicina Rua Manoel Pereira Magalhães V4 

Medicina Rua João Rennó França V4 

Medicina Rua Vital Brasil V4 

Medicina Rua Antônio Adami V4 
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Medicina Rua Capituva V4 

Medicina Rua Benedito Borges V4 

Medicina Rua Joaquim Vieira Pinto V4 

Medicina Rua Mário Rennó Gomes V4 

Medicina Rua Nagib Mohallem Filho V4 

Medicina Rua José Caetano Grilo V4 

Medicina Rua Ailton Rennó Pinto V4 

Medicina Rua Washington George Walbon V4 

Medicina Rua Antônio Poddis V4 

Medicina Rua Carlos Galvão V4 

Medicina Rua Maria Aparecida de Souza V4 

Medicina Rua Doutor José Lourenço de Oliveira V4 
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Medicina Rua Luiz Gonzaga Rennó V4 

Medicina Rua Engenheiro Flávio Azambuja V4 

Medicina Rua Marcelo Pompeu de Lorenzo V4 

Medicina Rua Alberto Rossetti V4 

Medicina Rua José Horácio da Silva V4 

Medicina Rua José Crédito Neto V4 

Morro Chic Rua Doutor João de Azevedo V4 

Morro Chic Rua Doutor Américo de Oliveira V4 

Morro Chic Rua Braúlio Carneiro V4 

Morro Chic Rua Benedito Pereira V4 

Morro Chic Rua Presidente Roosevelt V4 

Morro Chic Rua Capitão João Renno V4 
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Morro Chic Rua Dona Lucinda Carneiro V4 

Morro Chic Rua Rodrigues Seabra V4 

Morro Chic Rua Miguel Viana V4 

Morro Chic Rua Francisco Pianelli V4 

Morro Chic Rua Marechal Deodoro da Fonseca V4 

Morro Chic Rua Doutor Hoffmann V4 

Morro Chic Rua Marechal Floriano V4 

Morro Chic Rua Quintino Bocaiúva V4 

Morro Chic Rua Benjamin Constant V4 

Morro Chic Rua João Pullit V4 

Morro Chic Rua Maria Mauad Galhardo V4 

Morro Chic Rua José Gomes Bustamante V4 



370 

 
 

 
 

 

Morro Chic Rua Cândida Gonçalves Bustamante V4 

Morro Chic Rua Reverendo Mário Lúcio V4 

Morro Chic Travessa Samuel Moura V4 

Morro Chic Rua Miguel Mohallen V4 

Morro Chic Rua Alberto José Werdine V4 

Morro Chic Rua F V4 

Morro Chic Rua N V4 

Morro Chic Rua I V4 

Morro Chic Rua J V4 

Morro Chic Rua M V4 

Morro Chic Rua L V4 

Morro Chic Rua Antônio H. da Silva V4 
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Morro Chic Rua Rodrigues Seabra V4 

Morro Chic Rua João Pullit V4 

Morro Chic Rua Sebastião Pereira Leite V4 

Morro Chic Rua Professora Dionésia Maria Lopes V4 

Morro Chic Rua Benedito Cândido de Moura V4 

Morro Chic Rua José Pereira Rennó V4 

Morro Chic Rua Geraldo de Oliveira V4 

Morro Chic Rua Sebastião Carlos de Oliveira V4 

Morro Chic Rua Pedro Gonçalves Pereira V4 

Morro Chic Rua Guilherme Cardoso V4 

Morro Chic Rua Michel el Alan V4 

Morro Grande Avenida Padre Lourenço V2 
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Nações Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Nações Rua da Alemanha V4 

Nações Rua Canadá V4 

Nações Rua dos Estados Unidos V4 

Nações Rua Brasil V4 

Nações Rua Portugal V4 

Nações Rua A V4 

Nações Rua Luzia Silva Riera V4 

Nações Rua C V4 

Nações Rua D V4 

Nações Rua Siria V4 

Nações Rua da Suécia V4 
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Nações Rua Professor Nelio Brandani Tenório V4 

Nações Rua do Líbano V4 

Nações Rua da Itália V4 

Nações Rua da Suíça V4 

Nações Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Nações Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Nações Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Nossa Senhora da Agonia Avenida Nossa Senhora da Agonia V3/V4 

Nossa Senhora da Agonia Rua Antônio Simão Mauad V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Francisco Chagas Salomon V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Ismael Pinto Noronha V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Nossa Senhora de Fátima V4 



374 

 
 

 
 

 

Nossa Senhora de Fátima Rua Júlia Gomes Renno V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Vereador José Lino da Costa V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Professora Maria Francisca de Souza V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua B V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua A V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Evaristo Barbosa V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Lúcio Renno Gomes V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua José Galdino V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Dona Mariana V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Nelson Viana V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Almiro Gomes de Lima V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Antônio de Oliveira Lopes V4 
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Nossa Senhora de Fátima Avenida Padre Lourenço V2 

Nossa Senhora de Fátima Avenida José Theóphilo V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua João Pinto de Souza V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua José Mendonça Chaves V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Albano de Almeida V4 

Nossa Senhora de Fátima Rua Sebastião Marciano de Faria V4 

Novo Horizonte Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz V2/V3 

Novo Horizonte Rua Constantino Elias Sarlas V4 

Novo Horizonte Rua Projetada C V4 

Novo Horizonte Rua Anardino de Souza V4 

Novo Horizonte Rua Padre Petrus Dingemouts V4 

Novo Horizonte Rua João José de Oliveira V4 
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Novo Horizonte Rua Nossa Senhora do Rosário V4 

Novo Horizonte Rua Pedro Pereira dos Santos V4 

Novo Horizonte Rua Terezinha de Jesus Oliveira V4 

Novo Horizonte Rua José Lino da Silva V4 

Novo Horizonte Rua Antônio Lisboa V4 

Novo Horizonte Rua Geraldo Randolpho Paiva V4 

Novo Horizonte Rua Felício Primo Castellani V4 

Novo Horizonte Rua Antônio Marcelino Oliveira V4 

Novo Horizonte Travessa Maria Felícia Guimarães V4 

Oriente Avenida Miminda Viana V3 

Oriente Rua Doutor Celico V4 

Oriente Rua Doutor Pereira Toledo V4 
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Oriente Rua Silvério Sanches V4 

Oriente Rua Dezenove de Março V4 

Oriente Rua Oliveira Marques V4 

Oriente Rua Irmã Maria Rosa Lima V4 

Oriente Rua Padre João Batista Van Royen V4 

Oriente Rua Joaquim Severino de Paiva V4 

Oriente Rua Frutuoso Ramos de Lima V4 

Oriente Rua Doutor Carlos Azevedo V4 

Piedade Rua Caetano José dos Santos V4 

Piedade Rua Padre Leonardo W. Hendrix V4 

Piedade Rua José Dias Chaves Sobrinho V4 

Piedade Rua Dona Florina Modena V4 
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Piedade Rua Quinze de Agosto V4 

Piedade Rua Virgínia Antônia Santos V4 

Piedade Rua Antônio Pereira de Almeida V4 

Piedade Rua Ana Laura Pereira V4 

Piedade Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Piedade Avenida Nossa Senhora da Piedade V3/V4 

Piedade Rua José Fogo V4 

Piedade Rua Lázaro José Dias V4 

Piedade Rua Geraldo Chagas V4 

Pinheirinho Avenida Paulo Carneiro Santiago V3 

Pinheirinho Avenida Olavo Carneiro Santiago V3 

Pinheirinho Rua Nelson Calvite V4 
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Pinheirinho Rua Professor Souza Nilo V4 

Pinheirinho Rua Gastão Goulart Azevedo V4 

Pinheirinho Rua Bartolomeu Tadei V4 

Pinheirinho Rua Carlos Fernando Nasselli V4 

Pinheirinho Rua Presidente Juscelino Kubitschek V4 

Pinheirinho Rua Carlos Rodrigues Souza V4 

Pinheirinho Rua Deputado Aureliano Chaves V4 

Pinheirinho Rua Henrique Marques V4 

Pinheirinho Rua Presidente Castelo Branco V4 

Pinheirinho Rua José Benedito Salomon V4 

Pinheirinho Rua Mário Braz V4 

Pinheirinho Rua Domicio Cardoso Faria V4 
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Pinheirinho Rua Deputado Luiz Fernando Faria Azevedo V4 

Pinheirinho Rua Luiza Vilela Vianna V4 

Pinheirinho Rua Professor José Maria Silveira Campos V4 

Pinheirinho Rua Vereador João Prudenciano V4 

Pinheirinho Rua Doutor Domiciano Costa Moreira V4 

Pinheirinho Rua Professor Richard Bran V4 

Pinheirinho Rua Professor Angelo Marzullo V4 

Pinheirinho Rua Luiz Gonzaga Salomon V4 

Pinheirinho Rua Gabriel Ferreira Leite V4 

Pinheirinho Rua Benedito Caldas Rocha V4 

Pinheirinho Rua Professor Ulderico Mandolesi V4 

Pinheirinho Rua Professor Fernando Constanti V4 
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Pinheirinho Rua Expedito Jorge Machado V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Avenida Bps V4 

Pinheirinho Rua Projetada A V4 

Pinheirinho Rua Maria Gabriela dos Santos V4 

Pinheirinho Rua Doutor Sebastião Pereira Machado V4 

Pinheirinho Rua Luiz Gonzaga Faria V4 

Pinheirinho Rua Mário Braz V4 
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Pinheirinho Rua Antônio Simão Mauad V4 

Pinheirinho Rua São Judas Tadeu V4 

Pinheirinho Rua Projetada Três (Loteamento Bem-Me-Quer) V4 

Pinheirinho Rua Doutor José Mohallem V4 

Ponte Alta Rua Comissário Benedito Vilas Boas V4 

Ponte Alta Rua Comissário Benedito Vilas Boas V4 

Porto Velho Avenida Doutor Antônio Braga Filho V4 

Porto Velho Avenida Marginal Direita do Rio Sapucai V2/V3 

Porto Velho Rua Chiquinho Pereira V4 

Porto Velho Rua Flaminio Miranda V4 

Porto Velho Rua Álvaro Chaves Salomão V4 

Porto Velho Rua Doutora Maria José Lopes V4 
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Porto Velho Rua Anésio João Ribeiro V4 

Porto Velho Rua Manoel Guedes V4 

Porto Velho Rua Tomaz Aldano V4 

Porto Velho Rua Antônio Gomes Garcia V4 

Porto Velho Rua Geraldo Storino V4 

Porto Velho Rua Wanderson Antônio Gomes V4 

Porto Velho Rua Albertina Pereira Brito V4 

Porto Velho Rua João Batista de Brito V4 

Porto Velho Rua Capitão Afonso Batista Brito V4 

Porto Velho Rua Artur Bombeiro V4 

Porto Velho Travessa Artur Bombeiro V4 

Porto Velho Rua Frederico Leite V4 
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Porto Velho Rua Frederico Leite V4 

Porto Velho Rua Doutor Luiz Viana V4 

Rebourgeon Avenida José Ernesto Coelho V4 

Rebourgeon Avenida José Correa Pinto V4 

Rebourgeon Rua Manoel Correia V4 

Rebourgeon Rua Adolfo Pereira V4 

Rebourgeon Rua Professor Victor Van Hellputti V4 

Rebourgeon Rua Professor Armando Bertholet V4 

Rebourgeon Rua Monsieur Rebourgeon V4 

Rebourgeon Rua Professor Lair Remusat Renno V4 

Rebourgeon Rua Josino Dias V4 

Rebourgeon Rua Doutor Sebastião Pereira Renno V4 
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Rebourgeon Rua Victor Renno V4 

Rebourgeon Rua Doutor Luiz Mauad V4 

Rebourgeon Rua Doutor Álvaro Seabra V4 

Rebourgeon Rua Enfermeira Doralice Gomes Avelar V4 

Rebourgeon Rua Pastor Sebastião Raimundo V4 

Rebourgeon Rua F V4 

Rebourgeon Rua Augusto de Souza Rezende V4 

Rebourgeon Rua José de Souza Resende V4 

Rebourgeon Rua Francisco Pereira Bilac V4 

Rebourgeon Rua Professora Geralda Seixas Siqueira V4 

Rebourgeon Rua Chico Mendes V4 

Rebourgeon Rua Maria Celestina Pereira dos Santos V4 
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Rebourgeon Rua Maria Rodrigues Muniz V4 

Rebourgeon Rua Pedro Muniz V4 

Rebourgeon Rua Maria Adelaide Mendonça Romano V4 

Rebourgeon Rua Joana Anibeli Romano V4 

Rebourgeon Rua Antônio Romano V4 

Rebourgeon Rua Waldemar Romano V4 

Rebourgeon Rua Pouso Alto V4 

Rebourgeon Rua Diamantina V4 

Rebourgeon Rua Antero Furtado de Mendonça V4 

Rebourgeon Rua Seritinga V4 

Rebourgeon Rua Itajubá V4 

Rebourgeon Rua Inácio Mendes Ribeiro V4 
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Rebourgeon Rua Dante Romano V4 

Rebourgeon Rua Divinópolis V4 

Rebourgeon Rua Saiqui V4 

Rebourgeon Rua Alberico Gallo V4 

Rebourgeon Rua Eulália Maria de Jesus V4 

Rebourgeon Rua Ângelo Modena V4 

Rebourgeon Rua Altamiro Romero V4 

Rebourgeon Rua Cambuí V4 

Rebourgeon Rua Inácio de Carvalho V4 

Rebourgeon Rua Pedro Eufrazio de Carvalho V4 

Rebourgeon Rua Henrique Pereira dos Santos V4 

Rebourgeon Rua José Francisco Pereira V4 
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Rebourgeon Rua Manoel José Pereira Júnior V4 

Rebourgeon Rua do Lago V4 

Rebourgeon Rua Carolina Mendes Ribeiro V4 

Rebourgeon Rua Antônio Simão Pacheco V4 

Rebourgeon Rua José Rodolfo Lauer V4 

Rebourgeon Rua Adriano Fernandes V4 

Rebourgeon Rua Ex V4 

Rebourgeon Rua José Ribeiro Alkmin (Zé de Paula) V4 

Rebourgeon Rua Maria Adelaide Mendonça Romano V4 

Rebourgeon Rua Eugênio Fratelli Modena V4 

Rebourgeon Rua Lucinda Marotti de Oliveira V4 

Rebourgeon Rua Francisco Moreira Renó V4 
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Rebourgeon Rua Marilda Aparecida da Silva Alkimin V4 

Rebourgeon Rua Professor Dário Gargaglione V4 

Rebourgeon Rua Vereador Auzelino de Castro Gama V4 

Rebourgeon Rua Doutor José Fábio Correa V4 

Rebourgeon Rua Eduardo Oliveira Batista V4 

Rebourgeon Rua Professor José Cláudio da Silva V4 

Rebourgeon Rua Ex V4 

Rebourgeon Rua Maria da Glória Garcia Oliveira V4 

Rebourgeon Rua Manoel Custódio Rennó (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua Sebastião Custódio Rennó (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua José Silvestre Alves (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua Professora Maria Isabel Faria Jacarini (Loteamento V4 
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Rebourgeon Rua Maria José Neta (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua Olímpia Pereira Reis (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua Maria de Lourdes Sanches Coelho (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua Doutor Adolpho Pereira Filho (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua Astrogildo Ferreira de Moraes (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua Vereador Luiz Carlos Gonçalves Corrêa (Loteamento V4 

Rebourgeon Rua Lazara da Costa Ferreira (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua José Raimundo Pinto (Loteamento Canaã) V4 

Rebourgeon Rua Anita Augusta Guedes Faria V4 

Rebourgeon Rua Augusto de Souza Cardoso V4 

Santa Luzia Rua H V4 

Santa Luzia Rua Geralda Machado V4 
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Santa Luzia Rua Geraldo Pereira Renno V4 

Santa Luzia Rua Ana Cândida Gonçalves V4 

Santa Luzia Avenida Ana Carneiro Renno V4 

Santa Luzia Rua Dona Lica Pereira V4 

Santa Luzia Rua Geraldino Campista V4 

Santa Luzia Rua Luís Peixoto V4 

Santa Luzia Rua Professora Zilpa Veloso Emídio V4 

Santa Rita de Cássia Avenida Padre Lourenço V2 

Santa Rita de Cássia Avenida Marginal Esquerda do Rio Sapucaí V3/V4 

Santa Rita de Cássia Rua Maria do Carmo Jerônimo V4 

Santa Rita de Cássia Rua Benedito Pereira dos Santos V4 

Santa Rita de Cássia Rua Francisco Raimundo Dias V4 
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Santa Rita de Cássia Rua José Julião Simões V4 

Santa Rita de Cássia Rua Nestor Leonel Ribeiro V4 

Santa Rosa Avenida José de Souza Nogueira V4 

Santa Rosa Rua Herminio Pinto Noronha V4 

Santa Rosa Rua Doze V4 

Santa Rosa Rua Sebastião Florêncio da Costa V4 

Santa Rosa Rua Vereador Felipe Dastre V4 

Santa Rosa Rua João Soares da Silva V4 

Santa Rosa Rua José Luiz da Silva V4 

Santa Rosa Rua João Guimarães da Silva V4 

Santa Rosa Rua Joaquim Luiz da Silva V4 

Santa Rosa Rua José Teixeira V4 
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Santa Rosa Rua Benedito Pereira da Silva V4 

Santa Rosa Rua João Gomes Braga V4 

Santa Rosa Rua Professora Neuzinha de Melo V4 

Santa Rosa Rua H V4 

Santa Rosa Rua Dezenove V4 

Santa Rosa Rua Trinta e Sete V4 

Santa Rosa Rua Contorno V4 

Santa Rosa Rua Sete V4 

Santa Rosa Rua Benedito Macedo V4 

Santa Rosa Rua Antônio de Souza Camargo V4 

Santa Rosa Rua Ivone Floriano Barbosa V4 

Santa Rosa Rua Francisco Antônio da Silva V4 
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Santa Rosa Rua C V4 

Santa Rosa Rua Ernani Albuquerque V4 

Santa Rosa Rua E V4 

Santa Rosa Rua F V4 

Santa Rosa Rua G V4 

Santa Rosa Rua Nilton César Silva V4 

Santa Rosa Avenida José de Souza Nogueira V4 

Santa Rosa Avenida José de Souza Nogueira V4 

Santa Rosa Avenida José de Souza Nogueira V4 

Santa Rosa Rua João Luiz da Silva V4 

Santa Rosa Rua Horácio Pereira de Sousa V4 

Santa Rosa Rua Domingos Souza Maia V4 
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Santa Rosa Rua Luci Goulart Garnett V4 

Santa Rosa Rua Projetada D V4 

Santa Rosa Rua Maria Geralda dos Santos V4 

Santa Rosa Rua Manoel Natalício Borges V4 

Santa Rosa Rua José Guimarães da Silva V4 

Santa Rosa Rua José Villela Filho V4 

Santa Rosa Rua Projetada B V4 

Santa Rosa Rua Manoel Alves da Silva (Loteamento São José II) V4 

Santa Rosa Rua Projetada F V4 

Santa Rosa Rua José Honorato da Silva (Zezinho da Progresso) V4 

Santa Rosa Rua José Boer V4 

Santo Antônio Avenida Ana Carneiro Renno V4 
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Santo Antônio Rua Geraldino Campista V4 

Santo Antônio Rua Tiradentes V3 

Santo Antônio Rua Maria Prata V4 

Santo Antônio Rua Sargento Baylon V4 

Santo Antônio Rua Euzébio Pereira V4 

Santo Antônio Rua João Batista Silva V4 

Santo Antônio Rua José da Silva Campos V4 

Santo Antônio Rua Cândida Pereira Renno V4 

Santo Antônio Rua Murilo Teixeira V4 

Santo Antônio Rua Francisca Pereira Dias V4 

Santo Antônio Rua Ângelo Marzullo V4 

Santo Antônio Rua Doutor Sebastião Pereira Renno V4 
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Santo Antônio Rua Tao Renno Pereira V4 

Santo Antônio Rua Luzia Renno Pereira V4 

Santo Antônio Rua Dona Lica Pereira V4 

Santo Antônio Rua Professora Zilpa Veloso Emídio V4 

Santo Antônio Rua José Cândido Machado V4 

Santo Antônio Rua Professora Zilpa Veloso Emídio V4 

Santos Dumont Avenida Poços de Caldas V4 

Santos Dumont Rua Doutor João Grilo Pinto V4 

Santos Dumont Rua João Costa Machado V4 

Santos Dumont Rua Ivo Rocha V4 

Santos Dumont Rua José Renno Sobrinho V4 

Santos Dumont Rua Vereador Augusto Faria de Almeida V4 
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Santos Dumont Rua Marginal Esquerda do Rio Sapucai V4 

Santos Dumont Rua Anardino de Souza V4 

Santos Dumont Rua Domingos Lamoglia V4 

Santos Dumont Travessa José Domingos dos Santos V4 

São Judas Tadeu Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves V2 

São Judas Tadeu Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves V2 

São Judas Tadeu Rua Cordilheira dos Andes V4 

São Sebastião Avenida Padre Lourenço V2 

São Sebastião Rua Manfredo Sanches V4 

São Sebastião Rua Salvador Cirilo Sales V4 

São Sebastião Rua Mathias Marques V4 

São Sebastião Rua Vicente Alexandre Pinto V4 
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São Sebastião Rua Tupi V4 

São Sebastião Rua Itapeva V4 

São Sebastião Rua Uberlândia V4 

São Sebastião Rua Benedito Urbano V4 

São Sebastião Rua Clementino Ribeiro Nascimento V4 

São Sebastião Rua Ipê V4 

São Sebastião Rua Jacuí V4 

São Sebastião Rua Guarani V4 

São Sebastião Rua Buri V4 

São Sebastião Rua Pajé V4 

São Sebastião Travessa Benedito Urbano V4 

São Sebastião Rua Vicente Adolfo de Lima V4 
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São Sebastião Rua Mário Oliveira Guerra V4 

São Vicente Avenida Paulo Chiaradia V2 

São Vicente Avenida Umbelina Chiaradia V3/V4 

São Vicente Avenida São Vicente de Paulo V4 

São Vicente Rua Mário Bragança V4 

São Vicente Rua Benjamim Rodrigues dos Santos V4 

São Vicente Rua João Hermenegildo V4 

São Vicente Rua Levino de Oliveira V4 

São Vicente Rua Professor Cornélio de Faria V4 

São Vicente Rua Eduardo Piquet V4 

São Vicente Rua Doutor Carlos Goulart V4 

São Vicente Rua Tenente José Cabral Renno V4 
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São Vicente Rua Ribeiro Sanches V4 

São Vicente Rua Tenente Baylon V4 

São Vicente Rua Joaquim Dias V4 

São Vicente Rua Guilhermina Renno da Silva V4 

São Vicente Rua Virginio Dias V4 

São Vicente Rua Ana Chiaradia Riccota V4 

São Vicente Rua Doutor Gaspar Lisboa V4 

São Vicente Rua Belarmino de Menezes V4 

São Vicente Rua José Manso Pereira Cabral V4 

São Vicente Rua Vereador Afonso Costa V4 

São Vicente Rua Vereador José Sebastião de Carvalho V4 

São Vicente Rua Euzébio Pereira V4 
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São Vicente Rua República do Peru V4 

São Vicente Rua Silvério Chiaradia V4 

São Vicente Rua Delfim Moreira V4 

São Vicente Rua Ana Andrade Santiago V4 

São Vicente Rua Eustáquio Carneiro Santiago V4 

São Vicente Rua Angelina Chaves Salomon V4 

São Vicente Rua Augusto Salomon V4 

São Vicente Rua Maestro Francisco Nistico V4 

São Vicente Rua Protogenes Pinto D'Almeida V4 

São Vicente Rua Zequinha Braga V4 

São Vicente Rua Henrique de Souza V4 

São Vicente Rua Cônego José Salomon V4 
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São Vicente Rua Próspero Sanches V4 

São Vicente Rua Maria Ângela Riccota Curcio V4 

São Vicente Rua Nossa Senhora Aparecida V4 

São Vicente Rua João Gomes de Lima V4 

São Vicente Rua Severiano Ribeiro Cardoso V4 

São Vicente Rua Balduíno Salgado V4 

São Vicente Rua Antônio Salomon V4 

São Vicente Rua Sinhazinha Lisboa V4 

São Vicente Rua Vital Brasil V4 

São Vicente Avenida Padre Lourenço V2 

São Vicente Avenida Padre Lourenço V2 

São Vicente Avenida Paulo Chiaradia V2 
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São Vicente Rua Oscar de Souza V4 

São Vicente Rua João Gomes de Lima V4 

São Vicente Rua Candelaria V4 

São Vicente Rua Professora Márcia Wood V4 

Varginha Avenida João Antônio Pereira V3 

Varginha Avenida Doutor Vicente Sanches V3 

Varginha Avenida Henriqueto Cardinali V3 

Varginha Avenida Coronel Aventino Ribeiro V2 

Varginha Rua Doutor Xavier Lisboa V4 

Varginha Rua Engenheiro José Dias Pinto V4 

Varginha Rua Carlos Braga V4 

Varginha Rua Guadalajara V4 
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Varginha Rua Doutor Manoel Cintra Barbosa Lima V4 

Varginha Rua Coronel Joaquim Francisco V4 

Varginha Rua Doutor Luiz Viana V4 

Varginha Rua Francisco Pereira V4 

Varginha Rua Comendador Schumann V4 

Varginha Rua Alcides Faria V4 

Varginha Rua Cesário Alvim V4 

Varginha Rua Vicente Sales Dias V4 

Varginha Rua Antônio Correa Cardoso V4 

Varginha Rua Benedito Mendonça Chaves V4 

Varginha Rua Laurinha Pinto V4 

Varginha Rua Antônio Viana V4 
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Varginha Rua Horácio Lopes V4 

Varginha Rua Zequinha Luiz V4 

Varginha Rua João Faria Sobrinho V4 

Varginha Rua Menino Miranda V4 

Varginha Rua Maria José da Silva V4 

Varginha Rua Higino Miranda V4 

Varginha Rua Dario Moreira da Gama V4 

Varginha Rua Francisca Rocha Faria V4 

Varginha Rua Justino Paulistano V4 

Varginha Rua Júlio Martins do Amaral V4 

Varginha Rua Leo de Oliveira V4 

Varginha Rua Maria José Rodrigues V4 
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Varginha Rua Virgílio de Oliveira Salomon V4 

Varginha Rua do Expedicionário V4 

Varginha Rua João Cândido Pereira Renno V4 

Varginha Rua Conselheiro Joaquim Delfino V4 

Varginha Rua Luiz Gama V4 

Varginha Rua Nestor Dale Caiuby V4 

Varginha Rua Manoel Gorgulho V4 

Varginha Rua Álvaro Mendonça Chaves V4 

Varginha Rua Professor Estácio Tavares de Melo V4 

Varginha Rua José do Patrocínio V4 

Varginha Rua José Américo da Silva Oliveira V4 

Varginha Rua José Joaquim V4 
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Varginha Rua José Bonifácio Cardoso V4 

Varginha Rua Manoel Correia Cardoso V4 

Varginha Rua Euclides Miranda V4 

Varginha Rua Antenor Viana Braga V4 

Varginha Rua Fiorelo Cascardo V4 

Varginha Rua Luiz Gomes da Silva V4 

Varginha Rua Zulmira Guimarães da Silva V4 

Varginha Rua Francisco Guimarães da Silva V4 

Varginha Rua Oswaldo Cruz V4 

Varginha Travessa Oswaldo Cruz V4 

Varginha Rua Tertuliano Pinto Ribeiro V4 

Varginha Avenida Doutor Antônio Braga Filho V4 
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Varginha Avenida Doutor Antônio Braga Filho V4 

Varginha Avenida Doutor Antônio Braga Filho V4 

Varginha Avenida Doutor Henriqueto Cardinali V4 

Varginha Avenida Doutor Henriqueto Cardinali V4 

Varginha Avenida Capitão Chaves V4 

Varginha Rua João Baptista Ricci V4 

Varginha Rua Joaquim de Faria V4 

Varginha Travessa Olímpio Pereira da Silva V4 

Varginha Rua Doutor Américo de Oliveira V4 

Varginha Rua Antônio Dastre V4 

Varginha Rua Antônio Pereira V4 

Varginha Rua Maria Consôli V4 



410 

 
 

 
 

 

Varginha Rua João Antônio Mauad V4 

Varginha Rua Professor Estácio Tavares de Melo V4 

Varginha Rua Professor Estácio Tavares de Melo V4 

Varginha Rua José Joaquim V4 

Varginha Rua Isaura Carneiro Pereira V4 

Varginha Rua Engenheiro José Nogueira Leite V4 

Varginha Rua Doutor Ivo Martins Menezes V4 

Varginha Rua Professor Henrique da Silva V4 

Varginha Rua José Corrêa Cardoso V4 

Varginha Rua Alberto José Werdine V4 

Vila Betel Avenida Vinte e Um de Novembro V4 

Vila Betel Avenida Clemente Teodoro da Silva V4 
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Vila Isabel Rua Antônio Pereira Macedo V4 

Vila Isabel Rua Lázaro Arlindo Santos V4 

Vila Isabel Rua Antônio Rodrigues Santos V4 

Vila Isabel Rua Urbano Mattos V4 

Vila Isabel Rua Benjamin Frimo Mariano V4 

Vila Isabel Rua Dona Zezé V4 

Vila Isabel Rua I V4 

Vila Isabel Rua Adolfo Tribst V4 

Vila Isabel Rua Evaristo Pinto Carvalho V4 

Vila Isabel Rua Vereador Francisco Mota V4 

Vila Isabel Avenida Clemente Teodoro da Silva V4 

Vila Isabel Avenida Clemente Teodoro da Silva V4 
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Vila Isabel Avenida Vinte e Um de Novembro V4 

Vila Isabel Rua Eduardo Ribeiro Pereira V4 

Vila Poddis Rua Antiogo Poddis V4 

Vila Poddis Rua Treze de Maio V4 

Vila Poddis Rua Joaquim Nabuco V4 

Vila Poddis Rua Castro Alves V4 

Vila Poddis Rua Jerônimo Sodré V4 

Vila Poddis Rua Gusmão Lobo V4 

Vila Poddis Rua da Abolição V4 

Vila Poddis Rua Carmem Poddis Grilo V4 

Vila Poddis Rua João Fonseca Júnior V4 

Vila Poddis Rua Eduardo Sales Paiva V4 
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Vila Poddis Rua Joaquim José Gonçalves V4 

Vila Poddis Rua D V4 

Vila Poddis Rua Professor Oswaldo Lopes V4 

Vila Poddis Rua José Rosa V4 

Vila Poddis Rua Atílio Fernandes Leão V4 

Vila Poddis Rua Doutor Vidal Dias V4 

Vila Poddis Rua Marina V4 

Vila Poddis Rua Edite V4 

Vila Poddis Rua Marilda V4 

Vila Poddis Rua Benedito Messias V4 

Vila Poddis Rua Diva V4 

Vila Poddis Rua Geraldino Campista V4 
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Vila Poddis Rua Wander de Souza Gonçalves V4 

Vila Rubens Avenida Vinte e Um de Novembro V4 

Vila Rubens Avenida Clemente Teodoro da Silva V4 

Vila Rubens Rua Evaristo Barros Filho V4 

Vila Rubens Rua Pompílio Ferrini V4 

Vila Rubens Rua Érico Viana V4 

Vila Rubens Rua Manoel Gomes de Oliveira V4 

Vila Rubens Rua Elias Atanásio Sarlas V4 

Vila Rubens Rua Célio de Campos Sales V4 

Vila Rubens Rua Antônio Lisboa V4 

Vila Rubens Avenida Vinte e Um de Novembro V4 

Vila Rubens Rua Projetada B V4 
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Vila Rubens Rua Projetada Um V4 

Vila Rubens Rua Horácio Souza Oliveira V4 

Vila Rubens Rua José Marques Duarte V4 

Vila Rubens Rua José Dias Coelho V4 

Vila Rubens Rua João Targino Borges V4 

Vila Rubens Rua Tereza da Silva Guimarães V4 
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1. Introdução 

 
O presente ANEXO tem por finalidade especificar o escopo e as diretrizes mínimas 

necessárias para a execução dos serviços de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE. 

 

Os serviços de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE abrangem o desenvolvimento, a 

partir de projetos específicos diferenciados do padrão convencional para tráfego de 

veículos e pedestres adotado, para a valorização, por meio da iluminação, de 

equipamentos urbanos como pontes, viadutos, edifícios, monumentos, fachadas e 

obras de arte de valor histórico, cultural ou paisagístico, localizados em espaços 

públicos do Município de Itajubá. 

 

Entende-se como projetos de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE aqueles que têm 

como objetivo a iluminação de monumentos, fachadas e obras de arte de valor 

histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio 

de legislação específica. 

 

Na presente CONCESSÃO, compete à CONCESSIONÁRIA executar 13 (trezes) 

projetos de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, no prazo máximo de 05 (cinco) anos, 

contados da data de início da Subfase II – Modernização, conforme o cronograma 

da ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE detalhado no presente ANEXO. 

 

Ao longo da CONCESSÃO, caberá à CONCESSIONÁRIA atender às exigências 

mínimas descritas neste ANEXO, para a elaboração, implantação e manutenção 

dos projetos de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE dos equipamentos urbanos escopo 

da CONCESSÃO. O custo total da CONCESSIONÁRIA com a ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE deverá ser de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Na hipótese de o 

valor ser insuficiente para fazer frente às obrigações contidas no presente ANEXO, 

será promovida a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma 

prevista no CONTRATO. 

 

2. Cronograma de Iluminação de Destaque 

 
Para a instalação da ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE a CONCESSIONÁRIA deverá 
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realizar as intervenções previstas conforme o cronograma a seguir: 

 Instalar, até o final do 12º mês a partir da data de início da Subfase II – 

Modernização, a ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE dos seguintes 

equipamentos urbanos: 

 

o Prefeitura Municipal; e 

o Teatro Municipal Christiane Riêra. 

 
 Instalar, até o final do 24º mês a partir da data de início da Subfase II – 

Modernização, a ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE dos seguintes 

equipamentos urbanos: 

 

o Igreja Matriz; 

o Casa Wencesalu Braz; e. 

o Praça da Saúde/Unimed 

 
 Instalar, até o final do 36º mês a partir da data de início da Subfase II – 

Modernização, a ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE dos seguintes 

equipamentos urbanos: 

 

o Rodoviária Municipal; 

o Museu Municipal Wenceslau Braz e 

o Hospital Escola. 

 
 Instalar, até o final do 48º mês a partir da data de início da Subfase II – 

Modernização, a ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE dos seguintes 

equipamentos urbanos: 

 

o Santa Casa de Misericórdia; 

o Igreja São Benedito ; e 

o Santuário Nossa Senhora da Agonia. 
 

 Instalar, até o final do 60º mês a partir da data de início da Subfase II – 

Modernização, a ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE dos seguintes 

equipamentos urbanos: 
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o Parque Municipal ; e 

o Parque Rebourgeon. 

 
3. Procedimentos de Execução dos Serviços e Diretrizes Básicas para a 

Iluminação de Destaque 

 

O objetivo deste item é o de constituir as diretrizes mínimas a serem seguidas nas 

intervenções previstas para a ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, devendo a 

CONCESSIONÁRIA elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE o Plano de 

Iluminação de Destaque – PID, contendo minimamente o cronograma detalhado de 

implantação, o projeto conceitual e o plano de manutenção preventiva e corretiva 

de cada um dos locais definidos. 

 

Os detalhamentos das diretrizes mínimas exigidas para cada uma das intervenções 

previstas para a realização dos serviços de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE 

encontram-se detalhados a seguir. 

 

Tabela 26 – Pontos para ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE 
 

 
Igreja Nossa Senhora da Agonia Proposta de Intervenção Conceito do Projeto 

 

 

 

Projeto de iluminação para 

instalação de luminárias que 

destaquem o entorno da 

construção e seus 

elementos estéticos, com 

design de luz adequado. 

Substituição e instalação de 

novos equipamentos e 

sistemas eficientes para a 

iluminação do monumento, 

que promovam o destaque 

das suas características 

construtivas durante a noite e 

que transmitam sua 

relevância histórica e 

sociocultural para a região. 
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Igreja São Benedito 
 
 

 
 
 

 

 
Requalificação do sistema 

de iluminação atual, 

promovendo o destaque da 

edificação e suas faixadas 

durante a noite a partir da 

execução de um projeto de 

iluminação para substituição 

e instalação de novas 

luminárias e projetores. 

 

 

Requalificação e ampliação 

da iluminação existente, 

tendo como objetivo um 

aumento da qualidade da 

iluminação que gere um 

impacto visual positivo e 

promova a conscientização 

espacial do local. 

Casa Wenceslau Braz 
 
 

 
 

 

 
 

Projeto de iluminação para 

instalação de novos 

equipamentos para o 

destaque do espaço, com 

design de luz adequado, 

integrando-o ao contexto da 

Casa,Praça, Monumentos e 

Construções. 

Requalificar a iluminação 

atual realçando aspectos 

estéticos da edificação, 

com design de luz 

adequado ao contexto. A 

iluminação da praça deverá 

se integrar à iluminação da 

edificação além de dar 

destaque ao busto do 

Wenceslau Braz. 
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Prefeitura Municipal 
 
 

 
 
 

 

 

 
Requalificação da 

iluminação atual das 

edificações por sistemas e 

equipamentos com melhor 

eficiência energética. 

Promover o destaque das 

características construtivas 

da edificação valorizando a 

relevância política do 

espaço durante a noite, 

evidenciando seu estilo, 

com um design de luz 

integrado com o do Teatro 

Municipal. 

Hospital Escola 
 
 

 
 

 

 

 

Requalificação e ampliação 

do sistema de iluminação, 

com substituição e 

instalação de novas 

luminárias e projetores. 

 

 

 

Requalificação e 

ampliação da iluminação 

existente visando aumento 

da qualidade de 

iluminação. 
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Santa Casa 
 
 

 
 
 

 

 

 
Requalificação e 

ampliação do sistema de 

iluminação, com 

substituição e instalação 

de novas luminárias e 

projetores. 

 

 

 

Requalificação da 
iluminação atual por 
sistemas e equipamentos 
com melhor eficiência 
energética que realcem os 
traçados e elementos da 
arquitetura da edificação. 

 
Museu Wenceslau Braz 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Projeto de iluminação 

para destaque da 

edificação e seu entorno 

durante a noite. 

 

 
Readequação  da 

iluminação atual no entorno 

do Terminal por novos 

equipamentos com melhor 

eficiência energética, 

preservando a integração 

do espaço com o Museu 

Wenceslau Braz. 
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Terminal Rodoviário 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Projeto de iluminação para 

destaque da edificação e seu 

entorno durante a noite. 

 
Readequação  da 

iluminação atual no entorno 

do Museu por novos 

equipamentos com melhor 

eficiência energética, 

preservando a integração 

do espaço com o terminal 

Rodoviário. 

 

Teatro Municipal 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Requalificação da iluminação 

atual das edificações por 

sistemas e equipamentos 

com melhor eficiência 

energética. 

Projeto de iluminação para 

substituição das luminárias 

e instalação de novos 

equipamentos que 

destaquem as fachadas, os 

traçados e demais 

elementos da arquitetura 

do teatro durante a noite, 

com design de luz 

moderno, na escala e 

ambientação adequadas 

ao seu contexto. 
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Parque Rebourgeon (em Construção) 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Projeto de iluminação de 

destaque do parque 

 

 

 

 
Projeto de iluminação de 

destaque para parque (120 

mil metros de área) 

Igreja Matriz 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Projeto de iluminação para 

instalação de novos 

equipamentos para o 

destaque do espaço, com 

design de luz adequado. 

 

 

 

 

 

 

 
Requalificar a iluminação 

atual realçando aspectos 

estéticos da edificação, 

com design de luz 

adequado ao contexto. 
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Parque Municipal 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Projeto de iluminação para 

destaque do parque e seu 

entorno durante a noite. 

 

 
 

Readequação da 

iluminação atual do parque 

por novos equipamentos 

com melhor eficiência 

energética. 

 

 

 

4. Obrigações e Responsabilidades da Concessionária com Relação à 

Implantação de Iluminação de Destaque: 

 
 Providenciar as devidas aprovações para as instalações dos equipamentos, 

intervenções civis e respectivas obras de restauro junto aos órgãos 

competentes de preservação e controle patrimonial; 

 

 Garantir a manutenção preditiva, preventiva e corretiva, de forma a manter 

condições equivalentes de operação e funcionamento dos projetos 

executados de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, bem como de todos os 

equipamentos urbanos que possuam soluções de iluminação que se 

configurem como ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE e que já estejam instaladas 

na data de início da fase de modernização; 

 

 Elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE, observando toda a 

regulamentação vigente, os projetos relacionados aos serviços de 

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE previstos no período, em conformidade com 

o Plano de Iluminação de Destaque – PID e o presente ANEXO. Neles 

deverão ser apresentados, minimamente: 

 

o Plano de implementação completa, contendo: 
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 Cronograma detalhado de execução e conclusão dos serviços; 

 
 Quantitativo dos materiais a serem empregados. 

 
o Projetos luminotécnicos, incluindo neles, mas não se limitando: 

 
 Índice de Reprodução de cor – IRC; 

 
 Temperatura de Cor (K); 

 
 Eficiência Luminosa (l/W); 

 
 Curva de Iluminância e Uniformidade. 

 
o Projetos elétricos; 

 

o Detalhamento das FONTES DE LUZ envolvidas, devidamente 

georreferenciadas; 

 
o Relação de materiais constantes nos projetos; 

 
o Especificações técnicas completas dos materiais a serem 

empregados; 

 

o Diagramas elétricos de montagem; 

 
o Memória de cálculo das cargas envolvidas a serem retiradas e 

instaladas; 

 
o Assinaturas dos engenheiros responsáveis, acompanhado do número 

do CREA, recolhida e anotada a respectiva ART, conforme 

regulamentação vigente. 

 

 Garantir que todos os projetos elaborados garantam, minimamente: 

 
o Adequação às diretrizes previstas para cada uma das intervenções 

de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE detalhadas no presente ANEXO; 
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o Reutilização de apenas materiais e equipamentos em condições de 

uso e eficiência; 

 
o Revisão e/ou substituição, caso necessário, das conexões com a rede 

elétrica. 

 

 Realizar as devidas alterações nos projetos de ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE, caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE a sua revisão, no 

prazo disposto no CONTRATO. Nesta hipótese, a CONCESSIONÁRIA 

deverá iniciar as intervenções de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE pretendidas 

apenas após a aprovação dos projetos revisados; 

 

 Atualizar o CADASTRO TÉCNICO após aprovação, pelo PODER 

CONCEDENTE, dos serviços de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, incluindo 

ao menos: 

 

o A identificação de todas os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 

respectivas FONTES DE LUZ; 

 

o O cadastro da atividade de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE. 

 
 Encaminhar ao PODER CONCEDENTE a comprovação da atualização do 

CADASTRO TÉCNICO. 

 

5. Procedimentos para Execução e Aceite dos Serviços de Iluminação de 

Destaque 

 

Caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar quando da conclusão da implantação dos 

projetos de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, o “as built” de cada projeto, 

acompanhado das relações dos materiais empregados e da data da energização, 

bem como os resultados de temperatura de cor (K) e eficiência luminosa, elementos 

estes a serem entregues da seguinte forma: 

 

 Uma via original do projeto (em formato digital – AUTOCAD e impresso); 
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 Cópias de cada projeto à critério do PODER CONCEDENTE; 

 Duas vias (em papel e meio digital) da relação discriminada dos materiais, 

relação de logradouros com as respectivas quantidades instaladas, tipos e 

potências das fontes luminosas, tipos de braços e quantidade de FONTES 

DE LUZ instaladas. 

 

Além disso, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar conjuntamente com o PODER 

CONCEDENTE, após a conclusão de cada uma das intervenções de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, as medições amostrais necessárias para a comprovação de atendimento 

à todas as condições estabelecidas no projeto. 

 
A amostra em questão, deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na 

Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 1 (um) e plano de amostragem 

simples normal. 

 

6. Plano de Iluminação de Destaque – PID 

 
Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos 

procedimentos e principais características dos serviços que serão executados na 

implantação de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, a CONCESSIONÁRIA deverá 

elaborar um Plano de Iluminação de Destaque – PID, a ser incorporado no Plano 

Estratégico - PE. Nele, a CONCESSIONÁRIA deverá incluir a estratégia detalhada 

para atendimento, no mínimo, às exigências, diretrizes e procedimentos descritos 

no presente documento. 

 

No Plano de Iluminação de Destaque - PID, deverá ser incluído o detalhamento de 

todos os projetos de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, que deverão ser executados, 

conforme cronograma proposto, observando as propostas de intervenções, 

conceitos de projetos e diretrizes definidas para cada um dos projetos. 

 

Para cada um dos projetos de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, deverão constar no 

PID, minimamente: 

 

 O cronograma detalhado de implantação, assim como de adequação de 
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instalações existentes para a execução dos serviços de ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE, demonstrando como será atendido o CRONOGRAMA DE 

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE definido; 

 

 Projeto conceitual de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE nos locais definidos, 

incluindo a proposta de intervenção da CONCESSIONÁRIA, de acordo com 

as diretrizes estabelecidas no presente ANEXO; 

 

 Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva do local. 

 
No Plano de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE - PID, deverá ser detalhado o plano de 

manutenção preventiva e corretiva para cada um dos locais de intervenção, além 

dos equipamentos urbanos que possuam soluções de iluminação que se 

configurem como ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE e que já estejam instaladas na 

data de início da Subfase I – Operação Inicial. Nesses locais, a CONCESSIONÁRIA 

deverá realizar inspeções periódicas, com frequência mínima mensal, executando, 

ao menos, as seguintes atividades: 

 

 Verificação das condições mecânicas dos equipamentos e das instalações; 

 
 Focalização dos projetores; 

 
 Limpeza dos postes exclusivos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, projetores, 

fontes luminosas e demais equipamentos e materiais instalados nos projetos 

de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE; 

 

 Reparo e substituição de itens depredados. 


