
PERGUNTAS E SUGESTÕES CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS

ITEM: 01
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: SIM
RESPONSÁVEL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Como será feita a transparência no contrato?

SUGESTÃO CAIXA
Sem prejuízo das obrigaçõs já existentes em lei, as ações de transparência se darão em várias frentes, seja por parte do Município, da Agência Reguladora, do Conselho Gestor, da Concessionária e 
do Verificador Independente. 
O Município irá disponibilizar informações periódicas sobre a execução contratual, como já vem fazendo com outros contratos administrativos em seu portal da transparência.  O Conselho Gestor de 
PPPs irá publicizar relatórios gerenciais periódicos.  A concessionária irá disponibilizar informações financeiras, contábeis e operacionais em seu site, tendo como destinatários tanto os usuários quanto 
seus investidores. Por fim, o Verificador Independente irá produzir relatórios acerca do desempenho da concessionária, que também serão publicizados periodicamente.

OBS.:

ITEM: 02
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Qual o nível de informação nessa transparência e será abastecida em quanto tempo?

SUGESTÃO CAIXA
A expectativa é que o site da concessionária seja disponibilizado desde a assunção da operação do parque de iluminação pública, conforme previsto no Caderno de Encargos, anexo 6.5.

OBS.:



ITEM: 03
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
De quanto em quanto tempo será atualizada?

SUGESTÃO CAIXA
A previsão de atualização é trimestral.

OBS.: Questionamento conectado à Pergunta nº 1

ITEM: 04
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Qual a quantidade de postes, e de que forma serão pagos?

SUGESTÃO CAIXA
O parque atual conta com 12.488 luminárias, mas até o final do contrato, estima-se um total de 16.120 luminárias, o que corresponde a um acréscimo de  3.632 luminárias (29%). Com relação aos 
postes, a modelagem considerou 758 novos postes em concreto e  1050 novos postes em aço cônico ( praças,  quadras e orla), sendo que todos já foram considerados como encargo da 
concessionária, que será remunerada com base no valor da Contraprestação Mensal Máxima proposto na licitaçao.

OBS.:



ITEM: 05
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
O planejamento está disponível para a população?

SUGESTÃO CAIXA
Com relação ao planejamento, os documentos estão disponibilizados para consulta pública no site da PPP (https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-editais/)  e abarcam as carcaterísticas gerais do 
projeto, tais como a quantidade de pontos, os tipos de vias, o montante dos investimentos, os marcos de modernização e o cronograma geral. Todavia, a depender das contribuições resultantes da 
Consulta e Audiência Públicas, sofrerão atualizações.

OBS.:

ITEM: 06
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: SIM
RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Em quais meios a audiência pública foi divulgada? Em meios acessíveis a população

SUGESTÃO CAIXA
A Prefeitura cumpriu o disposto no art. 10, VI da lei 11.079/04 (lei das PPPs), procedendo à publicação na imprensa oficial, incluindo diário oficial do Município, Estado e da União, bem como em jornal 
de grande circulação. 

OBS.:



ITEM: 07
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: SIM
RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Houve convite às autoridades judiciárias e fiscalizatórias?

SUGESTÃO CAIXA
Por não haver uma obrigatoriedade legal, tais autoridades não foram convidadas. Entretanto, o Projeto foi publicizado nos meios oficiais, de acordo com a legislação vigente.

OBS.: Questionamento conectado à Pergunta nº 6

ITEM: 08
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Em relação ao contrato anterior de iluminação pública, qual o valor inicial e o valor final do contrato anterior? Quais os motivos dos aditivos realizados?

SUGESTÃO CAIXA
Considerando que este questionamento não se refere ao objeto desta consulta pública, qual seja: Contrato de Concessão de Iluminação Pública por meio de Parceria Público Privada, informamos que 
a resposta pode ser obtida à  junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

OBS.:



ITEM: 09
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Qual foi a economia gerada com a substituição das lâmpadas no contrato anterior?

SUGESTÃO CAIXA
Considerando que este questionamento não se refere ao objeto desta consulta pública, qual seja: Contrato de Concessão de Iluminação Pública por meio de Parceria Público Privada, informamos que 
a resposta pode ser obtida à  junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

OBS.:

ITEM: 10
AUTOR: VEREADOR CHICÃO VIANNA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Qual a economia feita no contrato atual?

SUGESTÃO CAIXA
Caso esteja se referindo ao futuro contrato de PPP com o termo "contrato atual",  destaca-se que a Parceria Público Privada não se restringe à troca de lâmpadas ou luminárias e sim à prestação de 
um serviço de melhor qualidade, pelos próximos 15 anos, para os cidadãos corumbaenses. 
No caso em tela, o contrato de PPP prevê a expansão do parque para 16.120 pontos (incremento de 29%), sem aumento de COSIP e com diminuição carga total instalada para 1.083,58 kW.

OBS.:



ITEM: 11
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: SIM
RESPONSÁVEL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Item 12.3.4 Habilitação Técnica - Atestado de capacidade técnica é uma forma de comprovar? E como seria a apresentação disso no momento do certame? Planilha orçamentária corrigida a data 

base?
SUGESTÃO CAIXA

O Item 12.3.4.1. é focado na capacidade da empresa em CAPTAR recursos para um projeto, e não em simplesmente executar um projeto, que é atendido pelos demais itens.
O mencionado item, exige a comprovação de que a PROPONENTE tenha participado de qualquer empreendimento, já concluído ou não, pertencente ou não ao setor de iluminação pública, para o 
qual já tenha captado, pelo menos, R$ 7.640.727,00 para a realização de investimentos, com recursos próprios ou de terceiros, sendo que esta última hipótese deve compreender retorno de longo 
prazo.

OBS.:



ITEM: 12
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: SIM
RESPONSÁVEL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PERGUNTA OU SUGESTÃO

DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL:
Referente ao subitem 12.3.4.1. do Edital

Durante a audiência pública, foi questionando se os Atestados de Capacidade da licitante poderiam ser utilizados como meio de comprovação do investimento mínimo previsto no subitem 12.3.4.1., já 
que tais atestados são em decorrência de obra realizada pela empresa, a qual foram empregados valores de investimento da mesma. Contudo, em respostas, foi apresentado entendimento no sentido 

de que, o que se exige comprovação 
no caso é da capacidade da empresa em captar investimentos e não do que foi executado. Neste sentido, questionamos como poderia ser comprovado como meio de captação de investimentos, os 
recursos utilizados pela empresa em seus empreendimentos? Pois, conforme texto do subitem 12.3.4.1. do edital, cita-se a possibilidade de empregar recursos “próprios”, ou seja, entendemos que o 
sócio ao empregar recursos próprio nos empreendimentos executados pela empresa, poderiam tais valores serem utilizados para somar aos investimentos capitados pela empresa, na condição de 

próprio ou de terceiros.
Está correto nosso entendimento?

SUGESTÃO CAIXA
O item 12.3.4.1. prevê que: (destaque nosso): 12.3.4.1. Comprovação de que a PROPONENTE tenha participado de qualquer empreendimento, já concluído ou não, pertencente ou não ao setor de 
iluminação pública, para o qual já tenha captado, pelo menos, R$ 7.640.727,00 (sete milhões seiscentos e quarenta mil setecentos e vinte e sete reais) ou mais, para a realização de investimentos, 
considerada a data-base de dezembro de 2019, ou mais, com recursos próprios ou de terceiros, sendo que esta última hipótese deve compreender retorno de longo prazo, observadas as 
seguintes condições:" A forma de demonstração da experiência exigida é dada pelas alíneas "i" a "iii", valendo aqui destacar o subitem "ii": Será considerado como valor de investimento o montante de 
recursos aplicados pela PROPONENTE para a construção, reforma, ampliação, aquisição e instalação de equipamentos ou para a modernização e eficientização da infraestrutura e serviços 
relacionados ao empreendimento atestado; e". Por fim, o subitem 12.3.4.4. anota em sua alínea "vi" que: 12.3.4.4. Serão aceitos como documentos de comprovação para fins de atendimento dos 
Subitens 12.3.4.1 e 12.3.4.2, deste EDITAL, conforme o caso: (...) (vi) Declaração da PROPONENTE ou de entidade CONTROLADA, CONTROLADORA ou sob CONTROLE comum que indique os 
valores investidos com recursos próprios ou de terceiros, acompanhada de cópia de contrato de concessão, de financiamento firmado com instituição financeira, ou demais comprovantes que possuir." 
Desta forma, respondendo objetivamente à pergunta formulada, entendemos que o proponente poderá demonstrar o atendimento ao item 12.3.4.1. do Edital por meio de declaração, devidamente 
acompanhada de comprovantes que possuir para demonstrar o que declara. 
Anota-se, contudo, que a execução de contratos de prestação de serviços para terceiros onde haja remuneração mensal, ou contratos de obras ou serviços contratados por meio da Lei Federal nº 
8.666/93 onde haja pagamento por meio de medições não serão considerados como documentos probantes de investimentos. O conceito de investimento próprio, aqui, é o de que a empresa aportou 
seus próprios recursos para a execução dos serviços e/ou obras, remunerando-se ao longo do tempo pela exploração do serviçou ou obra por ela executada. 

OBS.:



ITEM: 13
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Para fins de comprovação de recursos próprios ou de terceiros, citado no subitem 12.3.4.1., poderia a licitante utilizar-se de empréstimos adquiridos por meio dos sócios da empresa, cujo valores 
foram empregados nos empreendimentos da Pessoa Jurídica

SUGESTÃO CAIXA
O item 12.3.4.1. prevê que: (destaque nosso): 12.3.4.1. Comprovação de que a PROPONENTE tenha participado de qualquer empreendimento, já concluído ou não, pertencente ou não ao setor de 
iluminação pública, para o qual já tenha captado, pelo menos, R$ 7.640.727,00 (sete milhões seiscentos e quarenta mil setecentos e vinte e sete reais) ou mais, para a realização de investimentos, 
considerada a data-base de dezembro de 2019, ou mais, com recursos próprios ou de terceiros, sendo que esta última hipótese deve compreender retorno de longo prazo, observadas as 
seguintes condições:" A forma de demonstração da experiência exigida é dada pelas alíneas "i" a "iii", valendo aqui destacar o subitem "ii": Será considerado como valor de investimento o montante de 
recursos aplicados pela PROPONENTE para a construção, reforma, ampliação, aquisição e instalação de equipamentos ou para a modernização e eficientização da infraestrutura e serviços 
relacionados ao empreendimento atestado; e". Por fim, o subitem 12.3.4.4. anota em sua alínea "vi" que: 12.3.4.4. Serão aceitos como documentos de comprovação para fins de atendimento dos 
Subitens 12.3.4.1 e 12.3.4.2, deste EDITAL, conforme o caso: (...) (vi) Declaração da PROPONENTE ou de entidade CONTROLADA, CONTROLADORA ou sob CONTROLE comum que indique os 
valores investidos com recursos próprios ou de terceiros, acompanhada de cópia de contrato de concessão, de financiamento firmado com instituição financeira, ou demais comprovantes que possuir." 
Desta forma, respondendo objetivamente à pergunta formulada, entendemos que o proponente poderá demonstrar o atendimento ao item 12.3.4.1. do Edital por meio de declaração, devidamente 
acompanhada de comprovantes que possuir para demonstrar o que declara. 
Anota-se, contudo, que a execução de contratos de prestação de serviços para terceiros onde haja remuneração mensal, ou contratos de obras ou serviços contratados por meio da Lei Federal nº 
8.666/93 onde haja pagamento por meio de medições não serão considerados como documentos probantes de investimentos. O conceito de investimento próprio, aqui, é o de que a empresa aportou 
seus próprios recursos para a execução dos serviços e/ou obras, remunerando-se ao longo do tempo pela exploração do serviçou ou obra por ela executada. 

OBS.:



ITEM: 14
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Em relação ao subitem 12.3.4.2. do Edital, onde prevê a comprovação pretérita de serviços executados compreendendo no mínimo 6.244 (seis mil duzentos e quarenta e quatro) UNIDADES DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, verificamos que, de acordo com a apresentação na audiência pública, o mínimo exigido representa 50% (cinquenta por cento) das unidades de iluminação pública inicialmente 
prevista para readequação no projeto, correspondendo a quantidade de 12.488 unidades. Porém, como também demonstrado na apresentação, o total a ser implementado de unidades de iluminação 
pública, considerando os já existentes que serão readequados, somam o total de 16.120 unidades. Nesse sentido, considerando a parâmetro já utilizado de se exigir comprovação de 50% (cinquenta 

por cento) do quantitativo total, não deveria ser adequado o edital para que o mínimo de Unidades de Iluminação Pública correspondesse à 8.060,00? Está correto nosso entendimento?

SUGESTÃO CAIXA
Entendimento incorreto. Isso porque o número de luminárias considerada para fins de determinação da experiência anterior corresponde ao número de luminárias cuja assunção se dará no primeiro 
dia de Contrato. O número de 16.120 unidades corresponde ao parque esperado no último dia do Contrato, de forma que se demonstra exagerada a exigência desta expertise no início do contrato. 

OBS.:



ITEM: 15
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Foi verificado in loco e também citado na apresentação da audiência pública, que o município possui algumas luminárias no sistema de led. Tais luminárias quando da implementação do projeto da 
PPP, deverão ser substituídas imediatamente caso não sejam compatíveis com a Telegestão? Ou ainda, deverão permanecer em utilização até a sua vida útil?

SUGESTÃO CAIXA
Há previsão de substituição assim que a luminária atinja o prazo de garantia dado pelo fornecedor, conforme marcos previamente estabelecidos. 
A substituição se faz necessária frente à necessidade de adequação à normatização técnica atualizada e vigente, prevista no item 9 do Anexo 6.8 - Sistema de Mensuração de Desempenho [SMD].
Os marcos de substituição estão previstos no item 4.3.1 - Cronograma de Modernização, cujo % de troca impacta o índice IE, presente no item 8.1.1 do Anexo 6.8 - SMD. 
O indicador IE está diretamente ligado à carga instalada final, ou seja, ao somatório da potências dos pontos de IP instalados, comparando-se à carga inicial, assim como está inversamente 
proporcional à quantidade de luminárias substituídas frente aos marcos estipulados.
Para obter performance igual à 100%, o concessionário é incentivado a substituir as luminárias em proporção maior do que a prevista nos marcos, bem como é incentivado a buscar luminárias com 
eficiência luminosa superior à estipulada em projeto.
Com o duplo incentivo, alguns dos principais argumentos da concessão são captados: troca por luminárias mais eficientes e em proporção de substituição superior à projetada, incentivando o 
concessionário a estar um passo adiante no cenário estruturado, sem que haja ônus ao agente público.

OBS.:



ITEM: 16
AUTOR: HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Anexo 6.8 - Sistema de Mensuração do Desempenho
6.1.3. Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)

"(...)A amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples 
normal."

Sugere-se substituir o nível geral de inspeção para o nível 1 e plano de amostragem simples normal para este indicador, de forma que fique coerente com o nível de inspeção estabelecido para os 
demais indicadores estabelecidos no Anexo 6.8.

SUGESTÃO CAIXA
Acatado. Desta forma, o nível geral de inspeção será 1.

OBS.:

ITEM: 17
AUTOR: HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Anexo 6.8 - Sistema de Mensuração do Desempenho 

Periodicidade das aferições.
Sugere-se que a medição de todos os indicadores de desempenho seja realizada de forma trimestral, de forma que fique melhor compatibilizado ao RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, SUGESTÃO CAIXA

Agradecemos pelo envio da contribuição, mas a sugestão não será acatada. Isso porque a aferição mensal e contemporânea dos indicadores tende a se traduzir num melhor serviço à população. 
Ademais, a aferiçao mensal não é incompatível com cômputos trimestrais de desempenho, nem com a periodicidade  trimestral de apresentação de relatórios.

OBS.:



ITEM: 18
AUTOR: HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
ANEXO 6.14 - VERIFICADOR INDEPENDENTE

3. CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE
"(...)condições mínimas de qualificação

Sugere-se acrescentar como condição mínima de qualificação para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE, a comprovação de experiência anterior no desenvolvimento e implementação de 
solução de tecnologia da informação para monitoramento de contratos de parceria público-privada ou concessão comum, contendo integração de sistemas, acompanhamento de indicadores de 

desempenho e análise de vulnerabilidade em ambientes de tecnologia da informação, tendo em vista a garantia de cumprimento, com a devida qualidade, do produto previsto no item 12 do Anexo 6.14 
- "desenvolvimento e manutenção de sistema web disponível para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, contemplando os resultados dos indicadores 
de desempenho disponibilizados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE", bem como a utilização de mecanismos seguros para realização de "acesso irrestrito, ininterrupto e online, em qualquer época, 
aos sistemas de acompanhamento e monitoramento dos SERVIÇOS e aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA, 

previsto no item 6 do presente anexo.
SUGESTÃO CAIXA

Agradecemos pelo envio da contribuição, mas a sugestão não será acatada. A forma da contratação do Verificador Independente, bem como os critérios para definir sua qualificação, são muito 
importantes para a segurança do Contrato. Contudo, os mesmos limites e condições definidos pela lei de  regência para a qualificação dos potenciais licitantes da PPP se aplicam também, de forma 
subsidiária, para a construção dos critérios de habilitação do Agente de Fiscalização. Colocando de outro modo, não se pode nem deixar de exigir o mínimo, mas também não se pode ir para além do 
estritamente necessário.  Nas palavras de Marçal Justem Filho em seus Comentários à Lei de Licitações e Contatos Administrativos: ““Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências 
excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a natureza do requisito é incompatível com a disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de remeter à 
avaliação da Administração a fixação dos requisitos de habilitação técnica. Essa competência discricionária não pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo 
acesso de licitantes, tal como já exposto acima. A Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. (…)” (in obra citada, 11 
edição, páginas 36). A sugestão encaminhada, com o respeito devido, indica detalhamento de critérios de habilitação por demais exagerados e extremamente específicos que restringem de forma 
expressiva o mercado de potenciais contratados como Verificadores Independentes, sem agregar segurança necessária à tal contratação. Desta forma, porque não encontradas justificativas técnicas 
nem jurídicas para impor o excessivo rigor no escrutínio dos potenciais contratados como Verificador Independente, deixamos de acatar a sugestão encaminhada.

OBS.:



ITEM: 19
AUTOR: HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

ANEXO 6.14 - VERIFICADOR INDEPENDENTE
3. CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE
"(...)condições mínimas de qualificação para atuar como 

VERIFICADOR INDEPENDENTE."
Sugere-se acrescentar como condição mínima de qualificação para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE, a comprovação de experiência anterior em serviços de assessoria e consultoria 
jurídica de verificação independente em contratos de Concessão Comum ou Parceria Público-Privada, visando garantir o suporte à análise de aspectos jurídicos de requerimentos de reequilíbrio 

contratual, análise de cláusulas do ponto de vista de sua natureza jurídica, bem como a análise dos marcos regulatórios, jurisprudências ou de decisões que possam interferir na execução do contrato 
da CONCESSÃO, propondo soluções procedimentais com vistas ao aprimoramento da regularidade da execução contratual

SUGESTÃO CAIXA
Agradecemos pelo envio da contribuição, mas a sugestão não será acatada. A forma da contratação do Verificador Independente, bem como os critérios para definir sua qualificação, são muito 
importantes para a segurança do Contrato. Contudo, os mesmos limites e condições definidos pela lei de  regência para a qualificação dos potenciais licitantes da PPP se aplicam também, de forma 
subsidiária, para a construção dos critérios de habilitação do Agente de Fiscalização. Colocando de outro modo, não se pode nem deixar de exigir o mínimo, mas também não se pode ir para além do 
estritamente necessário.  Nas palavras de Marçal Justem Filho em seus Comentários à Lei de Licitações e Contatos Administrativos: ““Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências 
excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a natureza do requisito é incompatível com a disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de remeter à 
avaliação da Administração a fixação dos requisitos de habilitação técnica. Essa competência discricionária não pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo 
acesso de licitantes, tal como já exposto acima. A Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. (…)” (in obra citada, 11 
edição, páginas 36). A sugestão encaminhada, com o respeito devido, indica detalhamento de critérios de habilitação por demais exagerados e extremamente específicos que restringem de forma 
expressiva o mercado de potenciais contratados como Verificadores Independentes, sem agregar segurança necessária à tal contratação. Desta forma, porque não encontradas justificativas técnicas 
nem jurídicas para impor o excessivo rigor no escrutínio dos potenciais contratados como Verificador Independente, deixamos de acatar a sugestão encaminhada.

OBS.:



ITEM: 20
AUTOR: WESLLEN STRAUSS LEANDRO GOMES
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA / PREFEITURA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Condomínio em construção QUINTA DAS ACAÇIAS,  localizado na Gonçalves dias, ao lado da Corcal, minha sugestão de melhoria para a iluminação pública de Corumbá seria a iluminação do trecho 
que compreende a entrada da corcal até o CAIC, Tendo em vista que está localidade é uma verdadeira escuridão, e a iluminação desta área pode trazer empreendimentos para essa região, porque 

vão tem muito moradores nesse região porque só com o condominio serão 180 casas, até o Trilho. 

SUGESTÃO CAIXA
Agradecemos pela contribuição. Informamos que o projeto abrange todas as vias públicas do município, inclusive a Gonçalves Dias, constante no anexo 6.13, item 2.1.1.

OBS.:

ITEM: 21
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

REFERENTE AO SUBITEM 6.2.2. DO CONTRATO:
O Verificador lndependente será apresentado pela Concessionária, por meio de 3 opções. O município pode se negar a contratar o Verificador indicado pela Concessionaria, mesmo que este atenda 

aos requisitos editalicios?

SUGESTÃO CAIXA
Como disposto no item 4 do Anexo 6.14 do Contrato, é prerrogativa do PODER CONCEDENTE recusar todas as empresas pré-qualificadas desde que apresente justificativa para tanto. Neste caso, 
deverá a CONCESSIONÁRIA apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, nova lista, contendo a indicação de outras 3 (três) empresas ou consórcios de empresas que reúnam as 
condições mínimas de qualificação para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE, na mesma forma, prazo e nas mesmas condições estabelecidas anteriormente.

OBS.:



ITEM: 22
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

REFERENTE AO SUBITEM 6.3.2.DO EDITAL:
Por ocasião da participação como consorciada, o edital previu que a HABlLITAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA deverá ser comprovada individualmente pelas empresas do consórcio.

Contudo, por forma da letra III, do subitem 19.3. que diz: "Subscrição e integralização do capital social da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO no valor minimo de R$ 4.584.436,20 (quatro 
milhoes, quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos),...” essa comprovação será constituída por todas as empresas participantes do consórcio. Está correto 

nosso entendimento?

SUGESTÃO CAIXA
A qualificação econômico-financeira, exigida com base no art. 31 da Lei Federal 8.6666, difere das regras para integralização e subscrição do capital social da SPE Concessionária. O edital determina 
em seu item 6.3.11 que as licitantes consorciadas deverão apresentar o instrumento de constituição ou compromisso de constituição de SPE, neste último é requisitada a apresentação da "(iv) 
Obrigação quanto à futura constituição da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, com a referência à participação de cada empresa consorciada no capital social da SOCIEDADE DE 
PROPÓSITO ESPECÍFICO". Nesse sentido, o edital é claro ao determinar que as empresas consorciadas deverão comprovar seu percentual de participação na subscrição e integralização do Capital 
Social da SPE no valor mínimo de R$ 4.584.436,20, o qual poderá ser demonstrado por meio de balanço de abertura, comprovante de transferência bancária ou instrumento societário competente, 
com a referência à participação de cada empresa consorciada no capital social da SPE, como determina a leitura conjunta dos itens 6.3.11 e 19.3 (iii) do Edital. Por fim, ressalta-se que não há 
contradição entre as exigências, haja vista a literalidade do art. 33, III da Lei Federal 8.666 ao determinar que quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, é exigível a 
apresentação dos documentos referidos nos arts. 28 a 31 da Lei por parte de cada consorciado.

OBS.:

ITEM: 23
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

REFERENTE AO SUBITEM 8.5. DO EDITAL:
As vias, 1a via e 2° via, que citam o subitem do edital, a respeito dos envelopes, se dá ao fato de cada envelope conter duas vias impressas? Está correto o entendimento? Ou caso negativo, em que 

se dá a apresentação das citadas 1ª via e 2ª via?

SUGESTÃO CAIXA
Informamos que o entendimento se encontra equivocado. As regras para apresentação dos envelopes estão dispostas no item 8.5 e subitens do Edital. O edital determina que os os documentos da 
“1.ª via” deverão ser apresentados em sua forma original ou cópia autenticada, exceto os documentos relativos à “1ª via” do ENVELOPE 1- GARANTIA DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE 
REPRESENTAÇÃO E DECLARAÇÃO, que deverão ser apresentados em suas vias originais. A leitura do item 8.5 (iii) é clara ao determinar que os documentos da “2ª via” representam uma fiel 
reprodução dos documentos apresentados na “1ª via” dos ENVELOPES, e por isso podem ser apresentados em cópias simples.

OBS.:



ITEM: 24
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

REFERENTE AO SUBITEM 8.13. DO EDITAL:
O pendrive poderá ser substituido por outro meio de armazenamento de arquivo digital, a exemplo CD?

SUGESTÃO CAIXA
Desde que garantida a integridade dos documentos apresentados em arquivos padrão “PDF” (Adobe Acrobat) não editáveis, toda a documentação que as PROPONENTES apresentarem em forma 
impressa e que deverá ser acompanhada de cópia fiel em meio eletrônico, poderá ser apresentada em CD-ROM ou DVD-ROM, aplicando-se as mesmas regras contidas no item 8.13, inclusive que a 
apresentação em meio eletrônico deverá corresponder a CD-ROM ou DVD-ROM específico para a documentação de cada ENVELOPE

OBS.:



ITEM: 25
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

A RESPEITO DA CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL :
Referente ao subitem 12.3.4. do Edital

Para comprovação do valor mínimo de investimentos realizados pela PROPONENTE, utilizando atestados de execução de serviços de engenharia, esses deverão vir acompanhados de alguma 
planilha com os itens e valores ajustados a data-base de DEZ2019? Nesse caso, sera considerado apenas os itens dos serviços realizados sem o BDI? Ou ainda, no caso de poder ser adicionado o 

BDI como somatório aos valores a serem comprovados, o item LUCRO do BDI sera retirado dos cálculos? Algum outro item deverá ser retirado da composição do BDI?
No caso de incorreta as opções citadas anteriormente, como serão verificados os valores dos atestados ou documentos apresentados, para fins de comprovação do valor minimo de investimento 

realizado pela PROPONENTE?
Além de atestados, quais outros documentos tacitos e habil para comprovar a exigéncia do subitem 12.3.4. do Edital, quanto aos investimentos aplicados nos empreendimentos?

SUGESTÃO CAIXA
Estão dispostas no subitem 12.3.4 e seus subitens, todas as regras para Comprovação de que a PROPONENTE tenha participado de qualquer empreendimento para o qual já tenha captado, pelo 
menos, R$ 7.640.727,00 ou mais, para a realização de investimentos com recursos próprios ou de terceiros. Inicialmente, vale ressaltar que a teor da subcláusula 12.3.4.1.2. do Edital 
independentemente da correção a ser realizada pela Comissão Especial de Licitação, quando os valores de investimentos apresentados em documentos no respectivo envelope nº3 serão atualizados 
a partir da data de referência de realização do investimento até dezembro de 2019 pelo IPCA ou, na falta deste, por outro índice oficial de inflação, nada impede que a licitante apresente atualização 
própria dos valores, sem prejuízo da conferência pela Comissão de Licitação. 
Com relação à composição da qualificação técnica prevista na subcláusula 12.3.4.1 note-se que seu item (i), assim dispõe: "No caso de a PROPONENTE apresentar documento(s) de comprovação no 
qual conste sua responsabilidade individual pelo(s) INVESTIMENTO(S) ou pela execução do(s) empreendimento(s), será considerado o valor total do(s) investimento(s) constante(s) no(s) 
documento(s) de comprovação." Ressalte-se que a execução de contratos de prestação de serviços para terceiros onde haja remuneração mensal, ou contratos de obras ou serviços contratados por 
meio da Lei Federal nº 8.666/93 onde haja pagamento por meio de medições não serão considerados como documentos comprobatórios de investimentos. Já o conceito de investimento próprio 
disposto no Edital diz respeito ao que a empresa aportou de seus próprios recursos para a execução dos serviços e/ou obras, remunerando-se ao longo do tempo pela exploração do serviço ou obra 
por ela executada. 
Com relação aos documentos aptos a comprovar a realização de investimentos, o edital também é claro ao determinar que para fins de comprovação do atendimento da exigência contida no Subitem 
12.3.4.1, alínea (iii), poderão ser aceitos dentre outros documentos hábeis, declaração e/ou atestados fornecidos pelas instituições financeiras que tenham concedido os financiamentos, desde que 
mencionado, em referido documento, o respectivo empreendimento e os valores obtidos. Nesse sentido, o Edital já é claro o suficiente em determinar que cabe à Proponente comprovar, pelos meios 
hábeis, que já tenha captado, pelo menos, R$ 7.640.727,00 ou mais, para a realização de INVESTIMENTOS, na forma especificada no item 12.3.4, sendo que cabe à proponente avaliar as regras do 
Edital para adequada formulação de propostas.
OBS.:



ITEM: 26
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Qual será a destinação final dos materiais inservíveis que forem retirados nas manutenções periódicas ou corretivas, em atenção aos normas de segurança e do meio ambiente?

SUGESTÃO CAIXA
O Anexo 6.5 da Minuta de Contrato determina que a Concessionária deverá elaborar um Plano de Tratamento Ambiental (PTA) será composto pelo Programa de Gestão Ambiental (PGS). Caberá à 
CONCESSIONÁRIA elaborar, conforme as diretrizes especificadas no ANEXO 6.7, o Programa de Gestão Socioambiental (PGS), que será incorporado ao PLANO DE TRANSIÇÃO – PT e 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 
contaminantes. O armazenamento, transporte, descontaminação e descarte dos resíduos contaminantes 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 de certificado de descontaminação e 
destinação final dos resíduos.

OBS.:

ITEM: 27
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

No vaIor licitado está incluso os materiais?

SUGESTÃO CAIXA
Os valores de investimento e operação previstos para o horizonte de prazo da concessão estão baseados em estudos econômico-financeiros suficientes à execução do objeto contratual, presentes nos 
itens Estrutura de Investimentos do CAPEX e OPEX, páginas 14 a 20 do Relatório Econômico-Financeiro e no item 13, Estimativas de CAPEX e OPEX para os Cenários de Investimento, do Relatório 
Técnico, disponíveis em: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-relatorios

OBS.:



ITEM: 28
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Qual a projeção de crescimento da cidade nos proximos 15 anos?

SUGESTÃO CAIXA
Entendemos que o questionamento aponta para o crescimento vegetativo do município de Corumbá. Informamos que a metodologia do cálculo se encontra disponível no item 9.4.2, Crescimento 
Vegetativo, Relatório Técnico, disponível no sítio: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-relatorios. A estrutura geral da solução para as quatidades previstas de pontos está presente no item 9.1, 
Estrutura Geral, do referido relatório. Frisamos que cabe ao proponente identificar quais informações e dados adicionais entende necessárias, optando, sempre que possivel, por informações obtidas 
em plataformas oficiais.
OBS.:

ITEM: 29
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Como sera feita a comprovação da execução dos serviços? Haverá algum sistema próprio da prefeitura ou a vencedora tera que desenvoIver algum sistema? Ou será através de relatório 

datilografados e entregues a prefeitura para fazer o calculo da medição?
SUGESTÃO CAIXA

A PPP de Iluminação pública do município de Corumbá é baseada na eficiência no atingimento das metas previstas nos indicadores gerais de desempenho. Estes indicadores são o cerne do contrato 
da PPP, pois eles estabelecem as características do serviço que a CONCESSIONÁRIA deverá prestar e regulam a variação da remuneração da concessionária em razão do não atendimento dos 
índices de performance esperados. Esses indicadores estão dispostos no anexo 6.8 da minuta de Contrato, e devem, em primeiro lugar, estar focados no resultado a ser obtido pelo Poder Concedente 
e pelo usuário, isto é, as características do serviço, transferindo tanto quanto possível as decisões sobre os insumos, materiais, tecnologia, pessoal, equipamentos à CONCESSIONÁRIA. Todas as 
regras de acompanhamento, fiscalização ou eventuais sanções por descumprimento ou não atendimento da qualidade esperada estão previstas no Contrato e diferem das regras de uma contratação 
de realização de obras ou prestação de serviços de engenharia regidos pela Lei 8.666. O contrato da PPP de Iluminação pública do município de Corumbá é baseado nas exigências legais da Lei 
Federal nº 11.079/04 e no que couber da lei federal nº 8.98/95. 
O cálculo da contraprestação mensal efetiva à Concessionária segue as diretrizes contidas na Minuta do Contrato, Capítulo V - Dos Pagamentos à Concessionária, que disciplina o processo de 
apuração dos valores, bem como os documentos que instruem o processo, em atenção especial ao seguinte trecho:
"O processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA obedecerá aoseguinte:
34.5.1. Até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao trimestre vencido, o VERIFICADOR INDEPENDENTE remeterá ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA e à INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, contendo a apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONÁRIA, de acordo com os parâmetros 
de desempenho constantes do ANEXO 6.8, indicando inclusive a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA para o trimestre seguinte;
34.5.2.O VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, para concluir suas verificações e 
diligências, analisar os documentos fornecidos e enviar seu relatório à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, indicando inclusive a 
CONTRAPRESTAÇÃOMENSAL EFETIVA para o trimestre seguinte ao da apuração."

OBS.:



ITEM: 30
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Qual a média de pontos a serem executados mensalmente?

SUGESTÃO CAIXA
A forma de contabilização da prestação de serviços observará que a Concessionária estará submetida ao cumprimento do Cronograma de Modernização e Eficientização previsto no item 4.3.1 do 
Anexo 6.5 e deverá cumprir, no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data de início da Fase II, os MARCOS DE MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO apresentados até que promova a 
modernização, conforme definição do subitem “Modernização e Eficientização das Unidades de Iluminação Pública” do presente ANEXO, de, ao menos, 100% de todas UNIDADES DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA constantes no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, obtendo, nas VIAS E ESPAÇOS EXISTENTES, redução da carga instalada total de 24,0% e obtendo, 
nas unidades modernizadas, IRC (Índice de Reprodução de Cor) mínimo de 70. 

OBS.:

ITEM: 31
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Como posso comprovar o retorno sobre o capital investido a longo prazo?

SUGESTÃO CAIXA
Conforme determina o item 12.3.4.1 (iii) do Edital para comprovação de que o retorno sobre o capital investido foi de longo prazo, a PROPONENTE deve demonstrar, por meio de apresentação de 
instrumento contratual pertinente, aplicável, exclusivamente, para fins de comprovação da dívida, que o prazo do financiamento foi superior a 5 (cinco) anos.

OBS.:



ITEM: 32
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Como serão encaminhadas as demandas para a Concessionária? Haverá um Centro de Controle de Operações para coordenar essas atividades, com Call Center ou outro meio de comunicação 

ativa?
SUGESTÃO CAIXA

O Anexo 6.5 da minuta de contrato, em seu item 4.2.3, regra as diretrizes de implantação e operação do Centro de controle operacional. Como ali definido, cabe à CONCESSIONÁRIA elaborar o Plano 
de Implantação e Operacionalização do CCO – PCCO, parte constituinte do Plano Geral de Operação e Manutenção. Para a instalação do CCO, caberá à CONCESSIONÁRIA a disponibilização de 
infraestrutura, tecnologias, pessoas, funções e processos que possibilitem coletar e processar informações e fazer com que ocorra a integração de todos os sistemas e a convergência desses dados e 
informações em um único banco de dados. Além disso, conforme item 4.2.3.2 do Anexo 6.5 da minuta de contrato, integram-se às responsabilidades da CONCESSIONÁRIA desempenhar o serviço de 
Central de Atendimento, apoiado pelo Sistema de Gestão de Chamados, operando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, funcionando em tempo real e de forma integrada com os 
demais sistemas por ela implantados. A Central de Atendimento deverá registrar os chamados relacionados às UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do município solicitados pelo PODER 
CONCEDENTE ou pelos munícipes.

OBS.:

ITEM: 33
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Se for utilizado o sistema de Call Center para o Centro de Controle e Operações, isso será de responsabilidade da Prefeitura de Corumbá?

SUGESTÃO CAIXA
Conforme item 4.2.3.2 do Anexo 6.5 da minuta de contrato, integram-se às responsabilidades da CONCESSIONÁRIA implantar e desempenhar o serviço de Central de Atendimento, apoiado pelo 
Sistema de Gestão de Chamados, operando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, funcionando em tempo real e de forma integrada com os demais sistemas por ela implantados. 
A Central de Atendimento deverá registrar os chamados relacionados às UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do município solicitados pelo PODER CONCEDENTE ou pelos munícipes. Ressalta-
se que a correta operação da central de atendimento é fator de composição do cálculo do Índice de disponibilidade da Central de atendimento, previsto no item 6.1.2 do Anexo 6.8 Sistema de 
Mensuração do Desempenho, com influência direta sobre a fórmula de composição do Índice de Desempenho da Concessionária, previsto no Anexo 6.8 da Minuta de Contrato.

OBS.:



ITEM: 34
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
A respeito das Planilhas Orçamentária, de composição de custo e demais relacionadas, bem como os Projetos, serão disponibilizados já de imediato ou somente quando da publicação oficial do Edital 

finalizado?
SUGESTÃO CAIXA

Tanto o CAPEX como o OPEX foram apresentados como documentos acompanhantes ao Edital, porém, os mesmos não são vinculantes. Quanto ao projeto, favor observar para o teor dos Anexos 6.5 
e 6.13. Ressalta-se, por fim, que a documentação ainda permanece disponível para consulta em: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-relatorios/ e https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-editais/.  

OBS.:

ITEM: 35
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Quanto ao sistema de Telegestão, as luminarias existentes com vida útil ainda ativo que não possuírem compatibilidade com o sistema, serão substituídas em que momento? Caso tenha que ser 

substituídas de imediato, esse custo entra como valor adicional?
SUGESTÃO CAIXA

Há previsão de substituição assim que a luminária atinja o prazo de garantia dado pelo fornecedor, conforme marcos previamente estabelecidos. 
A substituição se faz necessária frente à necessidade de adequação à normatização técnica atualizada e vigente, prevista no item 9 do Anexo 6.8 - Sistema de Mensuração de Desempenho [SMD].
Os marcos de substituição estão previstos no item 4.3.1 - Cronograma de Modernização, cujo % de troca impacta o índice IE, presente no item 8.1.1 do Anexo 6.8 - SMD. 
O indicador IE está diretamente ligado à carga instalada final, ou seja, ao somatório da potências dos pontos de IP instalados, comparando-se à carga inicial, assim como está inversamente 
proporcional à quantidade de luminárias substituídas frente aos marcos estipulados.
Para obter performance igual à 100%, o concessionário é incentivado a substituir as luminárias em proporção maior do que a prevista nos marcos, bem como é incentivado a buscar luminárias com 
eficiência luminosa superior à estipulada em projeto.
Com o duplo incentivo, alguns dos principais argumentos da concessão são captados: troca por luminárias mais eficientes e em proporção de substituição superior à projetada, incentivando o 
concessionário a estar um passo adiante no cenário estruturado, sem que haja ônus ao agente público.

OBS.:



ITEM: 36
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Se houver passivos, cujo fato gerador seja anterior a data da eficacia, ou seja, da PPP, o responsável pelo passivo será o poder concedente, enquanto furar os efeitos do passivo?

SUGESTÃO CAIXA
Todos os riscos suportados pela Concessionária ou pelo Poder Concedente estão alocados nas cláusulas 38 e 39 da Minuta de Contrato. Apenas a título exemplificativo, o item 38.1.1. detrermina que 
constitui risco suportado exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderá ensejar revisão extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO os "Impactos 
decorrentes da assunção da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA pela CONCESSIONÁRIA durante o período de transição de eventual contrato de operação e manutenção firmado entre o PODER 
CONCEDENTE e prestadores de serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA"; e ainda, "38.1.8. Danos e prejuízos, incluindo o pagamento de eventuais indenizações, relativos ao passivo ambiental que 
tenham origem e não sejam conhecidos até o início da FASE I;." Cabe à Concessionária, a leitura do Edital e seus anexos para verificar a distribuição de riscos quanto à ocorrência de fatos que 
prejudiquem a assunção da rede de iluminação pública.

OBS.:

ITEM: 37
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

Há alguma BR ou MS, dentro dos limites do municipio que, por ventura, fara parte do escopo de execução dos serviços? Se sim, quais e qual o limite dessas Vias que farão parte do contrato?

SUGESTÃO CAIXA
Agradecemos pela contribuição. Informamos que o projeto abrange todas as vias públicas do município, conforme no anexo 6.13.

OBS.:



ITEM: 38
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
No caso da medição do grau de satisfação do usuário dos serviços realizados, o custo para realização dessa pesquisa de satisfação serão de responsabilidade do Poder Concedente ou da 

Concessionária?
SUGESTÃO CAIXA

Durante a execução contratual, nos termos do Anexo 6.5 - Caderno de encargos", cabe à CONCESSIONÁRIA operar a Central de Atendimento por meio de um Sistema de Gestão de Chamados 
dentro de parâmetros operacionais de disponibilidade e prazo de atendimento conforme parâmetros estabelecidos no Contrato e seus anexos. Conforme estabelecido no item 4.2.3.2 do Anexo 6.5, a 

obrigação da CONCESSIONÁRIA com relação à pesquisa de satisfação limita-se em permitir a realização de pesquisas de satisfação atráves da Central de Atendimento, seja por meio do canal 
específico de atendimento, garantido o provimento de um número cuja ligação seja gratuita (0800 ou um ramal direto); ou também por um website e aplicativos (apps), - ambos criados e geridos 

conforme disposto na seção "Obrigações e Responsabilidades da Concessionária com relação à Central de Atendimento" do Anexo 6.5, sendo que a realização da pesquisa deverá ser custeada pela 
Parte que a encomendou.

OBS.:

ITEM: 39
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
O Poder Concedente, no uso de suas prerrogativas da Clausula 22 do Contrato, quando da solicitação de informações nâo prevista na cláusula citada, que gerem custos adicionais, tais custo serão 

fator de reequilíbrio economico-financeiro?
SUGESTÃO CAIXA

A Concessionária assume a obrigação relativa à prestação de informações na forma prevista na Cláusula 22 e cabe à Concessionária cumprir as exigências com as quais se obrigou durante a 
assinatura do Contrato. Quando solicitadas, pelo Poder Concedente, informações que exorbitem aquelas previstas na Cláusula 22 ou qualquer outra do Contrato e que gerem custos adicionais, caberá 
à CONCESSIONÁRIA a apresentação de procedimento para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual, na forma da Cláusula 43, sendo que para o reconhecimento da ocorrência e 
identificação do evento causador do desequilíbrio cabe à parte pleiteante a demonstração tempestiva, na forma do contrato, das razões que ensejam ao reequilíbrio econômico-financeiro em favor da 
CONCESSIONÁRIA.

OBS.:



ITEM: 40
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

A respeito de normativas e padrões técnicos e demais regulamentos oriundos dos orgãos reguladores ou normatizadores, caso haja alterações no decorrer da execução do contrato, considerando que 
a Concessionária não possui gerência a respeito de possíveis alterações, caso ocorram e promovam custos adicionais ao contrato, isso será motivo de reequilibrio econômico-financeiro?

SUGESTÃO CAIXA
Os riscos suportados pelo Poder Concedente e pela Concessionária estão alocados na cláusulas 38 e 39 da Minuta de Contrato. A CONCESSIONÁRIA deverá observar, na prestação dos SERVIÇOS, 
o dever de permanente atualidade tecnológica e atendimento dos parâmetros técnicos estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS. Sem prejuízo, o item 18.4. já regra com clareza as situações em 
que as alterações normativas onerarem a CONCESSIONÁRIA, ao dispor que "Eventuais disposições de norma técnica que altere os parâmetros de prestação dos SERVIÇOS quando conflitem ou 
estabeleçam mais ônus à CONCESSIONÁRIA, em relação àqueles já previstos nos ANEXO 6.5, 6.6 e 6.7 e nas Resoluções Normativas da ANEEL vigentes e eficazes na data da publicação do 
EDITAL, poderão gerar direito ao reequilíbrio econômico- financeiro do CONTRATO, a ser pleiteado mediante forma estabelecida na Cláusula 43 do CONTRATO." Portanto, cabe à 
CONCESSIONÁRIA avaliar o impacto da alteração para prestações dos serviços.

OBS.:

ITEM: 41
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
Por forma da Cláusula 38.1.20. do Contrato, a respeito de alterações legislativas que impliquem nos valores contratados, o marco inicial para efeitos de possíveis revisão contratual será a data de 

apresentação da proposta. Nosso entendimento está correto?
SUGESTÃO CAIXA

O item 38.1.20 é expresso ao dispor sobre o marco para avaliação dos impactos gerados por mudanças legislativas "...que ocorram após a data da publicação do EDITAL e incidam diretamente sobre 
os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, abrangidos pelo objeto da CONCESSÃO, com comprovada repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro ...". Está incorreto o 
entendimento.

OBS.:



ITEM: 42
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
O Contrato aloca à Concessionária o risco decorrente de vícios ocultos em bens vinculados que lhe forem transferidos. Como tais vícios são, por definição, aqueles que só podem ser conhecidos a 
partir do uso do bem (e, no caso da Concessão, depois de transferidos e já em operação pela Concessionária), entendemos que o Contrato deve estar em linha com o disposto no art. 445, § 1°, do 

Código Civil
Assim, o Contrato deve alocar tal risco ao Poder Concedente ou estabelecer um prazo para reclamação dos vícios pela Concessionária, os quais poderiam ensejar reequilíbrio economico-financeiro. 

Nosso entendimento está correto?
SUGESTÃO CAIXA

Os riscos suportados pelo Poder Concedente e pela Concessionária estão alocados nas cláusulas 38 e 39 da Minuta de Contrato, cabe à licitante a leitura atenta de tais condições e principalmente do 
Objeto do Contrato. A prestação visa à modernização e eficientização de todo o parque de iluminação pública, conforme disposto no anexo 6.5: “Modernização e Eficientização das Unidades de 
Iluminação Pública” do presente ANEXO, de, ao menos, 100% de todas UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA constantes no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA." O risco sobre gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS, então, é gerenciável pela Concessionária, que tem meios para controlar a probabilidade de ocorrência do 
risco, por meio da atuação diligente na aquisição, operação e manutenção dos BENS VINCULADOS após a assinatura do Contrato; e administrar o risco e mitigá-lo, por meio da contratação de 
seguros. Situação diversa é aquela do recebimento do parque de iluminação pela CONCESSIONÁRIA, que segue procedimentos próprios, descritos nas Cláusulas 13 – Fase 0 -PREELIMINAR e 
Cláusula 14ª – FASE 1 – Transição da Rede Municipal de Iluminação. Em resumo, a assunção deste risco pela CONCESSIONÁRIA faz parte do objeto do CONTRATO, de forma que a remuneração 
da CONCESSIONÁRIA considera este risco. O entendimento está incorreto e será mantida a alocação do risco à CONCESSIONÁRIA.

OBS.:

ITEM: 43
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

SUGESTAO 01:
A RESPEITO DA REMUNERAÇÃO DA MANUTENÇÃO POR PONTO:

Pelos serviços de manutenção, que compreendem os serviços de corretivos, serviços de ronda e serviços de pronto atendimento, as medições serão efetuadas mensalmente pelas quantidades que 
compreendam a efetiva execução dos serviços de manutenção corretiva no sistema de iluminação pública do município de Corumbá-MS.

A remuneração do conjunto destes serviços será caIculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário do ponto luminoso, estabelecido na planilha de preços, pelo número total de pontos 
luminosos atendidos e normalizados no mês de referência da medição, com exceção de serviços específicos onde serão avaliados a dificuldade de execução.

SUGESTÃO CAIXA
Agradecemos a contribuição. A Lei 11.079/04, regula as parcerias público-privadas no Brasil e incorporou a remuneração do parceiro privado vinculada ao desempenho e a objetiva divisão de riscos. A 
remuneração do parceiro privado está condicionada ao início da prestação de serviços, o que gera incentivo para que a construção do ativo ocorra no menor tempo possível. Durante a execução o 
parceiro privado é submetido à avaliação de desempenho medida por meio de indicadores previamente estabelecidos. A composição dos indicadores e a nota final obtidas ao final de cada período de 
avaliação impacta a remuneração do parceiro privado, conforme sistema previsto no anexo 6.9 da minuta de contrato. A execução, avaliação e remuneração do parceiro privado contratado mediante 
às exigências da lei federal nº 11.079/04, diferem do sistema de medição e pagamentos mensais regidos pela Lei Geral de Licitações e Contratos, Lei nº 8.666. A sugestão não será acatada por estar 
em desacordo com a sistematica instaurada pela Lei Federal 11.079 que rege o presente projeto.

OBS.:



ITEM: 44
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

SUGESTAO 02:
EXIGIR REQUISITOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES:

Escritório com almoxarifado para equipe administrativa com call center, com objetivo de abrigar todos os veículos, equipamentos, ferramentas, maquinários e local para os funcionários se reunirem, 
almoçarem e receber as ordens de serviços diários

Está correto nosso entendimento?

SUGESTÃO CAIXA
Agradecemos a contribuição. A Lei 11.079/04, regula as parcerias público-privadas no Brasil e incorporou a remuneração do parceiro privado vinculada ao desempenho e a objetiva divisão de riscos. 
Com ampara no art. 23 da Lei Geral de Concessões, as PPPs devem definir escopo de execução dos serviços e estabelecer os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade 
do serviço. Decorre disto que, a Concessionária deverá observar todas as disposições do Edital, contrato e seus anexos para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas. Especialmente no 
que toca aos requisitos mínimos e padrões de segurança, determina o Anexo 6.5 da Minuta de Contrato que é dever da Concessionária elaborar o Plano Geral de Operação e Manutenção – PGOM, 
que deverá conter Plano de Gestão de Estoque – PGE; Plano de Manutenção Preventiva – PMP; Plano de Manutenção Corretiva – PMC; e Plano de Implantação e Operacionalização do CCO – 
PCCO. Ressalte-se ainda que as Diretrizes Básicas de Segurança e Execução do Trabalho estão dispostas no item 4.10 do Anexo 6.5 e destinam-se a instruir a CONCESSIONÁRIA na prestação dos 
serviços OBJETO do CONTRATO, quanto aos aspectos relacionados a procedimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Em razão da clareza do Edital, Minuta de Contrato e seus 
anexos a sugestão não será acatada.
OBS.:

ITEM: 45
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
EXIGIR EQUIPE OPERACIONAL MINIMMA:

Equipe administrativa sera composta por 5 pessoas (1 financeiro/administrativo, 1 almoxarife e 3 call center)
1 engenheiro eletricista

1 encarregado geral
7 equipes compostas por 1 eletricista e 1 auxiliar 1 motorista habilitado para caminhão munk

SUGESTÃO CAIXA

Agradecemos a contribuição. As minutas de Edital, Contrato e Anexos definem o escopo de execução dos serviços e estabelecem os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 
qualidade do serviço. Em especial, o Anexo 6.5 determina que é responsabilidade da Concessionária disponibilizar todos os materiais e sistemas, bem como a mão de obra devidamente capacitada, 
em quantidade adequada, conforme o turno e dia da semana, de forma a garantir a perfeita execução do objeto contratual. Cabe à concessionária, portanto, dimensionar a quantidade e especificidade 
de profissionais para atuar frente às demandas para prestação dos serviços. Por fim, determina a subcláusula 21.3 d Minuta de Contrato que é responsabilidade da Concessionária garantir que “os 
empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão ter capacidade técnica compatível com as melhores práticas para o desempenho de suas atividades.” Em razão da clareza e 
suficiência dos documentos licitatórios, a sugestão não será acatada.

OBS.:



ITEM: 46
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
SUGESTAO 04:

EXIGIR EQUIPAMENTOS BASICOS, COMPOSTOS POR:
Equipamentos de EPI completo Ferramentas para execução dos serviços

6 Caminhonetes equipadas com escada metropolitana com alcance de até 10 metros 1 caminhão Munck com alcance de até 22 metros
SUGESTÃO CAIXA

Agradecemos a contribuição. As minutas de Edital, Contrato e Anexos definem o escopo de execução dos serviços e estabelecem os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 
qualidade do serviço. Nesse sentido, ressalta-se que as Diretrizes Básicas de Segurança e Execução do Trabalho estão dispostas no item 4.10 do Anexo 6.5 e destinam-se a instruir a 
CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços OBJETO do CONTRATO, quanto aos aspectos relacionados a procedimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Em razão da 
clareza do Edital, Minuta de Contrato e seus anexos a sugestão não será acatada.
Ademais, o Anexo 6.5 determina que é responsabilidade da Concessionária disponibilizar todos os materiais e sistemas, bem como a mão de obra devidamente capacitada, em quantidade adequada, 
conforme o turno e dia da semana, de forma a garantir a perfeita execução do objeto contratual. Cabe à concessionária, portanto, dimensionar a quantidade e especificidade de profissionais para atuar 
frente às demandas para prestação dos serviços. Em razão da clareza e suficiência dos documentos licitatórios, a sugestão não será acatada.

OBS.:

ITEM: 47
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO
SUGESTAO 05:

INCLUIR NA HABILITAÇÃO TÉCNICA:
I. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, junto ao Conselho Regional de Engenharia-CREA, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas.

a. Em se tratando de empresa não registrada no Conselho Regional do Estado de Mato Grosso do Sul, devera apresentar o registro do Conselho Regional da Categoria Profissional correspondente, do 
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho Regional do Estado de Mato Grosso do Sul para execução dos serviços.

SUGESTÃO CAIXA
Agradecemos a contribuição. As exigências de habilitação técnica estão dispostas em atenção à legislação aplicável preservando a competitividade do certame. Ademais, parte da legislação que a 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. Além disso, decorre do item 12.3.4.3. que a experiência exigida nos Subitens 12.3.4.1 e 
12.3.4.2, deste EDITAL, também poderá ser comprovada por meio de atestados emitidos em nome da empresa integrante do mesmo grupo econômico da proponente, sendo que a concessionária 
poderá contratar um terceiro para exercer a supervisão técnica da prestação dos serviços ou a prestação propriamente dita dos serviços, de modo que não há sentido em exigir do Proponente o 
registro no Conselho Profissional. Ademais, a estruturação das exigências relativas à qualificação técnica é orientada à busca, dentro dos limites legais, daqueles licitantes com mais capacidade para 
captação e gestão de complexos e volumosos investimentos, típicos de Project Finance. A atração de competidores com perfil de investidor em ativos de longo prazo aumenta a competividade e 
atratividade do projeto, razão por qual exigências desnecessárias podem se afigurar como anticompetitivas e devem permanecer no Edital apenas aquelas que estão alinhadas às boas práticas nos 
contratos de concessão de serviços públicos e que atendam ao interesse público na medida em que busquem competidores aptos à completa execução contratual. Em razão da clareza e suficiência 
dos documentos licitatórios, a sugestão não será acatada. 
OBS.:



ITEM: 48
AUTOR: CONSTRUTORA JLC LTDA
RESPONDIDA DURANTE A AP?: NÃO
RESPONSÁVEL: CONSULTORIA

PERGUNTA OU SUGESTÃO

SUGESTAO 06:
Alterar o subitem 12.3.4.2. do Edital para constar a seguinte redação:

12.3.4.2. Comprovação de que a PROPONENTE e seu responsável técnico tenha experiência pretérita, pelo periodo minimo de 1 (um) ano, de serviços de operação e manutenção preventiva e 
corretiva de, no mínimo, 6.244 (seis mil duzentos e quarenta e quatro) UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, incluída, no escopo da contratação, a responsabilidade contratual pelo fornecimento de 
materiais e equipamentos específicos de lLUMINAÇÃO ÚUBLICA, tais como luminárias, lâmpadas, braços e suportes para instalação, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e 

tomadas para relés fotoelétricos, sendo indiferentes as especificações contratuais acerca do quantitativo do material a ser fornecido, observadas as condições previstas no CONTRATO, a ser 
comprovado por meio de Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva CAT.

SUGESTÃO CAIXA
Agradecemos a contribuição. As exigências de habilitação técnica estão dispostas em atenção à legislação aplicável, preservando a competitividade do certame. Ademais, decorre da legislação que a 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. Em razão da clareza e suficiência dos documentos licitatórios, a sugestão não será acatada.

OBS.:


