
PERGUNTAS E RESPOSTAS AO EDITAL E ANEXOS DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/SES/2015 

Número 
da 

Questão 

Item ou 
Cláusula 

Esclarecimento Solicitado Resposta 

1 Edital - 15.1.2. O item 15.1.2. do Edital menciona que no caso de Consórcio deverá ser apresentado o 
correspondente Instrumento de Constituição do Consórcio, firmado de acordo com as 
leis brasileira. No entanto, no Item 8.1.b) do Edital, aponta que deverá ser apresentado, 
junto com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o competente Termo de Compromisso de 
Constituição de Consórcio. Entendemos que devemos apresentar apenas o Termo de 
Compromisso de Constituição de Consórcio, sendo dispensável a apresentação do 
Instrumento de Constituição do Consórcio. Favor confirmar se o nosso entendimento 
está correto.  

Entendimento correto. 

2 Contrato – 17 A retirada da conta vinculada prevista na versão anterior do contrato pode trazer 
alguma fragilidade para os fluxos de pagamentos da contraprestação mensal devida à 
concessionária na PPP? 

Não. Os valores destinados ao cumprimento das 
obrigações financeiras assumidas pela Prefeitura de São 
Paulo na PPP da iluminação pública estão submetidos a 
uma disciplina legal e contratual rígida e específica, que 
protege a concessionária contra a eventual 
descontinuidade dos fluxos de pagamentos estabelecidos 
no contrato, independentemente da existência, ou não, 
da conta vinculada. Dentre os aspectos que robustecem 
e tornam a estrutura de pagamentos dessa PPP 
diferenciada em relação aos demais contratos de 
parcerias público-privadas já celebrados no Brasil 
destacam-se:  
 
1) Fonte orçamentária assegurada: em São Paulo, o 
Fundo Municipal de Iluminação Pública – FUNDIP, criado 
pela Lei Municipal nº 13.479/02, constitui uma fonte 
orçamentária permanente para os gastos que a 
Administração Municipal tem com os serviços de 
iluminação pública, recebendo e segregando 
contabilmente do orçamento municipal os valores 
necessários ao custeio daqueles serviços; 
 
2) Recursos financeiros assegurados: os recursos que 
alimentam o FUNDIP e que são usados para o pagamento 



dos serviços relacionados à iluminação pública no 
Município de São Paulo provêm da Contribuição para o 
Custeio dos serviços de Iluminação Pública – COSIP, paga 
pelos cidadãos por meio da conta de luz, e arrecadada 
pela distribuidora local de energia elétrica na condição 
de responsável tributária. Os valores da COSIP são 
reajustados anualmente conforme a variação do preço 
de energia elétrica e, por força do art. 6º e do art. 8º da 
Lei nº 13.479/02, têm de ser necessariamente 
depositados, pela distribuidora energia, no FUNDIP, não 
se misturando, como mencionado, com outros valores do 
orçamento geral do Município; 
 
3) Vinculação constitucional dos recursos financeiros do 
FUNDIP: os valores arrecadados com a COSIP, os quais 
devem ser obrigatoriamente destinados ao FUNDIP, 
também só podem ser gastos com o serviço de 
iluminação pública do Município. A vinculação dos 
recursos da COSIP tem força constitucional (art. 149-A, 
da Constituição Federal de 1988) e legal (art. 1º da Lei 
Municipal nº 13.479/02). Isso significa que os montantes 
depositados no FUNDIP não podem ser utilizados pela 
Administração Municipal, por exemplo, para o 
pagamento da sua folha de pessoal, para o pagamento 
de juros da dívida pública, para a realização de obras de 
recapeamento de ruas, dentre outros; 
 
4) Empenho global anual obrigatório das despesas 
geradas com a PPP: está prevista a obrigatoriedade do 
empenho global das despesas relacionadas ao contrato 
da PPP de iluminação pública em cada exercício da 
concessão (subitem 4.1. do ANEXO IV – REMUNERAÇÃO 
E MECANISMO DE PAGAMENTO). Isso significa que, 
tendo por base os valores existentes no FUNDIP, 
somente poderão ser assumidas novas despesas pelo 
Município (além daquelas relacionadas à PPP) se houver 
saldo orçamentário e financeiro suficiente, que extravase 
o montante empenhado para o contrato de PPP. Em 



todos os anos, assim, os valores globais das 
contraprestações máximas devidas à concessionária já 
estarão contabilmente reservados para fazer frente aos 
compromissos financeiros do Poder Concedente no 
contrato da parceria público-privada, fortalecendo a 
impossibilidade de sua utilização indevida em outros 
gastos; 
 
5) Blindagem contra eventual contingenciamento dos 
valores do FUNDIP: os valores arrecadados com a COSIP, 
e que devem ser depositados no FUNDIP, não podem ser 
objeto de contingenciamento. O contingenciamento 
incide sobre despesas discricionárias, quando o 
orçamento é, portanto, meramente autorizativo. O 
orçamento do FUNDIP, no entanto, é impositivo – a 
despesa é obrigatória – e esse fundo é alimentado, além 
do mais, com receitas vinculadas garantidas. 
Contingenciar recursos do FUNDIP também não traria 
efeito prático ao Município, dado que as receitas 
provenientes da COSIP, por conta da determinação 
constitucional, não podem ser utilizadas para superávit 
ou para pagamento da dívida pública. O regime utilizado 
no Município de São Paulo para efeito do resultado fiscal, 
por outro lado, é o de competência (e não o de caixa, 
como o da União), pouco importando a entrada ou a 
saída efetiva de recursos, mas sim, os compromissos 
assumidos pela Administração em cada exercício. De 
nada adiantaria, portanto, o contingenciamento dos 
recursos do FUNDIP para eventual cumprimento de meta 
fiscal, dado que as despesas a ele relacionadas já estarão 
contratualmente obrigadas e empenhadas; 
 
6) Prazos claros e rígidos para a manifestação do Poder 
Concedente sobre as faturas da concessionária: o ANEXO 
IV – REMUNERAÇÃO E MECANISMO DE PAGAMENTO do 
Contrato de PPP estabelece um rito claro e detalhado 
referente aos prazos de apresentação dos relatórios de 
desempenho e das faturas a serem emitidas 



mensalmente pela concessionária, assim como para as 
manifestações do Poder Concedente sobre tais 
documentos, criando um fluxo perene e estável para o 
processo de liquidação e execução das despesas geradas 
na PPP (subitens 4.3 a 4.4.3 do referido ANEXO IV). Nesse 
rito, prevê-se que o silêncio e/ou a omissão da 
Administração Municipal são considerados “aceite 
tácito” sobre os relatórios e especialmente sobre as 
faturas a ela enviadas, o que faz com que elas se tornem 
exigíveis para fins de pagamento. Nos termos do art. 5º 
da Lei Federal nº 8.666/93, tais faturas passam a ter 
preferência na cronologia de pagamentos sobre 
quaisquer outras despesas posteriormente criadas tendo 
por base as fontes orçamentárias do FUNDIP; 
 
7) Previsão de juros e multa para os atrasos nos 
pagamentos à concessionária: o contrato de PPP da 
iluminação pública prevê o pagamento de juros e multa 
de 2% sobre o débito do Poder Concedente, em caso de 
inadimplemento, medida incomum nos demais contratos 
administrativos celebrados no Brasil e que representa um 
desincentivo para a desídia ou má-fé do ordenador de 
despesa responsável pelo atraso, haja vista a 
possibilidade de sua responsabilização;  
 
8) Projeção de arrecadação da COSIP superior à projeção 
de gastos na PPP: as projeções de arrecadação da COSIP 
em face dos gastos assumidos pelo Município com a PPP 
indicam a formação de um saldo positivo suficiente ao 
longo dos anos. O escopo da PPP, além do mais, engloba 
a quase integralidade dos pagamentos feitos pelo 
FUNDIP com os serviços de iluminação pública do 
Município, sendo os outros gastos (como por exemplo o 
aluguel da sede do Ilume e a contratação do verificador 
independente para atuar na PPP) marginais; 
 
9) Situação orçamentária diferenciada do Município de 
São Paulo: a Prefeitura de São Paulo vive um momento 



ímpar sob a perspectiva orçamentária e financeira. Após 
décadas, houve recentemente a renegociação da dívida 
pública com a União, com alteração retroativa do 
indexador, o que permitiu que a dívida do Município 
caísse para próximo da metade. Ao contrário de outros 
entes estatais, os gastos com a folha do funcionalismo 
municipal também está abaixo dos limites prudenciais da 
LRF. A agência Fitch Ratings conferiu o grau de 
investimento (AA+) para o Município, em razão do 
reconhecimento da situação de equilíbrio das contas 
públicas. Esse cenário indica um ambiente sólido para o 
investimento, que, somado à blindagem existente sobre 
os recursos destinados ao pagamento das obrigações 
vinculadas à iluminação pública, faz com que a retirada 
da conta vinculada seja indiferente para efeito da 
robustez do fluxo de pagamentos das contraprestações 
máximas assumidas pelo Município de São Paulo na PPP 
da iluminação pública. 

3 Plano de 

Negócios - 2.d 

Não foi considerado o imposto sobre Serviços (ISS) nos estudos da PMSP. Podemos 
entender que não haverá incidência deste imposto nas faturas emitidas pela 
Concessionária ao Poder Concedente? 

Entendimento correto, observados os termos da Lei 
Municipal nº 16.127/15. 

4 Plano de 

Negócios - 2.e 

subitem ii) 

A PMSP adotou em seu plano de negócios o valor da luminária LED instalada em R$ 
1.241,78. Onde consta no edital ou em seus anexos a composição deste preço? 

A composição dos preços da luminária LED não faz parte 
do Edital e seus Anexos. Ressalta-se que os valores 
apresentados são apenas referenciais e não vinculantes, 
cabendo a cada licitante a coleta dos dados e o 
desenvolvimento de estudos próprios para a formulação 
de sua proposta comercial. 

5 Plano de 

Negócios - 2.e 

subitem ii) 

Nos valores de investimentos adotados pela PMSP consta o serviço e o material para 
aterramento das luminárias? 

Entendimento correto. Ressalta-se que os valores 
apresentados são apenas referenciais e não vinculantes, 
cabendo a cada licitante a coleta dos dados e o 
desenvolvimento de estudos próprios para a formulação 
de sua proposta comercial. 



6 Contrato - 22.2 

alíneas "a" e 

"b" 

Entendemos que o modelo econômico da Parceria Público-Privada tenha considerado o 
regime de desoneração para folha de pagamentos de que trata a Lei Federal n.º 
12.546/2011, alterada pela Lei Federal n.º 12,715, de 2012. Este entendimento está 
correto? Adicionalmente, considerando ser o regime de desoneração para folha de 
pagamentos um regime legal vigente e aplicável ao setor ora contratado, conforme 
entendimento confirmado pela Receita por meio da Solução de Consulta n.º 38/2012, 
entendemos que, na hipótese de alteração do regime vigente quando da publicação do 
edital, haverá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por força 
do quanto exposto na Cláusula 22.2, alíneas “a” e “b”, da Minuta do Contrato. Este 
entendimento está correto? 

Em relação à primeira indagação, o licitante deverá 
considerar todas as normas vigentes e aplicáveis na 
formulação da sua proposta. Ressalta-se que os valores 
trazidos no Edital são referenciais e não vinculantes, 
cabendo a cada licitante a coleta dos dados e o 
desenvolvimento de estudos próprios para a formulação 
de sua proposta comercial. 
  
Em relação à segunda indagação, os impactos da 
alteração legislativa mencionada poderão gerar 
reequilíbrio econômico-financeiro, observado, em todo o 
caso, o disposto na subcláusula 22.2., letra “b”, e na 
subcláusula 22.1.1., letra “b”, da Minuta do Contrato.  

7 Contrato - 

22.1.1 "c" e 

22.1.1 "i" 

De acordo com as cláusulas 22.1.1 “c” e 22.1.2 “i” da Minuta do Contrato, a 
Concessionária deverá absorver eventuais custos decorrentes da variação no número de 
lâmpadas existentes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL em até 5% 
(cinco por cento) do montante de lâmpadas indicado no ANEXO III – INVENTÁRIO DA 
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do EDITAL. Desta forma, caso a variação seja 
superior a este percentual, a Concessionária teria direito à reequilíbrio econômico-
financeiro da concessão. Entendemos, de forma análoga, que em caso variações nas 
descrições qualitativas das luminárias em número superior a 5% do montante de 
lâmpadas indicado no ANEXO III – INVENTÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA do EDITAL, a Concessionária também terá direito a reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato e que este risco também está alocado ao Poder Concedente. Este 
entendimento está correto? 

 Entendimento incorreto.  



8 Contrato - 

Cláusulas 

22.1.1 “v”  

22.2 “f” e “g”  

De acordo com as cláusulas 22.1.1 “v” 22.2 “f” e “g” da Minuta do Contrato, a 
Concessionária será isentada  e terá seu cronograma de modernização e prazos de 
atendimento de chamadas prorrogados nas hipóteses de impedimentos por parte da 
distribuidora de energia elétrica local e/ou das autoridades municipais de trânsito. De 
forma análoga, entendemos que: (i) no caso de impedimentos decorrentes da não 
obtenção de licenças a serem emitidas junto aos órgãos municipais, estaduais ou 
federais, a Concessionária terá igual direito À isenção de sua responsabilidade e 
prorrogações pertinentes, desde que demonstrado que esta tomou todas as medidas 
cabíveis e em tempo hábil para sua obtenção; e (ii) serão considerados impedimentos 
por parte da distribuidora, para fins da alínea g da cláusula 22.2 “g”, todos os atos de 
responsabilidade da distribuidora, tais como falhas de fornecimento decorrente de 
danos ao seus cabos e outros. Este entendimento está correto? 

i) Entendimento incorreto. Conforme a letra "c" da 
subcláusula 22.2. da Minuta do Contrato, para os órgãos 
da Administração Pública Municipal a concessionária 
poderá isentar-se de responsabilidade; entretanto, em 
relação aos órgãos das demais esferas da Administração 
Pública, a Concessionária não poderá eximir-se dos 
eventuais atrasos.  
 
ii) Entendimento incorreto. A letra "g" da subcláusula 
22.2. da Minuta do Contrato refere-se apenas aos atrasos 
no Cronograma de Modernização decorrentes de 
impedimentos por parte da distribuidora de energia 
elétrica local. Os eventuais casos de falhas na distribuição 
de energia elétrica são tratados na subcláusula 22.3. do 
Contrato. 

9 Contrato - 

Cláusula 22.1.1 

“t”  

De acordo com a Cláusula 22.1.1 “t” da Minuta do Contrato, a Concessionária assume o 
risco de danos ou falhas dos equipamentos por variação de tensão ou falhas no 
fornecimento de energia e/ou na corrente de energia elétrica. Entendemos que a 
alocação do risco se refira exclusivamente aos custos decorrentes de tais falhas, mas não 
a eventuais falhas na prestação dos serviços, não cabendo em tais hipóteses quaisquer 
penalidades ou variações de desempenho para fins de remuneração. Este entendimento 
está correto? 

Entendimento incorreto. Danos ou falhas dos 
equipamentos por variação de tensão ou falhas no 
fornecimento de energia e/ou na corrente de energia 
elétrica também podem impactar o atendimento dos 
fatores de disponibilidade e de desempenho, vindo a 
ensejar descontos e/ou penalidades. Nesse caso, aliás, 
aplicar-se-á o disposto na subcláusula 22.3. do Contrato. 

10 Contrato - 

Cláusulas 21.2 

e 21.2.1 

Conforme cláusulas 21.2 e 21.2.1, da Minuta do Contrato, a contratação do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos relacionados serão de responsabilidade PODER 
CONCEDENTE, nos termos da legislação aplicável, dentre pessoas jurídicas de elevado 
conceito no campo de sua especialidade, com destacada reputação ética junto ao 
mercado, alto grau de especialização técnica e adequada organização, aparelhamento e 
corpo técnico. 
 Entendemos, assim, que por ser terceira entidade independente das partes, que o 
Poder Concedente deverá submeter as condições de contratação à Concessionária e 
que, após a contratação, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá reportar-se sempre a 
ambas as partes e não somente ao Poder Concedente, inclusive com relação a 
divergências e dúvidas de interpretação de cláusulas contratuais, aplicação de preceitos 
contratuais, entre outros. Este entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. De acordo com a subcláusula 
20.1. e a cláusula 21ª da Minuta do Contrato, a 
fiscalização da Concessão será executada pelo Poder 
Concedente, que contará com a assistência do 
Verificador Independente. Portanto, a prerrogativa da 
sua contratação compete ao Poder Concedente, sem 
necessidade de intervenção ou submissão prévia à 
concessionária. Em todo o caso, havendo divergência 
entre o entendimento das partes quanto à medição dos 
serviços, poderão ser adotados os mecanismos de 
solução de conflitos mencionados nas cláusulas 34ª, 35ª 
e 36ª do Contrato. 



11  - Cláusula 19.1 De acordo com a cláusula 19.1, da Minuta do Contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá 
atender às solicitações do PODER CONCEDENTE para a instalação de até 76.000 (setenta 
e seis mil) PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA adicionais realizadas dentro dos 05 (cinco) 
primeiros anos do CONTRATO, para fazer frente a: a) o atendimento da demanda 
reprimida existente, no período, para o serviço de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no Município; 
b) o crescimento vegetativo, verificado no período; e c) a realização de projetos de 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA especial ou de destaque. Entendemos que, independentemente 
das hipóteses acima, não haverá obrigatoriedade de instalação pela Concessionária de 
pontos de iluminação pública em áreas de ocupação irregular. Este entendimento está 
correto? Em caso negativo, entendemos, que a Concessionária, uma vez obrigada a 
instalar pontos de iluminação em áreas de ocupação irregular, será automaticamente 
isentada de suas responsabilidades com relação à obtenção de licenças e autorizações 
correspondentes. Este entendimento está correto? 

O entendimento está incorreto para ambas as 
indagações. Caso seja necessária a obtenção de licenças, 
permissões e autorizações para as ações a serem 
realizadas em toda a área da concessão, incluindo 
ocupações irregulares, deverá a concessionária observar 
a legislação pertinente, as normas aplicáveis e as 
disposições do contrato. 

12 Anexo III - 

Inventário da 

Rede Municipal 

de IP - 

Inventário 

Em notícia veiculada no dia 27 de novembro do corrente ano, no sítio eletrônico da 
Prefeitura Municipal de São Paulo, foi dado conhecimento ao público de que o bairro de 
Sapopemba, zona leste, receberá nova iluminação por LED, o que envolverá a troca no 
bairro mais de 11 mil pontos de iluminação pública, e que, até junho do ano que vem 
(2016), haverá na cidade 50 mil trocas, pelo contrato atual. Tendo em vista a notícia 
veiculada pela própria Prefeitura dando conta de que a Prefeitura está realizando a 
modernização e eficientização do parque de iluminação pública do município de São 
Paulo e que a licitação em tela tem por objetivo executar este exato escopo, bem como 
para evitar que a atual empresa prestadora de serviços tenha qualquer vantagem 
competitiva por ser detentora de todas as informações sobre a rede e sobre os novos 
investimentos que não constam do Inventário da Rede Municipal de IP, faz-se necessário 
esclarecer a todos os licitantes, de forma isonômica, os seguintes pontos: (i) A 
localização por coordenada de cada ponto onde foi ou será realizada a eficientização; (ii) 
o modelo e potência de cada luminária LED instalada ou a ser instalada; (iii) o prazo de 
garantia do fabricante; e, (iv) se as luminárias serão instaladas aptas a receber sistema 
de telegestão nas características técnicas exigidas na licitação da PPP. Ante o exposto, 
solicitamos esclarecer os pontos acima. 

 i) e ii) As informações sobre as iniciativas projetadas 
para a modernização e eficientização do parque de 
iluminação pública, bem como os resultados esperados, 
vêm sendo disponibilizadas no sítio eletrônico do Ilume, 
onde podem ser obtidos os dados, por exemplo, das 
localidades atendidas. 
 
iii) O prazo de garantia dos fabricantes para as luminárias 
utilizadas para as iniciativas projetadas pelo Ilume é de 
50 mil horas. 
 
iv) As luminárias utilizadas para as iniciativas projetadas 
pelo Ilume estarão aptas a receber sistema de 
telegestão. 
 



13 Edital - 16.6.3 Considerando que o item 14 do Edital onde no Envelope 2 prevê apenas a apresentação 
de proposta comercial conforme modelo do Anexo I, onde consta apenas o valor da 
contraprestação mensal na Proposta Comercial, sem a obrigatoriedade de apresentação 
do Plano de Negócios, devendo constar apenas uma declaração de uma instituição 
financeira que o avaliou, pergunta-se: (i) Como poderá a Prefeitura suspeitar sobre a 
exequibilidade ao avaliar uma Proposta, sendo que "as informações e dados trazidos" 
limitam-se apenas com a informação de um valor?; (ii) Como os demais concorrentes 
poderão questionar a exequibilidade da proposta ganhadora?; (iii) Como a Prefeitura 
poderá garantir que todos os requisitos foram adequadamente atendidos e 
devidamente avaliados pela instituição financeira no Plano de Negócios e quais os 
impactos destes em futuros reajustes e possíveis reequilíbrios econômico-financeiros? 

A conclusão quanto a eventual inexequibilidade da 
proposta compete exclusivamente à Comissão Especial 
de Licitação, nos termos do subitem 16.6.3 do Edital, a 
qual poderá levar em conta, para essa finalidade, a 
discrepância entre os valores das propostas comerciais, e 
poderá acessar, a seu critério, o plano de negócios do 
proponente. O plano de negócios a ser avaliado pelos 
técnicos do Poder Concedente, em todo caso, não será 
vinculante para futuros reajustes e possíveis reequilíbrios 
econômico-financeiros.  

14 Edital - 16.6.3.1 O item 16.6.3.1 do Edital estabelece ainda que o não atendimento das solicitações de 
esclarecimentos feitas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO a seu exclusivo critério 
acarretará na desclassificação do LICITANTE. 
Considerando que não estão claros os critérios de avaliação da proposta para a 
desclassificação da proponente, entendemos que os termos do Edital dá margem a 
subjetividade neste critério de julgamento pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.  
Nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. O Edital define objetivamente 
as formas de atuação da Comissão Especial de Licitação. 
O referido item também é objetivo e deixa claro que os 
licitantes devem prestar os devidos esclarecimentos à 
Comissão, sob pena de serem desclassificados do 
certame. 

15 Edital - 1.1 Como o objetivo de qualquer PPP é a modicidade tarifaria, segundo a definição no item 
1.1, entendemos que as Receitas Complementares, Acessórias ou de Projetos Associados 
devem ser consideradas na entrega da proposta para redução do valor da 
contraprestação e dessa forma desde logo permitir esta modicidade tarifária. 
Nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. As receitas acessórias, sem 
prejuízo do atendimento ao princípio constitucional da 
eficiência, ou da regra da modicidade tarifária, somente 
poderão ser exploradas futuramente pela concessionária, 
mediante autorização prévia do CGP, nos termos da 
subcláusula 18.1. da Minuta do Contrato, não devendo, 
portanto, ser consideradas para fins da elaboração da 
proposta comercial. 



16 Anexo IV- 

Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 5 

O reajuste da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, 
conforme previsto em LEI no Município, utiliza como índice econômico apenas a 
variação da tarifa de energia elétrica, portanto diferente dos critérios definidos para o 
reajuste da contraprestação nesta licitação, cuja fórmula de reajuste é composta por 
três índices econômicos (tarifa de energia, IGPM e IPC). 
Diante disso, considerando que a COSIP é o que garantirá o pagamento da 
contraprestação, entendemos que esta incoerência gerará descolamento econômico, 
podendo até mesmo expor a cidade a condições de risco diante da possibilidade de 
inexequibilidade dos serviços por falta de recursos futuros, mesmo com a hipótese de 
outras receitas advindas do orçamento, no entanto argumento frágil pois depende de 
aprovação orçamentária anual prévia. 
Nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. O contrato foi construído com o 
objetivo de assegurar a continuidade dos fluxos de 
pagamento da concessionária, seja com recursos 
provenientes do FUNDIP, seja com eventuais recursos 
alternativos do orçamento municipal, sendo certo que 
para qualquer caso há de ser observado o rito regular 
para a orçamentação de despesas, conforme a legislação 
contábil e financeira aplicada aos entes públicos.    

17 ANEXO V – 

Plano de 

Negócios de 

Referência -  

Tendo em vista o despacho do Exmo. Conselheiro Corregedor Domingos Dissei Vice-
Presidente do Egrégio Tribunal de contas deste Município na 2.836ª Sessão Ordinária, 
divulgado no Diário Oficial em 18/11/15, como segue: 
 “...1. Não apresentação dos estudos de engenharia para a definição do valor dos 
investimentos da PPP (item 4.2, do Relatório de SFC)...” 
Estendemos que não há um projeto e respectivo orçamento elaborados pela Prefeitura e 
que foi utilizado mais de um estudo apresentado na fase de Chamamento Público para 
compor os preços do Edital. 
Diante do exposto, quais estudos foram utilizados para compor cada item do orçamento 
conforme apresentado no ANEXO V – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA do EDITAL e 
demais documentos deste Edital, para que possamos avaliar a composição e 
elaborarmos nossa proposta. 

O Anexo V – Plano de Negócios de Referência, do Edital, 
foi elaborado com base nas premissas e diretrizes do 
Poder Concedente nele descritas e em alguns dos 
estudos preliminares recebidos no âmbito do 
Chamamento Público 01/2013-SES, disponíveis para 
consulta dos interessados no endereço eletrônico 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/serv
icos/ilume/chamamento_publico/index.php?p=159424 



18 Subanexo VI – 

Lâmpadas do 

Cadastro 

Técnico -  

A identificação da classe viária conforme requisitos da Norma Brasileira de Iluminação 
Pública nº 5101:2012 e as larguras das vias para tráfego de veículos e pedestres são 
princípios básicos para definição do tipo de luminária e potência que serão instalados 
em cada logradouro público. Entretanto, no Edital não constam estas informações, ou 
seja, desta forma é impossível quantificar por tipo e potência as luminárias necessárias 
para satisfazer os requisitos normativos de iluminação e os estabelecidos no Edital,  mais 
importante ainda torna-se impossível calcular ou estimar a economia de energia 
resultante da modernização, parâmetro fundamental na composição do Plano de 
Negócio. Ou seja, nenhum licitante conseguirá elaborar sua proposta com alguma 
segurança e os riscos de prejuízo tanto para a Prefeitura quanto para a futura 
Concessionária são enormes, podendo até caracterizar a inviabilidade dessa PPP, já que 
o retorno do investimento vem desta economia de energia. 
Diante disso,  entendemos ser necessário revisar o SUBANEXO VI – Lâmpadas do 
Cadastro Técnico e contemplar neste documento minimamente os seguintes dados: 
classe viária conforme NBR nº 5101:2012, largura da vias de tráfegos de veículos e 
pedestres. 

As informações, estudos, pesquisas, investigações, 
levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos 
ou dados relacionados à concessão e disponibilizados 
pelo Poder Concedente têm caráter meramente 
indicativo e não vinculante, cabendo aos interessados o 
exame de todas as instruções, condições de execução 
dos serviços, exigências, leis, decretos, normas, 
especificações e regulamentações aplicáveis, os quais 
deverão se responsabilizar, a partir da sua própria 
estratégia operacional e tendo por base os dados e 
informações que coletar, pela elaboração de suas 
propostas. 



19 Subanexo II – 

Dados 

Quantitativos 

dos Ativos da 

Rede -  

Consta no SUBANEXO II – Dados Quantitativos dos Ativos da Rede, um quadro resumo 
com as quantidades de lâmpadas da rede de iluminação pública. Observa-se que o 
contrato de fornecimento de energia (anexo ao Edital) prevê que o faturamento de 
energia é apurado conforme Cadastro Técnico da Rede. 
O Edital trata de um total de 618.335 lâmpadas, no entanto observa-se que no quadro 
do SUBANEXO II – Dados Quantitativos dos Ativos da Rede e no SUBANEXO IV – 
Consumo mensal de Energia Elétrica a quantidade de lâmpadas informada no Cadastro 
Técnico da Rede é de 593.000 e as demais 25.335 lâmpadas não foram inseridas no 
Cadastro Técnico e conforme informado no Edital são provenientes de recentes 
alterações na Rede, tais como: transferência de pontos de iluminação sob a gestão da 
Eletropaulo, Programas de expansão da Rede e novas unidades em Parques, Travessias 
de pedestres. 
Diante do exposto, necessitamos saber se o consumo destas 25.335 lâmpadas 
provenientes das recentes alterações na rede de iluminação pública já está sendo 
faturado na conta de energia conforme demonstrado no SUBANEXO IV – Consumo 
mensal de energia elétrica.  
O Edital ainda não informa de forma detalhada os dados dessas novas lâmpadas, tais 
como: tipo de tecnologia (LED, sódio e etc.), potências e o local de instalação. 
Estendemos que essas informações são fundamentais para elaboração da proposta e 
execução dos serviços, e portanto deveriam constar no Edital.  
Nosso entendimento está correto? 

i) As lâmpadas mencionadas ainda não estão sendo 
faturadas na conta de energia elétrica relativa ao parque 
de iluminação pública. 
 
ii) As informações relativas às Lâmpadas em Parques e às 
Lâmpadas que estavam sob a gestão da Distribuidora de 
Energia Elétrica podem ser obtidas nos Subanexos VII e 
VIII do Anexo III do Edital, podendo ainda os licitantes, 
realizar os levantamentos e estimativas que julgarem 
necessárias para a formulação das suas propostas. 



20 Minuta de 

Contrato  - 

22.1.1 

Qual o motivo da previsão no Plano de Negócio de Referência do valor de R$ 10 milhões 
para a execução de cadastro, considerando que a PROPOSTA COMERCIAL deverá ser 
elaborada com base nos dados do cadastro técnico da rede de iluminação, conforme 
SUBANEXO II – Dados Quantitativos dos Ativos da Rede e SUBANEXO VI - Lâmpadas do 
Cadastro Técnico do Edital? 
A cláusula 22.1.1 da minuta de contrato (ANEXO II) trata dos riscos da CONCESSIONÁRIA 
e admite erros na quantidade de pontos de até 5% sem ensejar reequilíbrio econômico-
financeiro.   
Diante desta incerteza quanto a realidade cadastral dos ativos, entendemos que a 
mesma, não pode garantir que a quantidade real não ultrapassa em 5% dos 618.335 
pontos informados. 
Nosso entendimento está correto? 

Em relação à primeira indagação, o que motivou a 
previsão dos mencionados R$10 milhões no Plano de 
Negócios de Referência – Anexo V do Edital foi a 
projeção de desembolso, para o início da operação da 
concessão, de despesas pré-operacionais com a 
realização do novo cadastro dos ativos da infraestrutura 
da Rede Municipal de Iluminação Pública, assim como 
com outros estudos, planos e projetos de engenharia, 
considerando-se que o futuro vencedor da licitação 
deverá assumir a gestão de toda a Rede Municipal de 
Iluminação Pública. 
 
Em relação à segunda indagação, o entendimento está 
incorreto, já que: a) o Edital e seus anexos não garantem 
que a quantidade de pontos de iluminação pública 
existentes por ocasião da Ordem de Início dos Serviços 
não possa ultrapassar o limite de variação de 5% do 
montante indicado no Anexo III – Inventário da Rede 
Municipal de Iluminação Pública; e b) apenas as 
variações acima dos 5% poderão ensejar o reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

21 Contrato de 

Fornecimento -  

Considerando os termos do Contrato de Fornecimento – Município de São Paulo X AES 
Eletropaulo, favor esclarecer se o 
cadastro de iluminação já é atualizado mensalmente e enviado à Eletropaulo e se são 
fornecidos todos os dados como requerido e não apenas os vinculados ao consumo? 

O cadastro do Ilume é atualizado conforme a conclusão 
das iniciativas de ampliação, modernização e 
eficientização do parque de iluminação pública. À 
distribuidora de energia elétrica local são encaminhadas 
apenas as informações necessárias para a atualização da 
conta mensal do consumo de energia elétrica. 



22 Edital - 15.5 Com relação às exigências do item 15.5 do Edital, relativas à documentação para 
comprovação da Qualificação Técnica da Licitante, favor esclarecer: 
1-Software : “a)... 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 CREA ou órgão semelhante.” 
Questionamento: Entendemos que em função do escopo em contratação neste atestado 
deva constar que o software contemple obrigatoriamente as funções de cadastro, 
teleatendimento e gerenciamento remoto. 
2- Operação e manutenção preventiva e corretiva: “b)... i) operação e manutenção 
preventiva e corretiva de no mínimo 250.000 (duzentos e cinquenta mil) PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com pelo menos 100.000 (cem mil) PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA concomitantes, em um período mínimo ininterrupto de 12 (doze) meses;” 
Questionamento: Entendemos que em função do escopo em contratação neste atestado 
deva obrigatoriamente contemplar na prestação destes serviços o fornecimento de 
material. 

1- Entendimento incorreto. O Edital não prevê, nas 
cláusulas referentes à Documentação Relativa à 
Qualificação Técnica, a exigência de que o software em 
questão contemple obrigatoriamente as funções de 
cadastro, teleatendimento e gerenciamento remoto. 
2- Entendimento incorreto. O Edital não prevê, nas 
cláusulas referentes à Documentação Relativa à 
Qualificação Técnica, a exigência de que o fornecimento 
de material esteja obrigatoriamente contemplado no 
âmbito do conjunto de atividades mencionadas. 

23 Subanexo IV – 

Consumo 

Mensal de 

Energia Elétrica 

-  

A tarifa de energia que a Prefeitura atualmente paga é de R$ 0,38 kWh, conforme dados 
do SUBANEXO IV – Consumo mensal de Energia Elétrica (outubro/15: R$ 17.056.544,00 e 
45.123.259 kWh).  
Entretanto, o preço da energia apresentado no Plano de Negócios de Referência do 
Edital foi de R$ 266,19 por MWh, ou seja não corresponde ao valor real atualmente 
praticado em conformidade com as  das Resoluções Homologatórias da ANEEL n°’s 
1.920/15 e 1.945/15. Observa-se ainda que este valor foi utilizado para definir o teto da 
contraprestação mensal desta Licitação. 
Considerando o exposto, entendemos que estes valores devem ser corrigidos pela 
Prefeitura e o Edital deve ser revisado e republicado para que os licitantes não cometam 
o mesmo equívoco de utilizar preços desatualizados em suas propostas. 
Nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. Para efeito da elaboração das 
propostas, os licitantes deverão considerar o valor de 
tarifa de energia elétrica vigente em junho de 2015, haja 
vista o disposto nas subcláusulas 22.2., letra “r”, e 
24.9.5., ambas da Minuta do Contrato. Assim, os valores 
veiculados nas resoluções homologatórias da Aneel 
publicadas posteriormente a essa data devem ser, para 
tal finalidade, ignorados. 



24 Anexo IV – 

Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 5 

Na fórmula para reajuste anual da contraprestação mensal máxima estipulada no item 5 
do ANEXO IV – REMUNERAÇÃO E MECANISMO DE PAGAMENTO observa-se que o preço 
da energia (PE) no Índice r-1 corresponderá ao preço da tarifa de energia B4a na DATA 
DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 
Considerando que o preço da energia adotado pela Prefeitura na formação da 
contraprestação mensal máxima está desatualizado e muito abaixo do valor de mercado 
como já exposto, entendemos que logo de partida o Edital apresentará um elevado 
desequilíbrio econômico-financeiro que prejudicará os serviços logo no primeiro ano de 
Concessão. 
Nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. A subcláusula 22.2., letra "r", da 
Minuta do Contrato estabelece não ser risco da 
concessionária as variações do preço da tarifa de energia 
elétrica ocorridas entre julho de 2015 e a data do 
primeiro reajuste da contraprestação mensal máxima, 
havendo de se observar, nesse sentido, a subcláusula 
24.9.5., que contempla a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro com relação a essa hipótese. 

25 Contrato de 

Fornecimento - 

5.2. “c” 

O Contrato celebrado entre o Município e a AES prevê em sua cláusula 5.2."c" a 
possibilidade de que o faturamento dos serviços de consumo de energia elétrica do 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA se dará também pelo emprego de "sistemas 
informatizados de monitoramento do funcionamento das luminárias instaladas, que 
forneçam dados de consumo". Diante desta previsão contratual, perguntamos: (i) Já há 
algum sistema informatizado de monitoramento do funcionamento das luminárias 
instaladas em operação? Em caso positivo, quantos e em que localidades (favor 
responder com o encaminhamento do cadastro técnico atualizado, conforme exigido na 
cláusula 4.1. do Contrato de Fornecimento). (ii) Já há equipamento e/ou sistema 
(softwares) de monitoramento homologado e aprovado pela AES? Em caso positivo, qual 
é este equipamento e onde pode ser obtida cópia do processo de homologação?  

Não há sistema informatizado de monitoramento do 
funcionamento das luminárias instaladas em operação. 

26 Anexo IV – 

Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 

3.7.1 

Os itens 3.7. e 3.7.1 estabelecem descontos nas duas primeiras CONTRAPRESTAÇÕES 
MENSAIS devido aos valores dos materiais remanescentes dos depósitos do PODER 
CONCEDENTE conforme descritos no ANEXO VIII – Relação de Materiais em Estoque do 
EDITAL. Estes materiais serão transferidos à CONCESSIONÁRIA por ocasião da DATA DA 
ORDEM DE INÍCIO. 
Identificamos divergências significativas entre os valores citados no referido ANEXO e os 
praticados no mercado, além da existência de materiais cuja utilização de imediato 
pode-se considerar duvidosa ou ainda nocivos ao meio ambiente, além do fato de não 
termos acesso aos almoxarifados da Prefeitura para verificar as reais condições em que 
se encontram estes materiais. 
Diante do exposto, a Concessionária poderá rejeitar parcial ou totalmente estes 
materiais a serem transferidos? Considerando a hipótese de rejeito, qual será o 
regramento de desconto na contraprestação da concessionária? 

Os materiais em estoque foram adquiridos pelo Poder 
Concedente por meio de processo de compra que 
obedeceu estritamente aos requisitos determinados na 
Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
Conforme disciplinado no Anexo IV da Minuta do 
Contrato, serão abatidos os valores correspondentes ao 
valor de face das notas ficais de tais bens, sendo 
admitida, porém, na conveniência da concessionária, a 
alienação deles, nos termos da subcláusula 18.5.4.1. da 
Minuta do Contrato. 



27 ANEXO V – 

Plano de 

Negócios de 

Referência -  

Em consulta a preços atuais de fornecedores de luminárias de LED para iluminação 
pública, constatamos que houve um significativo aumento no preço destes produtos nos 
últimos meses. Segundo informações de fabricantes este elevado aumento se deve a 
variação da cotação do dólar, inclusive com tendência de permanência em patamares 
altos diante do cenário econômico do País. 
Desde a publicação da consulta pública, em novembro de 2014, até esta última 
publicação do Edital, em novembro de 2015, a Prefeitura não alterou os preços das 
luminárias no ANEXO V – Plano de Negócios de Referência. 
Entendemos que os preços previstos no Edital devem refletir a realidade do mercado 
pois estes definem o valor da contraprestação máxima, logo o preço da luminária e 
demais itens que dependem da variação do dólar devem ser atualizados no Edital. 
Nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. As informações, estudos, 
pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, 
planilhas e demais documentos ou dados relacionados à 
concessão e disponibilizados pelo Poder Concedente têm 
caráter meramente indicativo e não vinculante, cabendo 
aos interessados o exame de todas as instruções, 
condições de execução dos serviços, exigências, leis, 
decretos, normas, especificações e regulamentações 
aplicáveis à concessão, responsabilizando-se, a partir da 
sua própria estratégia operacional e tendo por base os 
dados e informações que coletar, pela elaboração de 
suas propostas. 

28 Edital - 14.4. O item 14.4. do Edital de Licitação estabelece que A PROPOSTA COMERCIAL deverá ter 
por base, dentre outros: 
b) o volume de consumo de energia elétrica nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 
a(s) tarifa(s) aplicável(is) com futuros reajustes; 
Os futuros reajustes serão objeto de reajuste na fórmula de reajuste da contraprestação 
e considerando ainda o fato destes reajustes serem imprevisíveis, entendemos que na 
elaboração da proposta comercial a Licitante deve limitar-se a considerar a tarifa atual. 
Nosso entendimento está correto? 
Diante do exposto, sugerimos ainda alteração do texto no Edital como segue: 
b) o volume de consumo de energia elétrica nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 
a(s) tarifa(s) aplicável(is); 

A concessão considera, para efeito de fixação do valor da 
contraprestação máxima, os valores de tarifa de energia 
elétrica para a modalidade B4a praticados em junho de 
2015, sendo que os reajustes futuros sobre os valores 
dessa tarifa ocorridos a partir de julho de 2015 haverão 
de ser incorporados à contraprestação devida à 
concessionária, automaticamente, conforme a fórmula 
paramétrica prevista no Anexo IV do contrato, bem como 
por meio do mecanismo de recomposição contemplado 
na subcláusula 22.2., letra "r", conjugada com a 
subcláusula 24.9.5., ambas da Minuta do Contrato. Essa, 
aliás, é a referência utilizada no Anexo V do Edital. 

29 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- 9 

O Edital estabelece a instalação de 76 mil novos pontos nos primeiros cinco anos de 
concessão, logo trata-se de cerca de 13% do parque instalado atual. Porém o valor da 
luminária varia muito de acordo com a potência e nesta quantidade o impacto na 
composição da proposta é significativo.  
Diante disso, da mesma forma como foi informada a potência média atualmente 
instalada, acreditamos a Prefeitura deve possuir uma estimativa da potência média a ser 
instalada nestes novos pontos. Portanto solicitamos que estas informações sejam 
disponibilizadas para que seja possível a elaboração da proposta. 

Segundo a subcláusula 19.3. da Minuta do Contrato, 
caberá à concessionária atender às solicitações que o 
Poder Concedente fizer quanto à instalação dos pontos 
de iluminação pública adicionais, até o limite de 76 mil 
pontos nos cinco primeiros anos. Caberá à 
concessionária, nesse sentido, fazer as suas próprias 
estimativas para o atendimento de tais solicitações, 
observando, em todo caso, os limites definidos na 
subcláusula 19.2.1. da Minuta do Contrato e no item 9 do 
Caderno de Encargos da Concessionária. 



30 ANEXO V – 

Plano de 

Negócios de 

Referência - 

Item 2.e 

subitem ii) 

Considerando o espaçamento médio entre postes em 30 metros, e 618.000 luminárias a 
substituir, ao se refazer a rede exclusiva interna de duplex para triplex, uma vez que o 
LED necessita de aterramento, teríamos investimentos adicionais da ordem de R$ 185,4 
milhões ( 618.000 x 30 m x R$ 10 / m = R$ 185.400.000 ). Ou seja, se dividirmos esse 
valor pelas 618.000 luminárias, chegaríamos a um custo de aterramento por luminária 
da ordem de R$ 300,00/luminária. 
O estudo de viabilidade do edital foi baseado num valor médio de luminária de R$ 
1.241,78, e se considerarmos que neste valor inclui-se o custo de aterramento, o valor 
da luminária (com mão de obra, material e equipamentos de instalação) adotado pela 
PMSP é de R$ 941,78.  Está correto?  
Caso negativo, qual a composição do preço unitário adotado pela PMSP para se chegar 
aos R$ 1.241,78/luminária, considerando-se todos os insumos e serviços de cabeamento 
duplex para triplex? 

Os valores de investimento apresentados pelo Poder 
Concedente no Anexo V - Plano de Negócios de 
Referência, do Edital, são meramente referenciais. É de 
exclusiva responsabilidade dos licitantes a coleta de 
dados e o desenvolvimento de estudos próprios para 
formulação de suas propostas comerciais, incluindo-se 
investimentos eventualmente necessários ao 
aterramento das luminárias.  

31 Edital - Itens 

16.6.1 e 16.7 

“e” 

O Edital de Licitação prevê que, para fins da avaliação da Proposta Comercial, a ser 
apresentada pelas Licitantes, será considerado o limite da Contraprestação Mensal 
Máxima, fixado em R$ 30.160.000,00 (trinta milhões, cento e sessenta mil reais), sendo 
classificado em primeiro lugar a Licitante que apresentar a menor proposta (item 
16.6.1). No mesmo sentido, será desclassificada a Licitante cujo valor da 
Contraprestação Mensal Máxima, indicado na Proposta Comercial, for superior a R$ 
30.160.000,00 (trinta milhões, cento e sessenta mil reais) (item 16.7, “e”). 
Não obstante a fixação, no Edital de Licitação, do referido valor limite, foram veiculadas, 
recentemente, notícias a respeito da aprovação, pela Câmara Municipal de São Paulo, do 
Projeto de Lei da Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2016 (informações 
disponíveis em <http://www.camara.sp.gov.br/blog/orcamento-2016-e-aprovado-em-
definitivo-pelos-vereadores/> e em <http://www.camara.sp.gov.br/blog/camara-
aprova-orcamento-para-2016-e-encerra-trabalhos-de-2015/>. Acesso em: 22. dez. 
2015). 
No Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal (PL nº 538/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que deve seguir para sanção do Prefeito Municipal), previu-se a Contribuição 
para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP no montante total de R$ 
530.797.741,00 (quinhentos e trinta milhões, setecentos e noventa e sete mil, 
setecentos e quarenta e um reais). Este valor, com arrecadação projetada para o 
exercício de 2016, é, obviamente, superior ao valor limite da Contraprestação Mensal 
Máxima fixado no Edital de Licitação (R$ 361.920.000,00, considerando-se o referido 
valor, multiplicado pelo período de 12 (doze) meses). 
Tendo em vista que, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal, da Lei Municipal 
nº 13.479, de 30 de dezembro de 2002, e do Decreto Municipal nº 43.143, de 29 de abril 

(i) Entendimento incorreto. O valor-teto da 
contraprestação definido no Edital independe das 
variações a maior eventualmente projetadas para os 
valores de arrecadação da Cosip.  
 
(ii) As variações da tarifa de energia elétrica entre junho 
de 2015 e o primeiro reajuste anual da contraprestação 
mensal máxima não são riscos da concessionária, 
conforme as subcláusulas 22.2., letra "r", e 24.9.5. da 
Minuta do Contrato, podendo levar à recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão. A partir 
do primeiro reajuste anual da contraprestação mensal 
máxima, as variações da tarifa B4a impactarão a 
remuneração da concessionária de acordo com as 
fórmulas do item 5 do Anexo IV - Remuneração e 
Mecanismo de Pagamento, da Minuta do Contrato. 
 
(iii) A diferença de valores poderá ser utilizada para 
cobrir outros custos relacionados à própria concessão, 
como, por exemplo, eventuais recomposições de 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato (como na 
hipótese prevista na subcláusula 24.9.5.). 



de 2003, a COSIP apenas pode ser utilizada para o custeio das atividades de iluminação 
pública (ou seja, as atividades abrangidas no objeto da Concessão em pauta): 
- tópico (i) entendemos que o Edital de Licitação será republicado ou, ao menos, será 
veiculado adendo a ele, de forma que o limite da Contraprestação Mensal Máxima 
passará a ser determinado em função do valor de R$ 530.797.741,00 (quinhentos e 
trinta milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e um reais), 
recentemente veiculado. O nosso entendimento está correto? 
- tópico (ii) Caso o entendimento em relação ao tópico (i) esteja incorreto, questiona-se: 
de que forma a Contraprestação Mensal Máxima devida à futura Concessionária será 
impactada, tendo em vista o referido aumento drástico da COSIP e da Tarifa “B4a”, 
aplicável para a Iluminação Pública do Município de São Paulo? 
- tópico (iii) Caso o entendimento em relação ao tópico (i) esteja incorreto, questiona-se: 
qual será a destinação dos recursos arrecadados com a COSIP que superarem o valor 
devido contratualmente à futura Concessionária, tendo em vista a sua destinação 
exclusiva para o custeio das atividades abrangidas no objeto da Concessão em pauta, 
que abrangem todas as atividades de iluminação pública na área do Município de São 
Paulo? 

32 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusula 5ª 

A Cláusula 5ª da Minuta do Contrato de Concessão descreve, de forma bastante ampla, 
o objeto da Concessão englobando todos os serviços relativos à iluminação pública do 
Município de São Paulo, incluindo a modernização, otimização, expansão, operação, 
manutenção e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede municipal de 
iluminação pública do Município de São Paulo. Entendemos que, dentro do objeto da 
Concessão, estão incluídos quaisquer outros serviços de iluminação pública que, 
futuramente, dentro do prazo da Concessão, venham a ser desenvolvidos no Município 
de São Paulo (e.g., iluminações especiais para eventos públicos, iluminações festivas). 
Nosso entendimento está correto?  

Dentro do objeto da concessão estão incluídos os 
serviços de iluminação pública que, futuramente, dentro 
do prazo do contrato, venham a ser desenvolvidos no 
Município de São Paulo.  Porém, tratando-se de algum 
serviço que venha a ser futuramente demandado, e que 
não se enquadra nas atividades originalmente 
contempladas no Caderno de Encargos da 
Concessionária, de acordo com a subcláusula 22.2., letra 
"h", da Minuta do Contrato, poderá haver a 
recomposição de equilíbrio econômico-financeiro em 
favor da concessionária. 

33 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusulas 5ª e 

13.1 “c” 

Entendemos que, na hipótese de inclusão de quaisquer outros serviços de iluminação 
pública que, futuramente, dentro do prazo da Concessão, venham a ser desenvolvidos 
no Município de São Paulo, em decorrência do mandamento constitucional de 
manutenção das condições efetivas da proposta nos contratos administrativos (art. 37, 
XXI da Constituição Federal), o aumento dos encargos à Concessionária ensejaria a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. Nosso 
entendimento está correto? 

Entendimento correto. De acordo com a subcláusula 
22.2., letra "h", da Minuta do Contrato, caso o Poder 
Concedente imponha à concessionária novas obrigações 
que não estavam previstas no objeto da concessão, 
poderá haver a recomposição de equilíbrio econômico-
financeiro. 



34 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusula 11.2. 

“dd” 

Nos termos da Cláusula 11.2, “dd” da Minuta do Contrato de Concessão, é obrigação da 
Concessionária ceder os direitos de propriedade intelectual relacionados diretamente ao 
objeto do 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. 
Entendemos que a referida obrigação de cessão dos direitos de propriedade intelectual 
limita-se à transferência da licença de uso do(s) software(s) utilizado(s) na operação e 
manutenção da Rede de Iluminação Pública. O nosso entendimento está correto?   

Entendimento incorreto. A cessão do direito de 
propriedade intelectual a que se refere o contrato, e que 
envolve, inclusive, os códigos-fontes, diz respeito aos 
softwares desenvolvidos e/ou adaptados para a 
operação do parque de iluminação pública objeto da 
concessão. Para esses softwares, portanto, não será 
suficiente apenas a cessão das licenças do direito de uso. 

35 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusula 15.5 

Nos termos da Cláusula 15.5 da Minuta do Contrato de Concessão, na hipótese de atraso 
de pagamento da remuneração pelo Poder Concedente superior a 90 (noventa) dias, a 
Concessionária tem o direito de suspender os investimentos de curso, bem como 
atividade que não seja estritamente necessária à continuidade de serviços públicos 
essenciais ou à utilização pública de infraestrutura existente.  
Entretanto, certo é que o trecho “atividade que não seja estritamente necessária à 
continuidade de serviços públicos essenciais à utilização pública de infraestrutura 
existente” é carregado de grande subjetividade, o que poderá permitir construções 
interpretativas mais ou menos abrangentes. 
Isto posto, em consonância com a disposição acima transcrita, quais atividades/serviços 
poderão ser suspensos em caso de inadimplemento do Poder Concedente?  

A subcláusula 17.5. da Minuta do Contrato estabelece 
dispositivo que confere proteção aos direitos da 
Concessionária na hipótese de atraso do pagamento pelo 
Poder Concedente por período superior a 90 (noventa) 
dias, permitindo que sejam suspensos investimentos e 
atividades. Tal proteção é limitada, entretanto, àqueles 
investimentos e atividades que não prejudiquem a 
prestação de serviços públicos essenciais ou a utilização 
pública da infraestrutura existente, de forma a que possa 
a municipalidade garantir a plena continuidade dos 
serviços. As atividades cuja suspensão poderá ocorrer em 
caso de atraso superior ao período indicado, assim, 
haverão de ser tratadas caso a caso. São, de toda a 
maneira, exemplos de medidas à disposição da 
concessionária para a hipótese tratada: 1) a suspenção 
do cronograma de modernização até o restabelecimento 
dos pagamentos; 2) a interrupção da instalação dos 
pontos de iluminação pública adicionais exigíveis pelo 
Poder Concedente; dentre outros. 



36 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusula 17ª 

A Cláusula 17ª da Minuta do Contrato de Concessão dedica-se ao tratamento da 
remuneração da Concessionária, que ocorrerá mediante o pagamento, pelo Poder 
Concedente, da Contraprestação Mensal Efetiva. Ocorre que, da leitura dos documentos 
relativos à licitação, não se vislumbra qualquer instrumento que garanta a efetividade e 
segurança jurídica de que os pagamentos devidos pelo Poder Concedente serão 
realizados a contento. Desse modo, questiona-se: na hipótese de inadimplemento 
público, quais os mecanismos e garantias conferidos à Concessionária para efetivamente 
receber os valores devidos pelo Poder Concedente?   

Vide resposta à pergunta nº 2 

37 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusula 

22.1.1, “c” 

A subcláusula 22.1.1, “c”, indica como risco da Concessionária “a variação no número de 
lâmpadas existentes na Rede Municipal de Iluminação Pública Inicial em até 5% (cinco 
por cento) do montante de lâmpadas indicado no Anexo III – Inventário da Rede 
Municipal de Iluminação Pública do Edital”. 
Contudo, o referido Anexo III do Edital não estabelece o número de lâmpadas existentes 
na Rede Municipal de Iluminação Pública Inicial, fazendo mera referência ao Subanexo II 
– Cadastro. Porém, este Subanexo também não indica a base de cálculo a ser 
considerada para fins da variação do número de lâmpadas em até 5% (cinco por cento). 
Em vista disso, solicitamos a veiculação da informação sobre qual deve ser o número de 
lâmpadas a ser considerado para fins da mencionada variação. Reiteramos que essa 
informação é crucial para que as licitantes possam estimar, adequadamente, as 
obrigações e os riscos que assumirão ao longo da execução do Contrato de Concessão. 

O número de referência é de 618.335 lâmpadas, 
apresentado no Subanexo II - Cadastro, do Anexo III do 
Edital - Inventário da Rede de IP. 



38 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusula 30.2.2 

O Data Center, no qual estarão localizados todos os servidores que coletam e processam 
todos os dados de gerenciamento e controle da Concessão, bem como o Sistema de 
Armazenamento de Dados da Concessionária (conhecido comercialmente como 
“Storage”), são estruturas que requerem altíssima performance, disponibilidade e 
redundância. Qualquer falha causada por agentes externos seria catastrófica para a 
continuidade da operação da Concessionária. Essas 2 (duas) estruturas juntas são o 
coração e o cérebro da operação e, dessa forma, entendemos que podem ser locadas de 
empresas especializadas em prover esse tipo de serviço. O nosso entendimento está 
correto? 
A locação desses espaços em estruturas de Data Center não prejudica, em nenhuma 
instância, a operação da Concessionária, tampouco a fiscalização do Poder Concedente, 
uma vez que os equipamentos instalados no Data Center serão de posse da 
Concessionária. Ainda, no CCO, toda a estrutura de informática acessará todos e 
quaisquer dados, aplicativos e sistemas de tecnologia da informação residentes no Data 
Center e/ou sistemas de “Storage”. Nenhum serviço previsto no Contrato de Concessão 
que esteja relacionado com a estrutura do CCO apresentará prejuízo de performance 
devido à locação do serviço de Data Center e/ou Storage. Também ressaltamos que 
nenhuma característica solicitada no Contrato de Concessão relativa ao Data Center 
deixará de ser atendida mesmo que sua localização não seja dentro do CCO. 
Salientamos que essa é uma pratica comum de mercado. Empresas de pequeno, médio 
e grande porte usam, de forma recorrente, estruturas profissionais de Data Center para 
mitigar qualquer problema com o maior bem de qualquer empresa: os seus dados e 
informações. 

Entendimento incorreto. O data center, com os 
servidores e demais equipamentos necessários, deverá 
existir no âmbito do CCO, conforme previsto no Anexo III 
- Caderno de Encargos da Concessionária, da Minuta do 
Contrato. A locação de espaços em outras estruturas de 
data center será admitida apenas para as redundâncias 
previstas naquele mesmo anexo.  



39 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

-  

Quanto à classificação das Vias pelos critérios da NBR 5101:2012, lê-se à p. 40 do 
Caderno de Encargos que: “A classificação poderá ainda mudar ao longo do tempo 
conforme o aumento do fluxo de veículos e pedestres, em respeito à norma técnica 
ABNT 5101:2012, não ensejando reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO”. 
Considerando: 
(a) Que a Classificação de Vias pela ABNT 5101:2012 considera como um dos critérios de 
enquadramento da via a densidade do fluxo de veículos por hora e que este poderá vir a 
variar, ao longo do tempo; 
(b) Que a classificação de vias adotada como mínima pelo Edital é proveniente de estudo 
apresentado em PMI, no qual consta Prancha Técnica (não incluída neste Edital) com a 
classificação dos fluxos máximos de veículos por hora considerados, e que a mesma foi 
utilizada para o estabelecimento da referida classificação de vias; 
(c) Que os referidos dados relativos aos fluxos máximos de veículos por hora são 
provenientes de informação datada obtida pela Internet em 2013; 
(d) Que haverá necessidade de adequação e complementação da classificação 
apresentada no Edital, com a finalidade de prover os critérios exigidos (V1 a V3) para 
todas as vias do Sistema Viário Estrutural definido pelo PDE de 2013, podendo haver 
divergências. 
Pergunta-se: 
(i) A atualização futura dos dados referente aos fluxos de veículos, caso aponte para uma 
redução do fluxo de veículos por hora, que enseje o reenquadramento da via, dentro 
dos parâmetros da ABNT 5101:2012, reduzindo sua classificação (de V2 para V3, por 
exemplo), desde que tecnicamente comprovada, também não ensejará reequilíbrio 
econômico financeiro, por critério de isonomia e proporcionalidade. O entendimento 
está correto? 
(ii) Caso, no futuro, se disponha de dispositivo capaz de mensurar o fluxo de veículos por 
hora em tempo real, tais dados poderão ser utilizados para balizar o enquadramento 
normativo da referida via, também em tempo real? Sim ou não? 

Em relação à primeira indagação (“i”), o entendimento 
está incorreto. O Caderno de Encargos da Concessionária 
(Anexo III da Minuta do Contrato) prevê como hipótese 
de mudança da classificação ao longo do tempo “o 
aumento do fluxo de veículos e pedestres”, sendo que a 
classificação das vias nunca poderá ser inferior à 
classificação das Tabelas 3,  4 e 5 do mesmo caderno. 
Em relação à segunda indagação (“ii”), e desde que 
observada a condição da resposta anterior, a resposta é 
sim. Desde que aceito pelo Poder Concedente, nada 
impede o uso de dispositivo que viabilize tecnicamente 
novas formas de mensuração do fluxo de veículos para 
balizar o enquadramento das vias.  



40 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- Item 6.3, 

Rede de 

Alimentação de 

Energia Elétrica  

No item 6.3 do Caderno de Encargos – Rede de Alimentação de Energia Elétrica, está 
descrito que existe a possibilidade de retirar a rede exclusiva de iluminação pública 
atual, com a posterior ligação das luminárias diretamente na rede secundária de 
distribuição. Esta possível ligação poderá gerar uma sobrecarga na rede secundária de 
distribuição resultando em substituições de cabos, transformadores, etc., cujos custos 
serão cobrados à Concessionária de Iluminação Pública. No nosso entendimento, isso 
gerará um custo adicional à Concessionária de Iluminação Pública, o que acarretará em 
reequilíbrio econômico financeiro. Nosso entendimento está correto? 

Caberá à concessionária avaliar os efeitos econômico-
financeiros da retirada dos circuitos exclusivos, sendo 
certo que, uma vez demonstrado o benefício econômico 
exigido no contrato para a sua exclusão, a recomposição 
do contrato somente ocorrerá em benefício do Poder 
Concedente, nos termos da subcláusula 24.4., letra "f”, 
da Minuta do Contrato. 



41 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- Item 6.5.2. 

Iluminação das 

Vias de 

Pedestres 

Transcrevemos abaixo a íntegra do item 6.5.2 (“Iluminação das Vias de Pedestres”), 
contido no Caderno de Encargos da Concessionária: “O Plano de Modernização deve 
conter a classificação das vias de pedestres em consonância com a norma técnica ABNT 
5101:2012, classificando as vias de pedestres em P1, P2, P3 e P4, INCLUINDO, MAS NÂO 
SE LIMITANDO À ILUMINAÇÃO DE: (grifo nosso) - Centro Histórico; - Equipamentos 
Públicos de Uso Noturno (...); - Entorno de Estações de Trem, Metro, Terminais de 
ônibus, Pontos de Ônibus, Estabelecimentos de Ensino e saúde de uso noturno; - 
Parques e Praças; - Monumentos; - Faixas de Pedestres; - Vias de Comércio específico”. 
A redação do trecho grifado é ambígua e traz dúvida insanável quanto ao correto 
dimensionamento do investimento decorrente da exigência. Isso porque a formulação 
“Incluindo, mas não se limitando à iluminação de” traz 2 (duas) imprecisões relevantes. 
O termo “ incluindo” refere-se claramente  à devida necessidade de classificação de vias 
de pedestre para casos supra listados, em consonância com a Norma, classificação esta 
que deve estar contida no Plano de Modernização, a ser apresentado pela futura 
Concessionária. Não está claramente expressa a ideia de que a obrigatoriedade implícita 
na expressão “à iluminação de” se refira apenas aos casos supra listados ou se pode ser 
estendida a todas as vias de pedestres no âmbito da Concessão.  
Da redação falha, pode-se entender, portanto, que a iluminação de vias de pedestres, 
conforme classificação da ABNT 5101:2012, a ser apresentada no Plano de 
Modernização, pela futura Concessionária, pode ser exigível em TODO O TERRITÓRIO da 
Cidade de São Paulo, incluindo, mas não se limitando, aos itens específicos supra 
listados. Tal exigibilidade gera risco incalculável para a futura Concessionária, diante da 
impossibilidade de mensuração do quantitativo de pontos necessários para provimento 
da exigência. 
Em função disso, questiona-se: (i) qual quantitativo de pontos de iluminação de vias de 
pedestres deve ser considerado pelas Licitantes, de forma que possam ter clareza 
quanto ao objeto da Concessão e elaborar suas Propostas Comerciais? (ii) quais áreas da 
Cidade de São Paulo devem ser, especificamente, consideradas, para fins da elaboração 
do Plano de Modernização previsto no item 6.5.2 em comento? 

(i) Caberá a cada licitante definir o quantitativo de 
pontos de iluminação a ser considerado em sua 
proposta, conforme o exame de todas as instruções, 
condições de execução dos serviços, exigências, leis, 
decretos, normas, especificações e regulamentações 
aplicáveis à concessão, a partir da sua própria estratégia 
operacional e condições técnicas e tendo por base os 
dados e informações que coletar. 
 
(ii) Para fins de elaboração do Plano de Operação da 
Rede, deve ser considerada toda a área da concessão. 



42 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- Item 7.1.1. 

Sistema de 

Controle Local 

À p. 75 do Anexo VI (Caderno de Encargos da Concessionária) da Minuta do Contrato de 
Concessão, em seu item 7.1.1 (Sistema de Controle Local), há a menção, no que diz 
respeito a dados elétricos e ambientais, da capacidade de chaveamento de 8A. 
Entendemos e concordamos que a Minuta do Contrato de Concessão determina que 
cada luminária possua 1 (um) controlador individual, conforme descrito no item 7.1 
(Telegestão) do Caderno de Encargos, transcrito abaixo: 
“O sistema de controle local da Telegestão deve ser composto por Controlador de 
LUMINÁRIA, doravante denominado ‘Controlador’: dispositivo de controle individual em 
cada LUMINÁRIA (infraestrutura de controle das LUMINÁRIAS incluindo equipamentos) e 
capaz de se comunicar com o CCO diretamente, por nó de rede, ou por outros quaisquer 
meios que garantam a transmissão de dados”. 
O controle individual permite maior precisão na detecção de falhas, controles de ativos, 
medição de consumo de energia, tensão e corrente de cada luminária. Ou seja: cada 
luminária, não importando se uma está próxima da outra, deve receber um controlador 
individual. Portanto, há uma incoerência com a especificação de capacidade de 
chaveamento de 8 A (Amperes), acima mencionada. 
Considerando que em todos os estudos apresentados no procedimento de manifestação 
de interesse veiculado pelo Chamamento Público nº 01/SES/2013, que embasaram a 
presente Concessão, não existem luminárias individuais com potencias acima de 500W, 
considerando que a tensão de alimentação de todo o parque é 220V e considerando que 
a especificação dos luminárias requerem Fator de Potencia (cos Ø) mínimo de 0,92, 
utilizando a fórmula de potência elétrica: P (Potência) = V (Tensão) * I (Corrente) * cos Ø, 
temos o seguinte resultado, no pior caso: 500 = 220 * I * 0,92, onde I = 2,47 A. 
Dessa forma, fica evidente a incoerência do requerimento de chaveamento de 8A (oito 
amperes). A preocupação é que eventuais licitantes agrupem luminárias, conforme 
descrito em perguntas feitas durante o procedimento de consulta pública e que tiveram 
suas respostas publicadas após a finalização da consulta. Vejam, abaixo, que claramente 
existem interessados em agrupar as luminárias, o que prejudicará a gestão e o controle 
mais detalhado de cada luminária: “Considerando que o controlador irá atuar de forma 
individual em cada ponto de iluminação pública, conforme determinado na Seção 2. - 
Objetivos, pág. 7, entendemos que a capacidade de chaveamento de 15A especificada 
pode ser reduzida para valores abaixo de 8A, visto que as lâmpadas LED apresentam 
consumo muito menor que as lâmpadas convencionais de vapor. Mesmo que 
eventualmente o controlador seja utilizado em situações de lâmpadas agrupadas, a 
carga de até 8 A é suficiente para atender a demanda. Desta forma, ampliar-se-ia a gama 
de opções de dispositivos de chaveamento que poderiam ser utilizados. Portanto, a 
sugestão é que a corrente de chaveamento máxima seja reduzida para 8A”. “Resposta 
SP Negócios/ SES/ Ilume: Sugestão considerada na revisão dos documentos” 

Entendimento incorreto, sendo certo que, nos termos da 
Minuta do Contrato e seus anexos, cada luminária deverá 
estar dotada de um controlador que permita o controle 
individualizado de tal luminária. 



(informações constantes à p. 385 do documento de síntese das contribuições 
apresentadas na consulta pública. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/respostas_cons
ulta_pblica_1430260181.pdf>). 
Além disso, foi constatado, por meio de pesquisas nos websites dos fabricantes desse 
tipo de controlador, que a potência de chaveamento fica realmente em torno de 500W, 
fazendo com que a corrente de chaveamento seja na ordem de 2,5 A (Amperes), e não 8 
A (Amperes), como veiculado no Caderno de Encargos publicado. 
Conforme dados retirados do catálogo da Philips, tem-se o seguinte (disponível em: 
<http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/products/controls/assets/olc-868mhz-
llc730x-datasheet.pdf>):   
 
Ainda, conforme Dados retirados do catálogo da Telensa, tem-se o seguinte (disponível 
em: <http://www.telensa.com/products/lighting-components/#telecells>): 
  
Com isso, fica clara a necessidade de modificação da corrente de chaveamento. Assim, 
entendemos que a corrente de chaveamento será trocada de 8 A (Amperes) para 2,5 A 
(Amperes). O nosso entendimento está correto? 



43 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- Item 7.1.1. 

Sistema de 

Controle Local 

À p. 75 do Anexo VI (Caderno de Encargos da Concessionária) da Minuta do Contrato de 
Concessão, em seu item 7.1.1 (Sistema de Controle Local), há a menção, no que diz 
respeito a dados elétricos e ambientais, da proteção contra surto de 10kA. 
Relativamente ao requisito acima, entendemos que o protetor de surto solicitado tem a 
mesma especificação que o protetor de surto solicitado no item 6.2.1 – Especificação das 
Luminárias (Subitem A2 do Caderno de Encargos, à p. 23), nos seguintes termos: 
“Proteção contra transientes (surtos de tensão): Deve suportar impulsos de tensão de 
pico de 10.000 ± 10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 ms) e corrente de descarga 
de 10.000 A (forma de onda normalizada 8/20 ms), tanto para o modo comum como 
para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma 
ANSI/IEEE C.62.41-1991 – Cat. C2/C3 e IEC 61643- 11”. (i) Nosso entendimento está 
correto? 
Considerando que o controlador da telegestão é o dispositivo que recebe a alimentação 
externa e aciona a luminária, a proteção contra surtos deve ser única e estar presente 
somente antes da alimentação externa. Dessa forma, o controlador e a luminária 
estarão protegidos contra os surtos de tensão. (ii) Nosso entendimento está correto? 

i) Entendimento correto.  
 
ii) Entendimento correto. Cada luminária deve contar 
com seu protetor de surto, individualmente, protegendo 
também a telemetria.  

44 Anexo V à 

Minuta do 

Contrato de 

Concessão - 

Item 2, Fator 

de 

Disponibilidade 

(FDI) 

A maioria dos estudos, apresentados pelos agentes autorizados no âmbito do 
Chamamento Público nº 01/SES/2013 (Processo nº 2013-0.270.788-0), consideraram a 
tecnologia RF MESH como a solução técnica para a realização das atividades de 
telegestão no âmbito da Concessão. Para a tecnologia MESH, por sua característica de 
funcionamento (independentemente de seu fabricante), há a necessidade de formação 
da Rede MESH. Essa formação da Rede ocorre todas as vezes que algum de seus 
componentes perde energia (controlador da luminária ou concentrador de dados). 
Tecnicamente, a reformação da mencionada Rede pode levar desde poucas horas até 1 
(um) dia, a depender da quantidade de controladores conectados em cada 
concentrador. 
Para efeitos de apuração do FDI-a (fator referente à disponibilidade da Rede Municipal 
de Iluminação Pública Não Modernizada), entendemos que a somatória dos tempos com 
falta de energia serão desconsiderados para efeitos de cálculo do tempo de 
disponibilidade total que o sistema deveria apresentar no mês. Porém, como explicado 
acima, cada falta de energia acarretará um determinado período de tempo de 
reformação da rede MESH. Entendemos que esse tempo de reformação da Rede MESH, 
que ocorrerá após o reestabelecimento da energia elétrica, não será considerado na 
apuração do FDI-a como sistema indisponível, uma vez que a futura Concessionária não 
terá medições até que a rede MESH se forme novamente. O nosso entendimento está 
correto? 

O FDI-a é o indicador aplicado à rede não modernizada, 
que não contempla, portanto, a adoção de rede MESH ou 
outra tecnologia de monitoramento remoto, tendo a sua 
disponibilidade aferida por meio de medições em campo. 
Em todo caso, tratando-se do FDI-b, aplicado à rede 
modernizada, eventuais falhas ou atrasos na 
"reformação" da Rede MESH, caso ela venha a ser 
adotada, serão de responsabilidade da concessionária.  



45 Edital - 10.3 Considerando que a Garantia da Proposta poderá ser aportada proporcionalmente à 
participação de cada sociedade Consorciada, estamos entendendo que, nessa hipótese, 
poderão ser apresentadas diferentes modalidades de Garantia da Proposta, pelas 
sociedades Consorciadas, desde que mantido o valor total de R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais). Confirma este entendimento? 

Entendimento correto. 

46 Edital - 10.4 Estamos entendendo que as modalidades de seguro-garantia e fiança bancária deverão 
estar acompanhadas da comprovação dos poderes dos signatários dos instrumentos de 
garantia. Confirma este entendimento? 

Entendimento correto. 

47 Edital - 10.10 e 

10.11 

Em cumprimento ao disposto pelo artigo 5º, LV da Constituição Federal assegura-se aos 
litigantes, em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, estamos 
entendendo que a Garantia da Proposta só será executada após a instauração do 
processo administrativo, com a garantia de cumprimento do artigo 5º, LV da 
Constituição Federal. Confirma este entendimento? 

A garantia da proposta só será executada após a 
formalização do respectivo processo administrativo. 

48 Edital - 10.10  Para que seja válida a aplicação de penalidades passíveis de execução da Garantia de 
Proposta, faz-se pertinente a prévia e objetiva definição da conduta da Licitante que, se 
incorrida, resultaria na potencial execução da Garantia de Proposta.  
 
Não obstante este entendimento, o item 10.10 do Edital, de modo abstrato e pouco 
preciso, estabelece que o inadimplemento das obrigações assumidas pela Licitante 
decorrente de sua participação na Licitação poderá dar causa à execução da Garantia de 
Proposta. Sendo assim, questiona-se: quais as hipóteses de inadimplemento da Licitante 
poderão dar causa a execução da Garantia de Proposta? Grifa-se: a manutenção de um 
texto abstrato poderá materializar uma atuação arbitrária da Comissão de Licitações, 
algo que se acredita não ser desejado. 

A execução da garantia de proposta será executada 
sempre que o adjudicatário não honrar as obrigações 
relativas às condições precedentes para a assinatura do 
contrato ou indevidamente frustrar, por outro motivo, a 
assinatura do contrato. 

49 Edital - 11.8 e 

13.5 

Como o item 13.5 do Edital autoriza o credenciamento de mais de um representante, 
estamos entendendo que qualquer um dos representantes credenciados poderá rubricar 
todos os documentos exigidos pelo Edital. Confirma este entendimento? 

Entendimento correto. 



50 Edital - 12.1, 

12.3, 12.3.1 e 

12.3.2 

Considerando que nos termos do artigo 3º da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 
de1993 o procedimento da licitação visa garantir a isonomia entre os licitantes e a 
selecionar melhor proposta aos interesses públicos, entende-se que Comissão Especial 
de Licitação deverá promover diligências para sanar vícios formais do procedimento. 
Confirma este entendimento? Ademais, como o artigo 43, § 3º da Lei federal nº 8.666, 
de 1993 veda a inclusão de documento que deveria originalmente constar dos 
documentos apresentados pelas licitantes, estamos entendendo que as falhas formais 
passíveis de saneamento, conforme item 12.3.2 do Edital, são aquelas que não estejam 
relacionadas com os documentos que deveriam constar originalmente dos Envelopes 1, 
2 e 3, sendo vedada tal inclusão posterior. Confirma este entendimento? 

i) Entendimento correto. Conforme previsto no subitem 
12.3. do Edital, o saneamento de falhas caracterizadas 
como falhas formais no curso do procedimento poderá 
ser realizado pela Comissão Especial de Licitação, 
conforme estabelecido no art. 12, IV, da Lei Federal nº 
11.079/04.  
 
ii) Entendimento correto. Sem prejuízo da observância 
das letras "a" e "b" do subitem 12.3.2. do Edital. 

51 Edital - 13.3 Estamos entendendo que os documentos relativos ao credenciamento deverão ser 
entregues única e exclusivamente pelo representante credenciado no momento do 
credenciamento, não devendo tais documentos serem inseridos em nenhum dos 
Envelopes 1, 2 ou 3. Confirma este entendimento? 

Entendimento correto. Vide o subitem 13.3. do Edital. 

52 Edital - 13.8 Estamos entendendo que caso a Licitante queira substituir o(s) representante(s) 
credenciado(s) deverá fazê-lo da mesma forma prevista pelo item 13.3 do Edital. 
Confirma este entendimento? Nesta hipótese de substituição do(s) representante(s) 
credenciado(s), os documentos já rubricados pelo(s) representante(s) credenciado(s) 
continuam válidos. Confirma este entendimento? 

Entendimento correto. 

53 Edital - 14.5 O Edital prevê que o Licitante deverá apresentar em sua Proposta Comercial declaração 
de instituição financeira, nacional ou estrangeira, com assinatura do seu representante 
legal e do profissional responsável. Contudo não há indicação do que significa 
“instituição financeira”, tampouco previsão da obrigação de estar devidamente 
autorizado perante autoridade própria, tal como, o Banco Central do Brasil. Assim, 
questiona-se: (i) qual o significado de instituição financeira para fins de atendimento do 
item 14.5 do Edital e (ii) há necessidade de apresentação de algum documento 
confirmando a regularidade desta instituição? Ademais, é exigido que esta declaração 
seja devidamente firmada pelo representante legal da instituição financeira, porém não 
há previsão de quais documentos são necessários para a comprovação desta situação 
jurídica. Há o dever de comprovação da regularidade da representação do signatário da 
declaração? Se sim, isso deve ser feito mediante a inclusão no Envelope 2 dos 
documentos de representação da instituição financeira? 

i) Considera-se instituição financeira aquelas 
mencionadas nos artigos 17 e 18 da Lei Federal nº 
4.595/64.  
 
ii) Deverá ser comprovada, pelas instituições financeiras, 
a autorização para funcionar do Banco Central do Brasil 
ou, quando estrangeiras, o respectivo decreto do Poder 
Executivo. 
 
iii) Os poderes do responsável por firmar as declarações 
em nome da instituição financeira deverão ser 
comprovados pelos meios admitidos em lei.  
 
iv) Os documentos de representação respectivos deverão 
ser inseridos no Envelope 2. 



54 Edital - 15.1.1 Estamos entendendo que basta a apresentação de uma única declaração, pela Licitante, 
para atendimento das alíneas ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’, considerando que o conteúdo dessas 
alíneas já está representado no modelo E – Anexo I do Edital. Confirma este 
entendimento? 

Entendimento correto. 

55 Edital - 15.5.7.1 Estamos entendendo que a forma de comprovação do vínculo de controlada, 
controladora, coligada ou sob controle comum é livre pelas Licitantes, bastando que o 
vínculo seja comprovado de maneira idônea e apta a demonstrar que na data de 
publicação do Edital o vínculo já existia. Assim, poderão ser apresentados organogramas 
societários, declarações de instituições financeiras custodiantes das ações, certidões 
públicas etc. Confirma este entendimento? 

Entendimento correto, sendo certo que caberá ao 
licitante reunir todos os elementos necessários para 
demonstrar, efetiva e inequivocamente, a vinculação 
entre as entidades relacionadas. Ressalte-se, além do 
mais, que para essa finalidade será adotada a data de 
entrega das propostas, e não a data da publicação do 
edital. 

56 Edital - 15.5.7.1 Estamos entendendo que a forma de comprovação do item 15.5.7.1 do Edital é livre, 
bastando que seja demonstrada de maneira idônea que a empresa detentora do 
atestado autoriza o uso do atestado e que existe relação societária entre a Licitante e a 
empresa detentora do atestado. Confirma este entendimento? 

Entendimento incorreto. Não se mostra necessária a 
apresentação de eventual autorização do detentor do 
atestado, cabendo, porém, ao licitante reunir todos os 
elementos necessários para demonstrar, efetiva e 
inequivocamente, a vinculação entre as entidades na 
data de entrega das propostas, independentemente. 

57 Edital - 18.6 Estamos entendendo que o(s) representante(s) credenciado(s) poderá(ão) assinar 
eventual(is) recurso(s) administrativo(s), considerando os poderes para tanto previstos 
no Anexo VIII do Edital – Modelo de Procuração. Confirma este entendimento? Neste 
caso, não será necessária a comprovação dos poderes do(s) representante(s) 
credenciado(s). Confirma este entendimento? Estamos entendendo, ainda, que caso o(s) 
representante(s) credenciado(s) não possa(m) assinar o(s) recurso(s) administrativo(s), 
que o(s) representante(s) legal(is) da Licitante poderá(ão) fazê-lo. Confirma este 
entendimento? Neste caso, será necessária a comprovação dos poderes do signatário. 
Confirma este entendimento? 

Entendimento correto. Desde que tenham poderes 
outorgados para tanto, os representantes credenciados 
poderão assinar eventuais recursos administrativos. 
Também poderão assinar os recursos os representantes 
legais do licitante e/ou do consórcio. Em todo o caso, a 
comprovação dos poderes para recorrer deverá estar 
demonstrada.  

58 Edital - 20.1.b e 

20.1.c 

Em cumprimento ao disposto pelo artigo 5º, LV da Constituição Federal assegura aos 
litigantes, em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, estamos 
entendendo que a aplicação das penalidades de suspensão temporária de participar em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, serão feitas após a 
instauração do processo administrativo próprio, com a garantia de cumprimento artigo 
5º, LV da Constituição Federal. Confirma este entendimento? 

Entendimento correto. 



59 Edital - 21.4 Qual o fundamento legal para a exigência da apresentação, pela Adjudicatária, do Plano 
de Operação da Rede Municipal de Iluminação após a Adjudicação? Caso exista 
fundamento legal para tanto, qual o fundamento legal para que a Adjudicatária seja 
desclassificada, caso não efetue os ajustes requeridos pelo Poder Concedente, dando 
ensejo à convocação da licitante segunda colocada e, assim, sucessivamente? Entende-
se que a desclassificação da Adjudicatária, após a fase de habilitação e de classificação, 
não seria válida, especialmente porque o item 21.4 do Edital não prevê recurso 
administrativo caso o Poder Concedente desclassifique a Adjudicatária. Sendo assim, 
inexistindo fundamento jurídico para tanto, o item 21.4 do Edital deve ser excluído, sem 
necessidade de republicação, haja vista não influenciar na formação das propostas 
comerciais. 

O Plano de Operação da Rede é uma exigência editalícia 
para que o adjudicatário possa assinar o contrato junto 
ao Poder Concedente, e destina-se, como os demais 
elementos do subitem 23.1. do instrumento 
convocatório, a assegurar que o adjudicatário de fato 
reuniu as condições técnicas e operacionais necessárias 
para celebrar o contrato de concessão. 

60 Edital - 21.5 e 

21.5.1 

Entende-se que o plano de negócios apresentado pela Adjudicatária é documento 
meramente informativo ao Poder Concedente, ainda que tenha sido submetido à 
avaliação de instituição financeira, vez que não integra os documentos exigidos para a 
participação na Licitação, não tendo qualquer influência sobre a Licitação. Confirma 
entendimento? 

Entendimento incorreto. Embora não seja vinculante 
para fins, por exemplo, de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, o plano de negócios poderá ser 
utilizado para eventual avaliação da exequibilidade da 
proposta comercial dos licitantes, conforme subitem 
16.6.3. do Edital.  

61 Edital - 22.2 Entende-se que o conteúdo do item 22.2 do Edital não tem o condão de afastar direito 
adquirido e/ou ato jurídico perfeito, garantias previstas pelo artigo 5º, XXXVI da 
Constituição Federal. Nesse sentido, como o item 22.2.b da Minuta do Contrato aloca o 
risco de alterações legislativas para o Poder Concedente, entende-se que o item 22.2 do 
Edital deve ser compatibilizado com o item 22.2.b da Minuta do Contrato, no sentido de 
que alterações legislativas serão suportadas pelo Poder Concedente, dando ensejo ao 
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato caso repercutam negativamente nessa 
equação. Confirma entendimento? 

Entendimento correto. As alterações legislativas 
ocorridas posteriormente à data de entrega das 
propostas deverão ser compatibilizadas com a matriz de 
risco da minuta do contrato (Cláusula 22). 



62 Minuta de 

Contrato  - 5.1 

Entende-se que o objeto do Contrato contempla a integralidade das obrigações públicas 
relacionadas à execução do serviço público de iluminação pública do município de São 
Paulo. Sendo assim entende-se que inexistem outras atribuições do Poder Concedente 
que poderão vir a ser custeadas pelos recursos oriundos da COSIP, nos termos do artigo 
149-A da Constituição Federal e da Lei municipal nº 13.479, de 30 de dezembro de 2002. 
Confirma entendimento? Na hipótese de não confirmação desse entendimento, 
questiona-se: quais outros serviços estão vinculados à prestação do serviço público de 
iluminação pública que não constam do objeto do Contrato? 

Em relação à primeira indagação, entendimento 
incorreto. Poderão vir a ser custeadas pelos recursos 
oriundos da COSIP atribuições residuais do Poder 
Concedente referentes à questão da iluminação pública. 
Em relação à segunda indagação, como serviços 
vinculados à prestação do serviço público de iluminação 
pública que não constam do objeto do Contrato podem 
ser mencionadas despesas marginais, como, por 
exemplo, a contratação do verificador independente 
previsto na PPP e a locação de espaço físico para a sede 
do Ilume. 

63 Minuta de 

Contrato  - 

6.2.2.2 

Caso o Poder Concedente não se manifeste expressamente no prazo previsto pelo item 
6.2.2.2 da Minuta do Contrato, entende-se que o pedido de prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato estará tacitamente deferido. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. Para prorrogação do prazo 
contratual é necessária a manifestação expressa do 
Poder Concedente. 

64 Minuta de 

Contrato  - 7.2 

Entende-se que a ideia de transferência da Concessão, prevista no item 7.2 da Minuta do 
Contrato, diz respeito apenas à hipótese de cessão do Contrato de Concessão para um 
terceiro, vez que as hipóteses de transferência de controle da Concessionária estão 
disciplinadas em cláusula específica. Confirma entendimento? 

Entendimento correto. As hipóteses de transferência da 
concessão estão previstas na subcláusula 7.2. da Minuta 
do Contrato, estando as situações de transferência do 
controle nas demais subcláusulas específicas. 

65 Minuta de 

Contrato  - 

8.2.3 

Na hipótese de a Concessionária requerer a redução do capital social após o término do 
período de investimentos, a negativa eventual pelo Poder Concedente deverá vir 
acompanhada da devida, real e justa motivação. Confirma entendimento? 

Entendimento correto, devendo ser observado o fato de 
que a cláusula 8.2.3 da Minuta do Contrato é referente a 
todo o prazo de Concessão, não fazendo menção apenas 
ao término do período de investimentos. 

66 Minuta de 

Contrato  - 

8.5.1 

O que se entende por “projetos de caráter social e educacional”? Favor esclarecer. Tais projetos serão identificados caso a caso conforme 
eventual solicitação da concessionária, podendo-se 
indicar, por exemplo, programas de educação ambiental, 
reciclagem etc.  

67 Minuta de 

Contrato  - 9.1 

Entende-se que a eventual transferência do controle da SPE aos seus financiadores, 
conforme previsto no item 9.4.2 da Minuta do Contrato, caracterizar-se-ia como 
“situação excepcional” em atenção ao disposto no item 9.1 da Minuta do Contrato, 
permitindo hipótese eventual de autorização do Poder Concedente mesmo durante o 
período de modernização da Rede Municipal de Iluminação. Confirma entendimento? 

Entendimento correto. 



68 Minuta de 

Contrato  - 9.1, 

9.7 e 9.9 

Considerando que o item 9.9 da Minuta do Contrato prevê a possibilidade de alterações 
estatutárias que independem de autorização prévia do Poder Concedente, entende-se 
que as alterações estatutárias que exigem a autorização prévia do Poder Concedente são 
apenas aquelas que digam respeito à alteração do quadro de acionistas da 
Concessionária e poderes políticos dos acionistas da Concessionária, além daquelas 
situações previstas pelo item 9.7 da Minuta do Contrato.  Sendo assim, as demais 
alterações societárias, poderão ser objeto de mera comunicação posterior ao Poder 
Concedente. Confirma entendimento? 

Entendimento correto. 

69 Minuta de 

Contrato  - 

11.2.b 

Entende-se que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2.b da Minuta do 
Contrato é impróprio e, portanto, poderá ser prorrogado a pedido da Concessionária, 
desde que motivadamente. Confirma entendimento? 

O prazo fixado não é impróprio, todavia, poderá ser 
prorrogado, a pedido da concessionária, motivadamente, 
mediante prévia manifestação do Poder Concedente. 

70 Minuta de 

Contrato  - 

11.2.g 

Nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade das 
concessionárias de serviço público, na prestação de serviços públicos, é objetiva, vale 
dizer, independe da comprovação de dolo ou culpa. A presente Concessão se classifica 
como concessão administrativa, nos termos do artigo 2º, § 2º da Lei federal nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, modalidade de concessão na qual é o próprio Poder 
Concedente o usuário dos serviços prestados pela Concessionária, ainda que haja 
repercussão da prestação dos serviços para os cidadãos, no caso, aos Usuários. A 
responsabilidade da concessionária, nas concessões administrativas, só pode ser 
compreendida como a responsabilidade subjetiva, haja vista que a relação jurídica ser 
distinta da concessão para a prestação de serviço público. Dessa maneira, entende-se 
que o item 11.2.g da Minuta do Contrato está tratando da responsabilidade civil 
subjetiva da Concessionária na prestação dos serviços Objeto do Contrato. Confirma 
entendimento? Além disso, considerando que o item 11.2.g da Minuta do Contrato 
estabelece a responsabilidade da Concessionária “inclusive quanto a terceiros”, e 
terceiros não são os Usuários, ratifica-se o entendimento de que, nesse caso, a 
responsabilidade civil é subjetiva. Confirma entendimento? 

A questão atinente à responsabilidade objetiva ou 
subjetiva haverá de ser tratada circunstancialmente no 
âmbito das instâncias decisórias competentes. 

71 Minuta de 

Contrato  - 

11.2.j 

Entende-se que, na hipótese de a utilização da infraestrutura da Rede Municipal de 
Iluminação Pública, pela Administração Municipal Direta e Indireta, para o 
desenvolvimento de serviços de interesse público vier a implicar custo adicional à 
Concessionária, havendo conhecimento deste custo adicional, restará devido os valores 
de ressarcimento (reequilíbrio à Concessionária) a partir e concomitantemente ao uso 
da Rede. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. O reequilíbrio econômico-
financeiro nesses casos não necessariamente ocorrerá de 
maneira concomitante e a partir do evento, devendo ser 
observados, para tanto, os termos das Cláusulas 23ª e 
24ª da Minuta do Contrato. 



72 Minuta de 

Contrato  - 

11.2.j 

Entende-se que a Concessionária apenas está obrigada a permitir a utilização não 
onerosa da infraestrutura da Rede Municipal de Iluminação Pública para a Administração 
Municipal Direta e Indireta ou seus delegatários para desenvolvimento de serviços de 
interesse público, porém não está obrigada a receber de nenhum outro ente público, 
seja direta ou indiretamente, ou de atividade que não seja serviço de interesse público, 
especialmente quando voltada ao interesse econômico, mesmo que do Poder 
Concedente. Confirma este entendimento? 

Entendimento incorreto. Para fins da subcláusula 11.2., 
letra "j", da Minuta do Contrato, entende-se por Poder 
Concedente a Administração Direta e Indireta do 
Município de São Paulo e seus delegatários, bem como 
atividades que envolvam outros entes estatais por meio 
de convênios ou outros ajustes. Todavia, tais atividades 
devem sempre pressupor o interesse público.  

73 Minuta de 

Contrato  - 17 

Nos termos do artigo 5º, VI da Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, os 
contratos de parceria público-privada deverão prever a forma de acionamento da 
garantia, nos casos de inadimplemento do Poder Concedente. Entretanto, a Minuta do 
Contrato não traz, expressamente, quais as garantias que a concessionária tem, para o 
caso de inadimplemento do Poder Concedente. Com efeito, como o presente contrato 
envolve valores significativos por parte da concessionária, questiona-se quais são as 
garantias que a concessionária dispõe, para o caso de inadimplemento do Poder 
Concedente? 

Vide resposta à pergunta nº 2 

74 Minuta de 

Contrato  - 17 

Conforme dispõe o artigo 149-A da Constituição Federal, os municípios e o distrito 
federal poderão instituir contribuição para o custeio do serviço público de iluminação. 
No âmbito do município de São Paulo, a Lei nº 13.479, de 30 de dezembro de 2002, 
instituiu a “Contribuição Para Custeio da Iluminação Pública – Cosip”, em cumprimento 
do artigo 149-A da Constituição Federal. Nesse sentido, como o próprio artigo 149-A da 
Constituição Federal grafou que essa contribuição se presta para o custeio do serviço de 
iluminação pública, estamos entendendo que o produto da arrecadação da Cosip, no 
município de São Paulo, está vinculado ao pagamento da remuneração da 
concessionária, afinal, a concessionária passará a ser a responsável pela prestação do 
serviço de iluminação pública. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. Vide resposta à pergunta nº 62 
e, para todos os efeitos, à pergunta nº 2. 



75 Minuta de 

Contrato  - 18.2 

e 18.2.1 

O Decreto Municipal nº 54.148, de 29 de julho de 2013, mencionado na cláusula 18.2 da 
Minuta do Contrato, não especifica, de maneira clara, simples e objetiva, quais as 
condições e critério para que o CGP aprove a exploração de receita complementar, 
acessória ou de projetos associados, pela concessionária, tampouco o rito interno do 
CGP de aprovação desse pedido. Tendo em vista que a exploração de receitas 
complementares, acessórias ou de projetos associados tem o objetivo de contribuir com 
o Poder Concedente, através do compartilhamento dos ganhos econômicos advindos da 
exploração dessas receitas, estamos entendendo que os pedidos da concessionária 
endereçados ao CGP, uma vez cumpridos os requisitos da cláusula 18.2.1 da Minuta do 
Contrato, entende-se deferido o pedido da concessionária. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. Os pedidos só serão deferidos 
mediante clara e expressa aprovação do CGP. 

76 Minuta de 

Contrato  - 

18.2.1 e 18.4.1 

Tendo em vista que os critérios para o deferimento da exploração de receitas 
complementares, acessórias ou de projetos associados pela concessionária são 
exclusivamente aqueles descritos na cláusula 18.2.1 da Minuta do Contrato, quais são as 
variáveis e elementos determinantes que conduzirão a tomada de decisão do CGP, 
especialmente na definição do percentual de compartilhamento de que trata a cláusula 
18.4.1 da Minuta do Contrato? Estamos entendendo que as variáveis levadas em 
consideração pelo CGP são exclusivamente as seguintes: custos de operação, prazo de 
depreciação, investimentos de desenvolvimento e manutenção, capital de giro e carga 
tributária. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. As variáveis e elementos 
determinantes para a definição do percentual de 
compartilhamento serão considerados caso a caso pelo 
CGP, conforme as características de cada 
empreendimento acessório. 

77 Minuta de 

Contrato  - 

18.2.2 

Caso o CGP não se manifeste, expressamente, no prazo previsto pelo item 18.2.2 da 
Minuta do Contrato, entende-se que o pedido de exploração de Receitas 
Complementares, Acessórias ou de Projetos Associados do Contrato estará tacitamente 
deferido. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. Os pedidos só serão deferidos 
mediante clara e expressa aprovação do CGP, podendo, 
em todo o caso, ser renovados pela concessionária, 
inclusive com documentos complementares. 

78 Minuta de 

Contrato  - 

18.2.2 

Tendo em vista que a exploração de receitas complementares, acessórias ou de projetos 
associados tem o objetivo de contribuir com o Poder Concedente, através do 
compartilhamento dos ganhos econômicos advindos da exploração dessas receitas, 
estamos entendendo que o CGP só está autorizado a prorrogar uma única vez o prazo de 
apreciação sobre o pedido da concessionária. Confirma entendimento? 

Entendimento correto, o que não significa, porém, que 
ao término do prazo, sem manifestação, os pedidos para 
a exploração das receitas acessórias estarão tacitamente 
deferidos. 



79 Minuta de 

Contrato  - 

18.4.1 e 18.5.4 

Entende-se que “receita líquida”, compartilhada com o Poder Concedente, deve ser 
compreendida nos termos do artigo 12, § 1º do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de 
dezembro de 1977, ou seja, “receita líquida” é a receita auferida pela Concessionária, 
excluídos os montantes do mencionado artigo 12, § 1º, inclusive os tributos de 
PIS/Confins. Confirma entendimento? 

Entendimento correto. A receita líquida referida na 
Cláusula 18ª da Minuta do Contrato é a receita auferida 
pela concessionária decorrente do empreendimento 
acessório correspondente, excluídos os montantes do 
mencionado artigo 12, § 1º, do Decreto-Lei nº 1.598/77, 
inclusive os tributos de PIS/COFINS. 

80 Minuta de 

Contrato  - 

22.1.1.o 

Tendo em vista que nos termos do artigo 4º, III da Lei federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, a segurança pública e o exercício do poder de polícia são atividades 
privativas do Poder Público, indelegáveis, a Concessionária não pode suportar o risco 
indefinido de roubo, furto e vandalismo dos Bens Vinculados à Concessão, ainda que 
possa contratar seguros contra tais eventos. Caso a Concessionária assuma o risco total 
desses eventos, certamente haverá impacto na Contraprestação Mensal Máxima, o que 
não se mostra minimamente condizente com os desígnios do caput do artigo 3º da Lei 
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, principalmente o artigo 4º, VI da Lei nº 
11.079/2004. Dessa maneira, entende-se que a Concessionária não deve suportar o risco 
de roubo, furto e vandalismo, vez não deter meios para seu melhor gerenciamento, ato 
próprio de poder de polícia. Sendo assim, para a estabilidade da relação, entende-se que 
estes riscos devem ser assumidos pelo Poder Concedente, que tem melhores condições 
de geri-lo. Confirma entendimento?  

Entendimento incorreto, estando os termos do Edital e 
seus Anexos consonantes com o que define o 
mencionado artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, que prevê que na 
contratação de parceria público-privada será observada a 
diretriz da indelegabilidade das funções de regulação, 
jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras 
atividades exclusivas do Estado. 

81 Minuta de 

Contrato  - 

22.2.m 

Entende-se que, caso o risco de roubo, furto e vandalismo seja mesmo assumido pela 
Concessionária, então deverá ser compreendida na ideia de “roubo, furto e vandalismo” 
apenas os eventos pontuais, ou seja, decorrentes de ação humana não organizada em 
reunião de pessoas, vez que, caso haja dano aos Bens Vinculados à Concessão, 
decorrentes de manifestações humanas organizadas em reunião de pessoas 
(manifestações sociais e/ou públicas), o dano aos Bens Vinculados à Concessão será 
assumido pelo Poder Concedente. Confirma entendimento? 

As ações humanas organizadas que acarretarem prejuízo 
à concessionária somente ensejarão reequilíbrio 
econômico-financeiro se, de fato, caracterizarem as 
situações contempladas na subcláusula 22.2., letra "m", 
da Minuta do Contrato. 



82 Minuta de 

Contrato  - 

24.4.c 

Existe previsão contratual que estabelece ser devido reequilíbrio econômico-financeiro 
em favor do Poder Concedente na hipótese de ganhos econômicos extraordinários da 
Concessionária que não resultem diretamente de sua eficiência empresarial. Contudo, 
dentre as hipóteses que exemplificariam o que não seria eficiência empresarial, 
encontra-se a expansão ou racionalização dos serviços Objeto da Concessão, situações 
que, diferentemente do disposto, podem resultar da eficiência da Concessionária. 
Havendo eventual debate sobre o item, entende-se adequada a sua retirada, pois 
poderá contaminar o interesse da Concessionária no desenvolvimento da racionalização 
dos serviços, algo contrário ao interesse público. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. Tais fatores somente darão 
ensejo a eventual reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato se restar comprovado que foram "gerados por 
fatores externos” à concessionária.  

83 Minuta de 

Contrato  - 

24.10 

De acordo com a redação do item 24.10 da Minuta do Contrato, não poderão ser 
considerados no pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro eventos 
ocorridos há mais de 1 (um) ano, contado da data que a Concessionária tiver ciência do 
evento causador do desequilíbrio. O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos é uma garantia prevista no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal. 
Nesse sentido, os contratos de Parcerias Público-Privadas, como contratos 
administrativos que são, também estão protegidos pela garantia da manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro. Desse modo, as restrições ao equilíbrio econômico-
financeiro do contrato da Parceria Público-Privada são aquelas colhidas da Lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, sendo 
que, em nenhuma dessas normas consta qualquer limitação de prazo para formular o 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tampouco o prazo de 
limitação para pagamento retroativo do reequilíbrio, de modo que sua estipulação 
abstrata e impositiva pelo Poder Concedente revela-se ilegal. Além disso, uma vez 
comprovado que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é devido, caberão as 
Partes buscar a melhor maneira para sua concretização, independentemente do tempo 
de sua existência e comunicação. Nesse sentido, entende-se que o item 24.10 da Minuta 
do Contrato contém redação ilegal, que limita o reequilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato no tempo, extrapolando limitação possível por não ser prevista em qualquer 
diploma legal. Confirma-se entendimento? 

Entendimento incorreto. Trata-se de cláusula que 
estabelece preclusão administrativa para o requerimento 
de eventual reequilíbrio no âmbito do contrato. 

84 Minuta de 

Contrato  - 29.6 

Entende-se que a fixação prévia de valores das apólices de seguros, previstas pelo item 
29.6 da Minuta do Contrato, não contribuem para a eficiência da Concessionária e, 
portanto, contribuem para o aumento dos custos da Contraprestação Mensal Máxima, 
porque os valores prefixados poderão ser maiores do que os valores do maior dano 
provável. Nesse sentido, entende-se que os valores das apólices de seguro deverão ser 
os valores do maior dano provável. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. 



85 Minuta de 

Contrato  - 

31.1.1 

Bens vinculados à concessão e bens reversíveis não se confundem. Bens reversíveis são 
bens necessariamente vinculados à concessão, no entanto, a recíproca não é verdadeira. 
São os bens reversíveis à concessão que interessam ao Poder Concedente, vez que são 
esses bens que vão garantir a continuidade da prestação dos serviços concedidos. Nesse 
sentido, entende-se que onde se lê “Bens Vinculados à Concessão” deve-se ler “Bens 
Reversíveis”. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. 

86 Minuta de 

Contrato  - 

33.1.2 

Caso a Concessionária adote todas as medidas para a regularização da falha relacionada 
à infração imputada pelo Poder Concedente, no prazo indicado no item 33.1.2 da 
Minuta do Contrato, e caso a falha seja corrigida, entende-se que estará configurada a 
exclusão da punibilidade da Concessionária, com a consequente anulação do auto de 
infração e não penalização da Concessionária. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. 

87 Minuta de 

Contrato  - 

33.1.1 e 33.1.2 

Caso seja necessária a concessão de prazo superior a 3 (três) dias úteis para a 
regularização da falha imputada pelo Poder Concedente, conforme previsto pelo item 
33.1.2 da Minuta do Contrato, entende-se que tal prazo poderá ser prorrogado de 
comum acordo entre as Partes, com a consequente prorrogação do prazo de defesa 
prévia a que alude o item 33.1.1 da Minuta do Contrato, afinal, o interesse público 
perseguido pelo Poder Concedente é a regularização da infração da Concessionária, não 
a sua punição. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. Embora o prazo para a 
regularização possa ser superior a 3 dias e deva estar 
pautado pela razoabilidade, ele não implica suspensão 
do prazo para a defesa prévia por parte da 
concessionária. 

88 Minuta de 

Contrato  - 36.2 

Entende-se que a disposição do item 36.2 da Minuta do Contrato deve ser lida em 
conjunto com a disposição do item 17.5 da Minuta do Contrato, ou seja, admite-se a 
suspensão da prestação dos serviços Objeto da Concessão, caso o Poder Concedente dê 
ensejo à aplicação do item 17.5 da Minuta do Contrato. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. As cláusulas referidas são 
autônomas e a suspensão prevista na subcláusula 17.5. 
da Minuta do Contrato somente será aplicada quando 
caracterizado o inadimplemento do Poder Concedente 
para além do prazo ali referido. A submissão de questão 
à arbitragem e o não pagamento de valores controversos 
não caracteriza inadimplemento para fins da subcláusula 
17.5. da Minuta do Contrato. 

89 Minuta de 

Contrato  - 42.1 

Entende-se que, em atenção à disposição do item 36.1.b da Minuta do Contrato, o 
reconhecimento da inadimplência do Poder Concedente dar-se-á exclusivamente 
perante o Tribunal Arbitral, sendo que, uma vez reconhecida a inadimplência do Poder 
Concedente, a decisão arbitral será submetida à homologação do Poder Judiciário, para 
fins de rescisão do Contrato a que alude o item 42.1 da Minuta do Contrato. Confirma 
entendimento? 

Entendimento incorreto. Outras instâncias decisórias do 
contrato (Cláusulas 34ª e 35ª) também poderão levar a 
tal conclusão. 



90 Anexo IV – 

Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 

N/A 

Considerando que o Anexo IV – Remuneração e Mecanismo de Pagamento estabelece o 
dever de empenho anual e global, por parte do Poder Concedente, do montante devido 
à Concessionária a título de Contraprestação, entende-se vedado ao Poder Concedente, 
sob pena de improbidade administrativa, a desvinculação do empenho já feito, desde 
que mantida a obrigação pública decorrente do Contrato, direcionando-o para fins 
diversos. Confirma entendimento? 

O Poder Concedente deverá cumprir estritamente a 
legislação atinente ao processo de pagamento, 
liquidação e execução de despesas. 

91 Anexo IV – 

Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 

Item 4 

De acordo com o item 4.1 do Anexo IV – Remuneração e Mecanismo de Pagamento, 
cabe ao Poder Concedente a reserva orçamentária e o empenho anual dos valores 
estimados para pagamento da Concessionária. Em decorrência das previsões normativas 
(v.g. artigo 149-A da Constituição Federal e Lei do município de São Paulo nº 13.479, de 
30 de dezembro de 2002) que estabelecem a contribuição para o custeio da iluminação 
pública – COSIP, estamos entendendo que (i) a COSIP instituída no município de São 
Paulo será repassada à Concessionária, a título de remuneração pela prestação dos 
serviços de iluminação pública, e (ii) caso a COSIP não seja suficiente para pagamento da 
Concessionária, caberá ao Poder Concedente a reserva orçamentária complementar, 
para assegurar o pagamento da Concessionária. Confirma entendimento? Na hipótese 
da COSIP se mostrar insuficiente para o pagamento da remuneração devida à 
Concessionária, qual a fonte de custeio estimada para a complementação dos valores 
devidos à Concessionária? 

(i) Entendimento incorreto. A Cosip não será repassada 
diretamente à Concessionária, mas ao FUNDIP. Os 
recursos do FUNDIP, por sua vez, é que serão utilizados 
para fazer frente aos pagamentos das contraprestações 
pecuniárias previstas na PPP.  
 
(ii) Em eventual caso de insuficiência da Cosip, poderão 
ser utilizados recursos do tesouro municipal e/ou outras 
fontes de receitas para complementar os pagamentos, 
devendo observar o que preceituam a legislação e 
demais normas administrativas que regem a matéria 
orçamentária. 

92 Anexo IV – 

Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 

Item 4 

No mencionado Anexo IV – Remuneração e Mecanismo de Pagamento não consta a 
indicação da instituição financeira responsável pelo repasse dos valores da 
Contraprestação Mensal Efetiva à Concessionária. Por favor esclarecer. 

A instituição financeira atualmente responsável pela 
gestão dos recursos do FUNDIP é o Banco do Brasil. 



93 Sem referência 

específica - 

Sem referência 

específica 

De acordo com os documentos do Edital, constitui obrigação da Concessionária a 
adequação luminotécnica da iluminação pública da cidade de São Paulo. Assim, estando 
em linha com a noção de concessão de serviço público, segundo a qual se transfere ao 
concessionário, por sua conta e risco, a prestação do serviço concedido, o Edital aloca 
para a Concessionária a obrigação de elaboração do projeto luminotécnico e da 
prestação dos serviços de iluminação pública em termos com o projeto luminotécnico 
por ela elaborado. Ocorre que é na etapa anterior à prestação dos serviços concedidos 
que são traçadas as diretrizes básicas e elementares das condições de prestação dos 
serviços que serão concedidos. Em outras palavras, é no momento da licitação que são 
definidas as características centrais e fundamentais da prestação do serviço concedido. 
Avaliando os documentos do Edital, constatou-se que os estudos do projeto 
luminotécnico atual da cidade de São Paulo não foram disponibilizados aos interessados. 
A disponibilização desses documentos é fundamental, porque garante a isonomia da 
competição, nos termos dos artigos 3º, caput e 45, caput, ambos da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e artigo 1º da Lei do município de São Paulo nº 13.278, de 7 de 
janeiro de 2002. Nesse sentido, requer sejam disponibilizados os mencionados estudos. 
No mínimo, caso não seja possível a disponibilização dos estudos, requer-se, ao menos, 
a indicação precisa, georreferenciada, dos postes que são de uso exclusivo da 
Concessionária. 

Os estudos relacionados à concessão e disponibilizados 
pelo Poder Concedente têm caráter meramente 
indicativo e não vinculante, cabendo a cada licitante a 
coleta dos dados e o desenvolvimento de estudos 
próprios para a formulação de sua proposta comercial, 
incluindo-se o projeto luminotécnico. A disponibilização 
e a oportunidade de acesso às informações referentes à 
concessão, por outro lado, seguem rigorosamente os 
preceitos legais, incluindo a garantia de isonomia entre 
quaisquer interessados. 

94 Anexo III – 

Inventário da 

Rede de 

Iluminação 

Pública  - Sem 

referência 

específica 

Considerando que parcela relevante dos postes utilizados para a iluminação pública 
permanece dentre o rol de bens da distribuidora de energia elétrica, requer-se seja 
esclarecido qual a faixa de uso, equipamento ou instrumento (v.g. haste e braço) para o 
uso/exploração exclusiva da Concessionária. Considerando que a exploração desses 
equipamentos ou instrumentos (v.g. haste e braço) é exclusiva por parte da 
Concessionária, não compondo o bem vinculado à distribuição de energia, entende-se 
que não haverá dever de compartilhamento ou remuneração pela Concessionária à(s) 
distribuidora(s) de energia, mesmo na hipótese de exploração de receitas acessórias. 
Confirma entendimento? 

Em relação à primeira indagação, poderão ser destinados 
ao uso ou exploração de receitas complementares, 
acessórias ou de projetos associados, e observadas as 
condições do contrato e da legislação, os bens vinculados 
à Rede Municipal de Iluminação Pública. A faixa de uso 
nos postes da distribuidora destinados aos serviços de 
iluminação pública é mencionada na cláusula 10.1. do 
Acordo Operativo (anexo ao Contrato de Fornecimento 
celebrado entre o Poder Concedente e a distribuidora 
local de energia elétrica). 
 
Em relação à segunda indagação, o compartilhamento ou 
remuneração da distribuidora de energia elétrica local, 
quando se tratar da exploração de receitas acessórias 
pela concessionária de iluminação pública, não constitui 
exigência prevista na Minuta do Contrato da PPP, 
cabendo à concessionária observar as exigências legais e 
normativas dos órgãos competentes e agências 



regulatórias, conforme cada caso. 

95 Anexo IV – 

Cronograma de 

Modernização - 

Sem referência 

específica 

De acordo com o Anexo IV – Cronograma de Modernização, a Rede Municipal de 
Iluminação Pública deverá ser modernizada após o 5º (quinto) ano do Contrato. Não 
havendo, nos documentos do Edital, uma descrição minuciosa dos itens que compõem a 
Rede que deverá ser modernizada, porém, compreendendo que os bens essenciais à 
prestação do objeto da Concessão, entende-se que esses bens são os seguintes, 
exclusivamente: luminárias, conectores, cabos, braços, transformadores e reatores. 
Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. A modernização da Rede 
Municipal de Iluminação Pública deverá ocorrer até o 5º 
(quinto) ano do Contrato e, conforme o subitem 6.1. do 
Anexo III - Caderno de Encargos da Concessionária, 
caracteriza-se como modernizada a parcela da rede cujos 
parâmetros luminotécnicos atendam aos requisitos 
fixados no na Minuta do Contrato e em tal anexo, a partir 
da Eficientização e da Remodelação dos pontos de 
iluminação pública e da inserção e funcionamento, em 
relação a eles, do sistema de telegestão. 

96 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- 17.2  

Favor esclarecer o significado de “[d]eve haver redundância geográfica de todo ambiente 
informatizado, contingências e sistemas de alta disponibilidade. É imprescindível a 
existência de mais de um ambiente, a partir de outra localidade, em caso de pane nas 
instalações físicas.”. Isto significa a necessidade da redundância de data center / CCO? 

Entendimento correto, sendo que, para as redundâncias, 
permite-se a locação de espaços e/ou serviços junto a 
terceiros. 



97 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- Sem 

referência 

específica 

Nos termos da Lei federal nº 8.987, de 13 de junho de 1995, a Concessionária assume a 
prestação do serviço público “por sua conta e risco”, com autonomia na gestão do 
serviço concedido. Nesse sentido, desde que respeitadas as cláusulas contratuais, cabe à 
Concessionária a definição da melhor forma de gestão do armazenamento de dados do 
sistema de iluminação pública, incluindo o armazenamento em nuvem, se o caso. 
Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. Conforme estabelecido no 
Anexo III - Caderno de Encargos da Concessionária, da 
Minuta do Contrato, deverá haver um data center 
próprio para o armazenamento das informações da Rede 
Municipal de Iluminação Pública, podendo haver o 
armazenamento na nuvem apenas como forma de 
redundância ou backup das informações. 

98 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- Capítulo II, 

item 5  

Nos termos do Capítulo II, item 5 do Anexo III – Caderno de Encargos da Concessionária 
estabelece como obrigação da Concessionária a propriedade de códigos fonte bem 
como o domínio pleno das ferramentas tecnológicas de desenvolvimento dos sistemas 
de gerenciamento da iluminação pública. A obrigação da propriedade do código fonte 
dos sistemas implica no aumento das propostas comerciais dos licitantes, vez que a 
propriedade do código fonte é mais custosa do que outros mecanismos jurídicos que 
garantam, da mesma maneira, que a Concessionária terá condições de uso dos sistemas. 
Nesse sentido, estamos entendendo que “propriedade do código fonte” significa que a 
Concessionária poderá contratar com terceiros os sistemas utilizados na prestação dos 
serviços de iluminação pública. Confirma entendimento? 

Entendimento incorreto. Caso opte por contratar de 
terceiros, a concessionária deve estar ciente de que está 
obrigada a ceder ao Poder Concedente o direito de 
propriedade intelectual dos softwares utilizados 
diretamente na gestão da rede de iluminação pública, os 
quais reverterão ao Poder Público ao final da concessão, 
com os respectivos códigos fontes, devendo-se observar 
a atualidade dos sistemas e suas funcionalidades, sem 
prejuízo de sua adaptação a outros usos que não 
interfiram no direito do Poder Concedente, conforme os 
termos do Edital e Anexos.  

99 Anexo III – 

Inventário da 

Rede de 

Iluminação 

Pública  - Sem 

referência 

específica 

Estamos entendendo que serão transferidos à Concessionária os bens listados no Anexo 
III – Inventário da Rede de Iluminação Pública e subanexos, inclusive os bens em estoque 
ainda não utilizados pelo Poder Concedente. Confirma entendimento? Dentre esses 
bens, questiona-se: quais os sistemas hoje utilizados pelo Poder Concedente ou órgão / 
entidade da Administração Pública Municipal será(ão) transferido(s) à Concessionária? 

I) Entendimento correto. 
   
II) Não há hoje sistema de gerenciamento remoto da 
rede de iluminação pública no Município.  



100 Anexo III – 

Inventário da 

Rede de 

Iluminação 

Pública  - 

Subanexo VI – 

Lâmpadas do 

Cadastro 

Técnico 

Qual a última data de atualização do Subanexo VI – Lâmpadas do Cadastro Técnico?  As informações do Subanexo VI – Lâmpadas do Cadastro 
Técnico datam de agosto de 2015. 

101 Anexo III – 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- Sem 

referência 

específica 

Nos termos da Lei federal nº 8.987, de 13 de junho de 1995, a Concessionária assume a 
prestação do serviço público “por sua conta e risco”, com autonomia na gestão do 
serviço concedido. Nesse sentido, as características das Luminárias, devem estar 
relacionadas à eficiência da execução contratual, e não à decisão previamente tomada 
pelo Poder Concedente, salvo se demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão com 
melhor eficiência. Sendo assim, entende-se que mesmo havendo premissa técnica 
prevista no Anexo III – Caderno de Encargos da Concessionária, desde que demonstrada 
pela Concessionária que decisão diversa atende, igual ou com maior eficiência, o objeto 
do Contrato, esta poderá ser adotada pela Concessionária. Confirma entendimento? 
Caso não seja esse o entendimento, quais as razões técnicas que conduziram a decisão 
de: “A LUMINÁRIA deve possuir na parte superior uma tomada padrão ANSI C 136.41 
(Dimming Receptales) de 7 (sete) contatos para acoplamento do módulo destinado ao 
sistema de TELEGESTÃO ou fotocélula.”? 

Em relação à primeira indagação, o entendimento está 
incorreto. A concessionária deve observar as 
especificações definidas no Edital e seus Anexos, sem 
prejuízo do que prevê a subcláusula 25.1. da Minuta do 
Contrato quanto à possibilidade de revisões futuras 
sobre os parâmetros técnicos da concessão, em especial 
para incorporar eventuais avanços tecnológicos, quando 
for o caso, e aprimorar a prestação dos serviços, em 
atenção ao princípio da atualidade. 
 
Em relação à segunda indagação, a escolha contemplada 
no edital é resultante dos esforços técnicos na busca 
contínua da qualidade, segurança, padronização e 
eficiência para a Rede Municipal de Iluminação Pública. 



102 Anexo III – 

Inventário da 

Rede de 

Iluminação 

Pública  - Sem 

correspondênci

a específica 

Sabe-se que nos termos do caput do artigo 3º da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, a licitação se destina a garantir a observância dos princípios constitucionais da 
igualdade, da seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. A observância do princípio da isonomia é 
alcançada de diversas maneiras, sendo a principal delas a garantia de que todos os 
interessados em participar da licitação têm as mesmas informações disponibilizadas pelo 
Poder Público licitante. Nesse sentido, é fundamental que o Poder Concedente, in casu, 
certifique-se de que todos os potenciais licitantes estejam calcados sobre as mesmas 
informações, sejam elas técnicas, jurídicas ou econômicas. Apenas com a garantia de 
que todos os licitantes têm as mesmas informações é que se torna possível a 
competição igualitária: todos os licitantes elaboraram suas propostas comerciais em 
igualdade de condições. Entretanto, em que pese o esforço da legislação para assegurar 
a isonomia entre os licitantes, no caso concreto, o Poder Concedente não disponibilizou 
informações fundamentais para os licitantes e que, por isso, garantiriam a competição 
igualitária. O cadastro técnico dos pontos de iluminação pública, por exemplo, é 
essencial para a licitação, porque é nesse documento que constam informações 
relevantes para os licitantes elaborarem seus estudos de investi mentos e, 
consequentemente, elaborarem suas propostas técnicas. É no cadastro técnico dos 
pontos de iluminação pública que constam informações como altura dos postes, 
distância entre postes etc., todas essas informações que repercutem na elaboração da 
proposta comercial, notadamente se se leva em consideração que a Concessionária terá 
seu desempenho avaliado de acordo com a norma luminotécnica. O cadastro técnico 
dos pontos de iluminação pública não foi disponibilizado e isso pode ocasionar uma 
assimetria de informações entre os diferentes licitantes, afinal, não se pode excluir a 
hipótese de que qualquer licitante tenha as informações contidas nesse cadastro, pelos 
mais variados motivos, seja porque já prestou serviços de iluminação para o Poder 
Concedente, seja porque participou na elaboração dos estudos na fase de procedimento 
de manifestação de interesse etc. Assim, requer-se a disponibilização imediata do 
cadastro técnico dos pontos de iluminação pública, sob pena de tornar o certame 
desigual e, portanto, dando margem para que os licitantes tomem medidas cabíveis para 
assegurar o restabelecimento da isonomia. 

Os estudos relacionados à concessão e disponibilizados 
pelo Poder Concedente têm caráter meramente 
indicativo e não vinculante, cabendo a cada licitante a 
coleta dos dados e o desenvolvimento de estudos 
próprios para a formulação de sua proposta comercial. A 
disponibilização e a oportunidade de acesso às 
informações referentes à Concessão, por outro lado, 
seguem rigorosamente os preceitos legais, incluindo a 
garantia de isonomia entre quaisquer interessados. O 
cadastro técnico, além do mais, é informação pública e 
os elementos relevantes encontram-se disponibilizados 
no Anexo III do Edital. 



103 Edital - 3.1 Tendo em vista que o Objeto da Licitação é a concessão administrativa para a 
modernização, a otimização, a expansão, a operação, a manutenção e o controle remoto 
e em tempo real da infraestrutura da Rede de Iluminação Pública Municipal, e que esta 
concessão inclui o fornecimento de solução informatizada (infraestrutura e software) 
que suporte a prestação de serviços prevista, questionamos: considerando o que existe 
de mais moderno e eficiente em tecnologia da informação para a prestação deste tipo 
de serviços, bem como o interesse do Poder Concedente em soluções que possam ser, 
ao mesmo tempo, econômicas, flexíveis e eficientes, estamos entendendo que é 
permitida a utilização de Infraestrutura as a Service (IaaS) e Software as a Service (SaaS) 
na composição da solução a ser fornecida. Confirma entendimento? 

A Concessionária deverá atentar-se para o conceito de 
bens reversíveis para tomar decisões quanto à 
contratação de serviços/aluguel, nos termos da Minuta 
do Contrato. Os bens indispensáveis à continuidade dos 
serviços da concessão serão revertidos e incluem, por 
exemplo, a infraestrutura física do CCO. No caso de 
softwares utilizados diretamente na gestão da rede de 
iluminação pública deverá ser cedido o direito de 
propriedade intelectual, que reverterá ao Poder Público 
ao final do contrato. 

104 N/A - N/A Estamos entendendo que toda a infraestrutura da Concessionária, seja ela recebida do 
Poder Concedente, seja ela executada / realizada pela própria Concessionária para a 
escorreita execução contratual, poderá ser utilizada pela Concessionária para fins de 
exploração de receitas acessórias, complementares ou de projetos associados, como, 
exemplificadamente, os sistemas de telegestão, desde que respeitadas as disposições da 
Minuta do Contrato e desde que deferida a exploração da receita acessória, 
complementar ou de projeto associado, pelo CGP Confirma entendimento? 

Entendimento correto, podendo a infraestrutura e 
demais bens da Rede Municipal de Iluminação Pública 
ser utilizados pela Concessionária para fins de receitas 
complementares, acessórias ou de projetos associados, 
desde que observada a condição de que haja aprovação 
expressa do CGP, devendo ser consultado o Edital e seus 
Anexos, notadamente a Minuta de Contrato, e observada 
a legislação e as normas emanadas pelos dos órgãos 
regulatórios necessárias em cada caso. 



105 Minuta de 

Contrato  - 18 

A Cláusula 18 do Contrato de Concessão prevê a possibilidade de a CONCESSIONÁRIA 
explorar fontes futuras de RECEITAS COMPLEMENTARES, ACESSÓRIAS OU DE PROJETOS 
ASSOCIADOS relacionados à PPP de Iluminação Pública de São Paulo. Entretanto, há 
alguns pontos que, em nosso entendimento, não ficaram suficientemente claros, tais 
como: 1.a. Será permitida a venda de serviços complementares pela CONCESSIONÁRIA 
para empresas privadas? 1.b. A venda dos serviços complementares deve ser feita 
diretamente pela CONCESSIONÁRIA? 1.c. Caso a CONCESSIONÁRIA decida explorar 
serviços complementares, esta última poderá criar ou será obrigada a criar uma empresa 
(subsidiária) com objeto exclusivo de explorar eventuais RECEITAS COMPLEMENTARES, 
ACESSÓRIAS OU DE PROJETOS ASSOCIADOS? 1.d. A Cláusula 18.4 do Contrato prevê a 
necessidade de uma contabilidade especifica para cada contrato de receita 
complementar que eventualmente a CONCESSIONÁRIA vier a celebrar, neste sentido, 
haverá a necessidade de uma estrutura independente ou trata-se apenas de uma gestão 
interna de custos e receitas? 1.e. Tendo em vista que a venda de serviços adicionais está 
sujeita à aprovação do CGP, quais serão os critérios para a aprovação dos projetos? 
Existem outros regulamentos aos quais a concessionária ficará sujeita para a execução 
dos serviços adicionais? Consultamos quanto a quais regulamentos a Concessionária 
ficará sujeita? 1.f. Tendo em vista que a Cláusula 18.4.1 fixa que a proporção do 
compartilhamento das receitas complementares, não poderá ultrapassar o patamar 
máximo de 50% (cinquenta por cento) da receita líquida do Empreendimento em favor 
do Poder Concedente, e será ajustada caso a caso entre o Poder Concedente, por 
intermédio do CGP, e a Concessionária, gostaríamos de entender: há algum 
critério objetivo utilizado pelo CGP para determinar a distribuição? Caso sim, qual? 

a. Sim, observada a condição de que haja aprovação 
expressa do CGP e demais regras a respeito definidas no 
Edital e seus Anexos. 
 
b. A venda dos serviços complementares poder ser feita 
diretamente pela concessionária ou por outra empresa 
interessada. 
 
c. Em relação a esse aspecto, o Edital não estabelece tal 
obrigatoriedade, nem exclui tal possibilidade, devendo as 
condições de exploração das receitas acessórias ser 
avaliadas no caso concreto, conforme os requisitos 
estipulados na Minuta do Contrato.  
 
d. A concessionária deverá manter contabilidade 
independente para cada contrato. 
 
e. Na análise da cada pleito, o CGP considerará o 
interesse público e, obrigatoriamente, os elementos 
constantes da subcláusula 18.2.1. da Minuta do Contrato, 
dentre outros que poderá julgar relevantes em cada 
caso, decidindo de maneira fundamentada. 
 
f. De forma a não fixar um percentual prévio que possa 
inviabilizar futuras receitas complementares ou 
acessórias pela concessionária, o compartilhamento será 
definido pelo CGP quando da solicitação da 
concessionária. Os critérios para o estabelecimento do 
percentual pelo CGP, portanto, levarão em conta as 
informações prestadas nos estudos mencionados na 
subcláusula 18.2.1. da Minuta do Contrato, o interesse 
público, dentre outros fatores que o CGP considerar 
relevantes, acompanhados de devida justificativa. 



106  - N/A Tendo em vista que o parágrafo único do Art. 1º da Lei 11.079/2004 (“Lei de PPP”) prevê 
a aplicabilidade da Lei de PPP também aos Municípios e ainda que o artigo 16 da mesma 
Lei prevê a prestação de garantia, para as obrigações pecuniárias assumidas pelos 
parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais em virtude das PPPs 
através do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (“FGP”), gostaríamos de 
saber: 2.a. O FGP será garantidor da PPP de Iluminação Pública do Munícipio de São 
Paulo? 2.b. Caso não, qual a razão? Caso sim, tal previsão não deveria estar expressa nas 
redações do Edital e do Contrato de Concessão? 2.c. A PPP de Iluminação Pública do 
Munícipio de São Paulo atende a todos os requisitos para que o FGP possa ser usado 
como garantidor? 2.d.  Em análises independentes, observamos que a Lei nº 
13.137/2015 aditou o §1º do art. 1º da Lei nº 11.079/05 ampliando a aplicabilidade da 
Lei do FGP aos Municípios. Ocorre que, até onde é de nosso conhecimento, a referida 
ampliação ainda não foi regulamentada. Favor esclarecer e detalhar os efeitos da 
ausência de tal regulamentação em relação ao caso específico da PPP de Iluminação 
Pública do Munícipio de São Paulo. 

a. O FGP não será utilizado na PPP de Iluminação Pública 
do Município de São Paulo. 
 
b. Com relação às garantias, vide resposta à pergunta nº 
2. 
 
c. O FGP não será utilizado na PPP de Iluminação Pública 
do Município de São Paulo. 
 
d. O FGP não será utilizado na PPP de Iluminação Pública 
do Município de São Paulo. 

107  - N/A 3.a. As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição 
de energia elétrica que atuam no Sistema Interligado Nacional – SIN fora do Município 
de São Paulo poderão compor consórcio para participação na Licitação? 3.b. Há alguma 
vedação que possa gerar a impugnação de empresas que atualmente atuam como 
Distribuidoras de Energia em Municípios fora do Estado de São Paulo? 

a. Sim, essas empresas poderão participar da licitação. 
 
b. Não existe vedação nesse sentido. 

108 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusula 24.4 

“c”  

Tendo em vista que o modelo financeiro prevê uma redução de consumo de energia 
elétrica em 52% (cinquenta e dois por cento) por ponto modernizado, conforme o Anexo 
V do Plano de Negócio, sendo esta uma projeção da redução do custo operacional e que 
a cláusula 24.4 “c” do Contrato de Concessão estipula como hipótese para o reequilíbrio 
econômico em favor do Poder Concedente “os ganhos econômicos extraordinários, que 
não decorram diretamente da eficiência empresarial da CONCESSIONÁRIA, propiciados 
por alterações tecnológicas ou pela modernização, expansão ou racionalização dos 
serviços, bem como ganhos de produtividade do mercado ou redução de encargos 
setoriais, gerados por fatores externos à CONCESSIONÁRIA”. Solicitamos esclarecer se a 
economia de custo de energia elétrica deverá ser repassada ao Poder Concedente? 

 
 Caso diretamente decorrente de eficiência empresarial 
da concessionária, a economia de custo da energia 
elétrica não ensejará reequilíbrio econômico-financeiro 
em favor do Poder Concedente. 



109 Edital - 

Cláusula 15.3.1 

“c”  

Considerando a hipótese de uma sociedade, participante do Consórcio Licitante, ter sido 
constituída em novembro de 2015 e tendo em vista que a mesma terá pouco tempo 
hábil obter o registro de seu balanço patrimonial com encerramento em 31 de 
dezembro de 2015, será considerado válida a apresentação do protocolo de registro 
perante à Junta Comercial competente do referido balanço? Solicitamos que seja 
considerado como válido a apresentação do protocolo do pedido de registro do referido 
balanço, tendo em vista que a liberação do registro dependerá exclusivamente da Junta 
Comercial ou que empresas que ainda não tenham tido a primeira AGO realizada e ainda 
não exigível, cumpra os mesmos requisitos da clausula 15.3.6 

Na ocorrência da hipótese mencionada, ficará a 
aceitação pelo Poder Concedente condicionada à 
demonstração, pela empresa e/ou Consórcio de que faça 
parte, de que não deram causa à não obtenção do 
registro em questão. 

110 Edital - Item 

8.4 e 23.5 

O item 8.4 do Edital de Licitação, assim como o item 23.5, refere-se a Data da Ordem de 
Início, que é definida como a “data a partir da qual a CONCESSIONÁRIA  assumirá a REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL e serão iniciados os serviços OBJETO do 
CONTRATO, conforme ordem a ser exarada por escrito pelo PODER CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA, depois de publicado o CONTRATO no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo. Não obstante a definição acima, não está claro para as licitantes em quanto 
tempo e/ou mediante cumprimento de quais obrigações, a Ordem de Início será 
emitida. É importante notar que esta informação é fundamental para que os 
proponentes possam, adequadamente, elaborar suas respectivas propostas comerciais. 
Assim, solicitamos à Comissão que esclareça qual o prazo para emissão da Ordem de 
Início? 

A ordem de início será exarada conforme a conveniência 
e oportunidade do Poder Concedente, uma vez 
cumpridas as obrigações previstas no Edital e na Minuta 
do Contrato, não havendo interesse da parte do Poder 
Concedente ou razão que motive postergação 
desnecessária. 

111 Edital - Item 

14.3  

Considerando que as propostas comerciais deverão ter como data base a data de 
entrega das propostas, definida no Edital como data correspondente a 14/01/2016, 
independentemente de qualquer prorrogação ou republicação do Edital de Licitação. 
Eventual prorrogação ou suspensão poderá resultar em importantes diferenças para os 
cálculos de reajuste da contraprestação a ser paga à Concessionária, e deste modo, sem 
este esclarecimento, não será possível projetar os tais valores adequadamente – o que 
poderá impactar adversamente na elaboração das propostas comerciais dos 
proponentes. Nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. A data base corresponderá à 
data da efetiva entrega das propostas, havendo ou não 
prorrogação do prazo. 



112 Edital - Item 

16.6.3 

A eventual apresentação de plano de negócios, nos termos do item 16.6.3 do Edital de 
Licitação deverá ser apresentada para fins de mera referência, não sendo, em nenhuma 
hipótese, vinculativa para o consórcio ou proponente individual. Nosso entendimento 
está correto? 

Entendimento incorreto. Embora não seja vinculante 
para fins, por exemplo, de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, o plano de negócios poderá ser 
utilizado para eventual avaliação da exequibilidade da 
proposta comercial dos licitantes, conforme subitem 
16.6.3. do Edital, devendo também ser obrigatoriamente 
submetido pelo licitante à instituição financeira de que 
trata o subitem 14.5. do instrumento convocatório. 

113 Edital - Item 

21.3, alínea ‘b’ 

O Item 21.3, alínea ‘b’ do Edital dispõe que no prazo de 5 (cinco) úteis antes da data 
prevista para assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar que 
ressarciu os responsáveis pela elaboração dos ESTUDOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO, 
conforme autorizado pelo art. 21 da Lei Federal n° 8.987/95 e nos termos do 
Chamamento Público 01/SES/2013, no montante e para os destinatários indicados na 
decisão da Comissão Especial de Avaliação sobre o aproveitamento das contribuições 
recebidas. Não obstante a referência ao valor máximo de reembolso, de R$3.000.000,00 
(três milhões), inserido no item 14.4 “d” do Edital, não há qualquer referência relativa ao 
percentual de aproveitamento dos estudos, e portanto, se este valor será devido em sua 
integralidade ou proporcionalmente. Como o Edital não informa expressamente qual 
seria o valor exato de reembolso, proporcional ao aproveitamento dos estudos, bem 
como não há indicação de onde esta informação estaria disponível, é absolutamente 
necessária o prévio esclarecimento neste sentido, de modo que os Licitantes possam 
aferir de modo claro, inequívoco e prévio qual impacto este valor poderá ter em seus 
respectivos planos de negócio, de modo a evitar situação de imprevisibilidade, 
incompatível com a necessidade de planejamento financeiro exigido para fins de 
capitação de recursos financeiros em mercado de dívida. Indagamos, gentilmente, se 
não seria medida adequada desta Comissão de Licitação que ela informasse os valores 
de reembolso, proporcionais ao aproveitamento dos respectivos estudos, bem como 
procedesse à devolução de prazo para realização de ajustes necessários nos planos de 
negócios das licitantes? 

Os destinatários e a proporção do ressarcimento serão 
oportunamente divulgados pela Comissão Especial de 
Avaliação de que trata o Chamamento Público nº 
01/SES/2013. Para os fins da elaboração das propostas, 
os licitantes deverão considerar o valor global indicado 
no subitem 14.4., letra "d", do Edital da Concorrência 
Internacional nº 01/SES/2015. 



114 Edital - Item 

24.2  

O item 24.2 do Edital dita que a CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou 
a qualquer outra pessoa por ele credenciada, o livre acesso aos livros e documentos 
relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como aos registros das atividades abrangidas pela 
CONCESSÃO, incluindo estatísticas, registros administrativos e contratos com terceiros, e 
prestará sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que lhe 
forem formalmente solicitados, conforme os termos do CONTRATO. O CONSÓRCIO ou 
PROPONENTE INDIVIDUAL entende que havendo contratos firmados com fornecedores 
necessários à prestação dos serviços que contemplem obrigações de sigilo e 
confidencialidade, que tais informações serão tratadas com o mesmo grau de sigilo e 
confidencialidade pelo PODER CONCEDENTE no exercício do direito previsto neste item. 
Nosso entendimento está correto? 

Entendimento correto. O sigilo, no entanto, não afastará 
a prerrogativa prevista no subitem 24.2. do Edital quanto 
ao acesso, pelo Poder Concedente, às informações ali 
indicadas. 

115 Minuta de 

Contrato  - 

Alínea “dd” da 

Cláusula 11.2  

Alínea “dd” da Cláusula 11.2 da minuta de contrato estabelece a obrigação da 
Concessionária “de 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”. Indagamos de que modo uma 
licitante poderia ceder direitos de propriedade intelectual de terceiros, uma vez que não 
integram sua propriedade, e portanto não integrarão a propriedade da SPE. Este 
questionamento tem uma razão prática evidente: os fornecedores e desenvolvedores de 
tecnologia geralmente não prestam serviços de operação e manutenção de Rede de 
Iluminação Pública, atuando apenas como licenciadores dos respectivos softwares. 
Portanto, as operadoras licenciadas não detém a propriedade dos respectivos softwares 
– sendo-lhe impossível, portanto, transferi-lo ao Poder Concedente. 

A concessionária deverá ceder ao Poder Concedente o 
direito de propriedade intelectual dos softwares 
desenvolvidos e/ou adaptados para a operação do 
parque de iluminação pública, que reverterão ao Poder 
Público ao final da concessão, com os respectivos códigos 
fontes, nos termos da Minuta do Contrato.  



116 Minuta de 

Contrato  - 

Alínea “b” da 

Cláusula 29.6 

Pedimos que seja informado, de modo detalhado, a listagem de ativos que a Prefeitura 
de São Paulo possui em seu parque de Iluminação e que será transferido à 
Concessionária, bem como o endereço dos ativos. O Edital apenas informou as 
quantidades dos ativos, mas não há disponível no Edital, ou em qualquer de seus 
anexos, qualquer informação sobre o “Valor em Risco” destes ativos (termo usualmente 
utilizado para definição dos valores patrimoniais de ativos, considerados para fins de 
cotação de seguros), ou mesmo de seus endereços. Trata-se de informação técnica 
essencial para a cotação de seguros, em especial os seguros identificados na alínea “b” 
da Cláusula 29.6, que estabelece a obrigação de contratação de  seguro de riscos 
operacionais, incluindo, no mínimo, a cobertura de danos materiais por incêndio, 
tumulto ou manifestações populares, raios, explosões de qualquer natureza, danos 
elétricos e de equipamentos eletrônicos e lucros cessantes com limite máximo de 
garantia da apólice no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)”. Não obstante 
o limite indicado na cláusula, as companhias seguradoras solicitam  às licitantes a (i) 
relação de endereço e os (ii) respectivos Valores em Riscos dos ativos existentes, a partir 
da DATA DE ORDEM DE INÍCIO. Destacamos que não é possível considerar o valor de 
limite de contratação de apólice, de trinta milhões de reais, para fins de precificação das 
propostas comerciais, tendo em vista que as companhias seguradoras não emitem 
cotação apenas nesta informação, dependendo, portanto, das informações ora 
solicitadas. Destacamos que esta informação é essencial para cotação dos seguros 
indicados na cláusula em referência, e terá impacto na composição das propostas 
econômicas das licitantes. 

 O Edital e seus Anexos veiculam as informações de 
caráter público consideradas úteis a todos os 
interessados, informando os dados disponíveis reputados 
relevantes para subsidiar a análise dos proponentes. Os 
proponentes, por sua vez, têm plena autonomia para 
adotar suas próprias premissas e modelos de negócio, e 
exclusiva responsabilidade pela coleta de dados e 
desenvolvimento de estudos para o atendimento das 
obrigações previstas no Edital e seus Anexos, bem como 
para elaborar as suas respectivas propostas. 

117 Minuta de 

Contrato  - 

Cláusula 31 e 

Capítulo XVI 

O direito do concessionário à indenização  por investimentos não amortizados é 
garantido por lei e qualquer descumprimento por parte do Poder Concedente desse 
princípio configuraria um desrespeito aos preceitos constitucionais, configurando 
enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. Nesse sentido, entendemos 
que no caso de extinção do contrato, o direito à indenização justa pelos investimentos 
efetuados e ainda não amortizados será assegurado à SPE. Nosso entendimento está 
correto? 

Entendimento correto. Nos casos de extinção, e 
observadas as especificidades da Minuta do Contrato, a 
concessionária fará jus ao recebimento da indenização 
pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a bens 
reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, os 
quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir 
a continuidade e atualidade do serviço concedido. 



118 Minuta do 

Contrato e  

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária. 

- Alínea “f” da 

Cláusula 11.2 

do Anexo II – 

Minuta do 

Contrato e 

item 7.2.1 

Anexo III  - 

Caderno de 

Encargos da 

Concessionária. 

O item 7.2.1 do Anexo III  - Caderno de Encargos da Concessionária, determina que a 
Rede de Conectividade, independente da topologia, arquitetura e tecnologias 
componentes, deverá atender aos requisitos de serviço da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, e para tanto, deverá realizar varreduras completas de todos os 
ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a cada 60 (sessenta) minutos, entendendo por 
varredura a possibilidade de efetiva atuação nestes ativos através da entrega dos 
comandos oriundos do CCO, como também, realizar a leitura das informações de todos 
os ativos da rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, entregando-as ao CCO. Ainda, o item 
determina que o não atendimento dos níveis de serviços de rede de conectividade, 
conforme estabelecido no item em referência, acima explicado, independentemente do 
impacto que tragam à operação da rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ensejará reflexos nos 
índices de FDI e FDE pois será considerado como Unidade de Iluminação Pública em 
estado de não conformidade ao contrato. Ao considerar a existência de tecnologia mais 
moderna e vantajosa, onde cada luminária individualmente relata imediatamente suas 
condições ao CCO, caso identifique quaisquer problemas operacionais, dispensando, 
portanto  a realização de varreduras periódicas, uma licitante poderá apresentar sua 
proposta com base nesta tecnologia, a qual será aceita pelo Poder Concedente, sem 
reflexo nos índices de desempenho, tendo em vista que: (i) A realização de varreduras 
periódicas resulta em maiores custos tanto de tráfego de dados como de manutenção e 
rede; (ii) Um sistema mais econômico, vantajoso, e seguro, uma vez que permita o 
monitoramento em tempo real de modo eficiente, com menor tráfego de informações, e 
com menor abertura de comunições potencialmente expostas à interceptação por 
terceiros. (iii) Os custos de implementação de um sistema de varredura nos termos 
especificados no item em referência são muito superiores aos valores referenciados na 
alínea “iv”, do inciso “e” do item 1 do Anexo V  - Plano de Negócio de Referência; (iv) A 
exigência pelo Edital de tecnologia específica dependente de varredura representa uma 
grave restrição à isonomia entre licitantes, bem como limita sobremaneira o universo de 
potenciais competidores, sendo contrária ao interesse púbico primário, e (v) Não seria 
razoável ou proporcional sujeitar a Concessionária à variações negativas nos índices de 
desempenho (FDI e FDE) quando não há impacto ou prejuízo algum à operação de Rede 
de Iluminação Pública, sendo certo que tal sujeição representaria uma ofensa ao que 
dispõe o artigo 3º da Lei 8.666/1993, artigo 4º da Lei 11.079/1993 e artigo 37 da 
Constituição Federal do Brasil. Nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. Os licitantes deverão observar 
as condições definidas no Edital e seus Anexos.   



119 Caderno de 

Encargos e 

ANEXO III, 

SUBANEXO IV 

(Lâmpadas do 

cadastro 

técnico).  - Item 

8.2.3.  

O item 8.2.3. do referido Anexo dispõe sobre  LUMINÁRIAS renovadas recentemente, e 
determina que “A CONCESSIONÁRIA, sob o contexto das priorizações indicadas neste 
ANEXO, poderá, a seu critério, postergar a modernização das LUMINÁRIAS novas – 
implantadas pelo PODER CONCEDENTE a partir de janeiro de 2013 – para o final do 
período de 05 (cinco) anos máximos para a modernização da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, desde que observado o Cronograma de Modernização e 
previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE. A negativa por parte do PODER 
CONCEDENTE deverá ser justificada.” O ANEXO III (Inventário da Rede de IP), SUBANEXO 
VI - Cadastro menciona uma quantidade total de 10.069 luminárias de LED. Para o 
cômputo da quantidade acima mencionada foram incluídas as luminárias instaladas a 
partir de janeiro de 2013, conforme mencionado no ANEXO III, item 8.2.3? As 
“luminárias novas” mencionadas no referido ANEXO III são de tecnologia LED? Em caso 
positivo, haverá a necessidade de que façam parte do projeto de 
eficientização/modernização da cidade de São Paulo? Caso não seja necessário uma 
eficientização, mas apenas a conexão no sistema de telecontrole, solicitamos seja 
esclarecido se tais luminárias foram adquiridas e instaladas no padrão luminárias vigente 
do ILUME. 

 
I) As 10.069 luminárias de LED que constam do Subanexo 
VI do Edital dizem respeito àquelas instaladas em 
período anterior a janeiro de 2013. 
 
II) As  "luminárias novas" mencionadas no item 8.2.3. do 
Caderno de Encargos da Concessionária são em Vapor de 
Sódio ou em LED. 
 
III) Toda a Rede Municipal de Iluminação Pública deverá 
atender aos requisitos de modernização tratados no 
Edital e seus Anexos. 
 
VI) As luminárias de LED listadas no Anexo III - Inventário 
da Rede de IP e nos seus subanexos não atendem às 
especificações técnicas do item 6.2.1. do Caderno de 
Encargos da Concessionária. 



120 Minuta de 

Contrato  - 

Alínea “jj” da 

Cláusula 11.2, 

Cláusula e 30.5  

A alínea ‘jj’ da cláusula 11.2 da minuta de contrato de concessão dispõe sobre a 
obrigação da Concessionária de conservar e manter atualizados todos os bens, 
equipamentos e instalações empregados na Concessão em perfeitas condições de 
funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as 
substituições demandadas em função do desgaste, superação tecnológica ou término da 
sua vida útil, e ainda, promover os reparos ou modernizações necessários à boa 
execução e à preservação da adequação das atividades e serviços, em observância ao 
princípio da atualidade. De outro lado, a cláusula 30.5 da minuta de contrato de 
concessão dispõe que todos os bens vinculados à concessão ou investimentos nela 
realizados deverão ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela 
concessionária no prazo da Concessão, de acordo com a legislação vigente. O 
surgimento de novas tecnologias e/ou processos tecnológicos aplicáveis à Concessão, é 
informação assimétrica, futura e imprevisível, não sendo possível ao Poder Concedente 
requerer da Concessionária a realização de novos investimentos em razão de eventual 
“superação tecnológica” dos ativos da Concessão, sem que isto desequilibre 
economicamente o Contrato, em desfavor da Concessionária, e/ou impeça a efetiva 
depreciação e/ou amortização dos bens reversíveis, ao término do prazo de concessão. 
Portanto, as disposições em referência deverão ser interpretadas em conformidade com 
a legislação aplicável, de modo que, caso o Poder Concedente requeira à Concessionária 
a realização de investimentos não previstos em seu plano de negócios, ao longo do 
prazo de concessão, em razão de suposta ou eventual superação tecnológica, seja de 
parte ou da totalidade dos ativos da Concessão, tais investimento deverão ser realizados 
em respeito ao que dispõe o artigo 65 da Lei 8.666/1993, e nos termos da cláusula 24.4, 
alínea ‘c’ da minuta de contrato de concessão, isto é, em qualquer caso deverá ser 
respeitado o equilíbrio econômico financeiro do contrato, frente as condições 
inicialmente contratadas. Do mesmo modo, caso seja realizado algum investimento, nos 
termos acima indicados, que não torne viável a completa depreciação e/ou amortização 
dos ativos da Concessão, a Concessionária deverá ser indenizada proporcionalmente, 
pela parcela de investimento realizada e não depreciada e/ou amortizada, conforme o 
caso. Está correto o nosso entendimento? 

Entendimento incorreto. As partes deverão observar as 
regras dispostas na Minuta de Contrato, em especial as 
subcláusulas 11.2., letra "jj", 22.1.1., letra "k", 22.2., letra 
"h", e 24.4., letra "c", não se admitindo a oposição do 
plano de negócios da concessionária contra tais 
disposições. 



121 Caderno de 

Encargos - 

Página 19 do 

Anexo III – 

Caderno de 

Encargos 

A página 19 do Anexo VI estabelece que “Para a iluminação de túneis e passagens 
inferiores devem ser atendidos os critérios da Norma NBR 5181:2013 (ou outra que vier 
a substituí-la), incluindo a validação por luminância, podendo a execução do 
acionamento, monitoramento e controle ocorrer por grupo, desde que garantidos os 
demais requisitos da telegestão.” Com relação aos túneis recentemente eficientizados 
com a tecnologia LED, entendemos que haverá a necessidade  de refazimento dos 
serviços, em atendimento à norma NBR 5181:2013. Nosso entendimento está correto? 
Em caso positivo, qual o prazo de atendimento nos túneis já eficientizados (com LED)? 

i) Entendimento correto. O refazimento dos serviços será 
necessário quando os requisitos previstos no Caderno de 
Encargos da Concessionária não estiverem sendo 
atendidos.  
 
ii) O prazo máximo para a modernização é de 5 anos, 
observados os termos da Minuta do Contrato e conforme 
descrito no Caderno de Encargos da Concessionária. 

122 Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- Item 6.2.1 

Especificação 

das Luminárias, 

subitem “D. 

Ensaios”,  

O subitem “D. Ensaios” do item 6.2.1 Especificação das LUMINÁRIAS dispõe sobre os 
Ensaios de Tipo e os Ensaios de Recebimento. Os Ensaios de Tipo têm como finalidade a 
comprovação de conformidade de um produto no início do seu fornecimento, 
garantindo que os requisitos técnicos exigidos sejam cumpridos. Ainda, conforme 
especificado no item em referência, os Ensaios de Recebimento são realizados para 
aprovação de cada recebimento. Entendemos que a execução dos ensaios nas formas 
exigidas impõem a todos os licitantes um custo elevado, que deverá ser considerado 
para fins de elaboração de proposta econômica, tendo em vista que: (i) O Contrato de 
Concessão demanda mais de 600.000 (seiscentas mil) luminárias em 5 (cinco) anos; (ii) 
Os ensaios de recebimento devem ser realizados por cada tipo de luminária entregue, 
sendo que, com a abordagem amostral sugerida pelo item em referência, a quantidade 
de ensaios de recebimento facilmente superará a quantidade de 10.000 (dez mil) 
ensaios. (iii) Existem testes em que não há laboratório acreditado no Brasil, ou existe 
somente um laboratório, o que resultará em preços de monopólio ou custos em moeda 
estrangeira com consequente exposição cambial; (iv) Não há laboratórios 
individualmente acreditados para realização de todos os ensaios exigidos, o que 
resultará na obrigação de submeter cada luminária a mais de um laboratório; (v) Os 
prazos de entrega de ensaios pelos laboratórios é superior a 2 (dois) meses, sendo 
provável a ocorrência de constantes atrasos; (vi) Os custos para realização do volume de 
ensaio, avaliado em mais de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Notamos que os 
custos relativos aos Ensaios, reiteramos, valor superior a R$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de reais), não está previsto no Plano de Negócio de Referência, sendo certo que 
eventual plano de negócios sem esta especificação deverá ser considerado como 
inexequível pela Administração Pública. As disposições acima exigem interpretação 
adequada para viabilidade da concessão. Por esta razão, entendemos que: (i) Para 
otimizar a utilização dos laboratórios e ensaios sem prejudicar a necessidade do Poder 
Concedente de fiscalizar o contrato e evitar riscos desnecessários à população, os 
ensaios de recebimento serão realizados em regime de inspeção atenuada – NQA de 4% 
- Nível S1, com duas amostras, de iguais ou diferentes potências, fluxo luminoso ou 

 
i) Entendimento incorreto. Os ensaios serão em 
conformidade com o descrito no item 6.2.1., "D", do 
Caderno de Encargos da Concessionária. 
 
ii) Entendimento incorreto. A aceitação do lote ocorrerá 
apenas após a emissão de laudo conclusivo do ensaio 
realizado. Considerar-se-á modernizada a parcela da rede 
municipal de iluminação pública que atenda aos critérios 
especificados no item 6 do Caderno de Encargos da 
Concessionária, sem prejuízo das demais disposições do 
Edital, da Minuta do Contrato e dos seus respectivos 
Anexos; 
 
iii) Entendimento incorreto. Conforme o subitem 18.2. do 
Anexo III - Caderno de Encargos da Concessionária, os 
materiais poderão ser inspecionados a qualquer 
momento pelo Poder Concedente. 



modelo, selecionadas a critério do poder concedente a cada semestre; (ii) Da mesma 
maneira que é garantido o direito ao poder concedente de requisitar amostras para 
realização de ensaios a qualquer tempo (item 18.2 do mesmo anexo), o tempo de 
realização do teste não deve prejudicar a aceitação do lote. Caso sejam constatados 
problemas, a Concessionária e o Poder Concedente acordarão a melhor maneira de 
corrigir eventual problema, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse 
público; (iii) O Poder Concedente também deve limitar seu direito de requerer testes a 
qualquer tempo a mesma quantidade razoável, de duas luminárias a cada semestre. 
Nossos entendimentos estão corretos? 

123 Minuta de 

Contrato  - 11.2 

O contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre a distribuidora e o 
Município  prevê, em sua subcláusula 15.6, a possibilidade de sub-rogação, pelo 
Município, da sua posição contratual para pessoa jurídica delegada. Por sua vez, a 
subcláusula 11.2, “z” da minuta de contrato da presente Concessão Administrativa prevê 
a possibilidade dessa sub-rogação. Assim, indaga-se:  Como se processará a sub-rogação 
da posição do Município pela Concessionária no contrato celebrado com a distribuidora? 
Haverá celebração de termo aditivo/cessão? Existe uma minuta desse termo? A 
distribuidora está de acordo com essa minuta? O Município será responsável pelo 
adimplemento das suas obrigações contratuais até a data da cessão da sua posição 
contratual? A distribuidora terá direito de exigir da Concessionária, então sub-rogada no 
contrato de fornecimento, a satisfação das obrigações pendentes do Município? Quais 
são as obrigações pendentes do Município perante a distribuidora? A Concessionária, 
sub-rogada no contrato de fornecimento, terá direito de exigir da distribuidora a 
satisfação de obrigações assumidas por esta perante o Município anteriormente à 
cessão? Quais as obrigações da distribuidora perante o Município? 

A subrogação ocorrerá a partir da Data da Ordem de 
Início dos serviços mediante a celebração de termo 
aditivo a ser elaborado oportunamente, para a alteração 
das partes no contrato vigente, já estando acordada com 
a distribuidora de energia elétrica local nos termos da 
cláusula 15.6 do Contrato de Fornecimento (Anexo VII do 
Edital). A subrogação processar-se-á, quanto aos direitos 
e obrigações das partes, nos termos da legislação 
aplicável, observando-se as obrigações do próprio 
Contrato de Fornecimento e seus anexos. 

124 Minuta de 

Contrato  - 11.2 

As cessões de direito ao Município relativas aos softwares eventualmente desenvolvidos 
pela Concessionária e/ou por terceiros serão exclusivas ou poderão ser compartilhadas? 
Poderão ser utilizadas em atividades não relacionadas à Concessão pelo desenvolvedor, 
por terceiro, pela própria Concessionária e/ou por empresa que lhe seja ligada? 

A concessionária deverá ceder ao Poder Concedente o 
direito de propriedade intelectual dos softwares 
utilizados diretamente na gestão da rede de iluminação 
pública, que reverterão ao Poder Público ao final da 
concessão, com os respectivos códigos fontes e devendo 
observar a atualidade dos sistemas e suas 
funcionalidades, sem prejuízo de sua adaptação a outros 
usos que não interfiram no direito do Poder Concedente, 
incluindo-se a eventual cessão a terceiros e o emprego 
do software em atividades não necessariamente 
vinculadas à concessão.  



125 SMDD - 5.2.4 Se o Município não desenvolver o referido software, ou se a Concessionária não o acatar 
por algum motivo relevante, como serão feitos os sorteios previstos para análise do 
desempenho? Se for impossibilitado o sorteio, qual será a consequência? 

Na eventualidade de não desenvolvido o software, as 
amostras serão escolhidas mediante sorteio, o qual 
deverá ser acatado pela concessionária, sem prejuízo do 
recurso aos meios de resolução de conflitos previstos na 
Minuta do Contrato. 

126 Minuta de 

Contrato  - 

11.2, 22.2 da 

Minuta de 

Contrato e 

6.3.1 do 

Caderno de 

Encargos 

Ao que nos parece, a única previsão concreta de enterramento de rede indicada no 
Contrato ou no Edital é a constante no Anexo III do Contrato (Caderno de Encargos da 
Concessionária), que prevê, para atendimento do Ofício nº 186/DECONT-G/2015 do 
Departamento de Controle da Qualidade Ambiental da Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente (SVMA), datado de 21 de janeiro de 2015, sobre o enterramento de 
cabeamento em rede Áreas de Proteção Ambiental Municipais (APAs). Diante da 
redação da subcláusula 22.2, “n” do Contrato, não haverá, nesse caso, direito a 
reequilíbrio. Assim, indaga-se: Quais são os volumes esperados dessas obras? Quando se 
espera realizá-las? Qual será o critério para se concluir pela “impossibilidade” e, ao invés 
de aterramento, adotar-se o isolamento dos pontos vivos? Favor confirmar se há 
possibilidade de serem perfurados os solos e aterrados cabos em áreas de proteção 
ambiental sem licenciamento ambiental, bem assim se haverá a necessidade de alguma 
outra licença ou autorização. Nesses casos de enterramento em APAS, mencionados no 
Contrato, pede-se confirmar a promoção de reequilíbrio (aplicação da subcláusula 22.2, 
“n”), tendo em vista que não foi apresentado qualquer elemento indicativo dos 
projetos e custos envolvidos. Caso contrário, pede-se que se esclareça se todos os 
casos de enterramento poderão ensejar pleitos de reequilíbrio. A propósito, indaga-se, 
também: Há alguma outra previsão de enterramento que deverá ser computada na 
proposta da licitante? No que tange aos enterramentos não previstos, aptos a 
ensejarem reequilíbrios, pede-se que se esclareça se suas determinações obedecerão a 
critérios prévios de razoabilidade, tais como: a) será assegurado o prévio orçamento e 
acordo quanto à respectiva remuneração previamente à execução da obra? b) Há 
limites a essas exigências, pelo menos no que se refere à disponibilidade da COSIP para a 
remuneração dos investimentos extraordinários respectivos? c) durante a execução das 
obras, serão exigidos os indicadores de disponibilidade e desempenho em relação aos 
trechos objeto de enterramento? 

É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a coleta de 
dados e o desenvolvimento de estudos próprios para 
formulação de suas propostas comerciais, incluindo-se o 
levantamento do volume de obras eventualmente 
necessárias ao enterramento do cabeamento aéreo em 
APAs, a partir dos dados referenciais disponibilizados 
pelo Poder Concedente, como, por exemplo, o cadastro 
da rede de iluminação pública. O enterramento de cabos 
aéreos previsto expressamente no contrato, como no 
caso das APAs, não ensejará reequilíbrio econômico-
financeiro da concessão. O mesmo raciocínio se aplica 
para o subitem 6.3.1. do Anexo III - Caderno de Encargos 
da Concessionária. Em relação às hipóteses que 
ensejarem o reequilíbrio econômico-financeiro, serão 
observados os procedimentos correspondentes, 
previstos na Minuta do Contrato. 

127 Minuta de 

Contrato  - 

21.6.1 

Por que se optou, nessa subcláusula, pela utilização do índice de remuneração básica da 
caderneta de poupança e juros simples incidentes sobre a caderneta de poupança para 
fins de compensação da mora? Não seria mais adequada a SELIC ou o CDI? 

Foi adotada, para tanto, a referência prevista em 
regulamentação da Secretaria de Finanças do Município 
de São Paulo. 



128 Caderno de 

Encargos da 

Concessionária 

- 9.1 

Favor esclarecer o uso do termo “cumulativamente”. Significa que os pontos adicionais 
que não forem demandados pelo Município num ano poderão ser demandados nos anos 
seguintes? Caso positiva a resposta, essas postergações de investimentos darão ensejo a 
reequilíbrio ao Poder Concedente? Os 1.300 pontos de iluminação pública adicionais que 
poderão ser demandados pelo Município atenderão à exigência de redução da potência 
média de consumo especificada no Anexo V do Edital (Plano de Negócios de Referência), 
para a marca de 105 W? 

i) Dentre os 1.300 pontos anuais previstos a partir do 6º 
ano de concessão, os pontos que não forem demandados 
para a ampliação da rede em um dado ano acumularão 
para o ano subsequente, pelo período de até 5 anos, 
findos os quais serão objeto de reequilíbrio econômico-
financeiro em favor do Poder Concedente, nos termos 
das subcláusulas 19.6. e 25.1, letra "d", da Minuta do 
Contrato, e assim sucessivamente, até o final da 
concessão. 
 
ii) As premissas utilizadas no Anexo V do Edital - Plano de 
Negócios de Referência, tal como a potência média de 
105 W, são meramente referenciais, sendo de exclusiva 
responsabilidade dos licitantes a coleta de dados e o 
desenvolvimento de estudos próprios para formulação 
de suas propostas comerciais.  

129 Minuta de 

Contrato  - 22.2 

Essa cláusula dá conta do provável equívoco que é se atribuir à Concessionária os riscos 
de variação do “preço da tarifa” de energia elétrica (não nos referimos aos quantitativos 
do consumo de energia, e KWh, ressalta-se). Diante dessa regra, indaga-se: Se não é 
coerente que a Concessionária assuma este risco nem no primeiro ano do contrato (que, 
de fato, não está sob seu controle de forma alguma), o que justifica atribuir-lhe esse 
mesmo risco pelos demais dezenove anos? 

Entendimento incorreto. Tendo-se em vista o intervalo 
de tempo que pode existir até a assinatura do contrato, a 
disposição contratual indicada destina-se apenas a 
resguardar as partes contra eventual(is) variações(s) do 
preço da energia elétrica  até que entre em vigor o 
mecanismo regular de reajuste anual da contraprestação 
pública previsto no Anexo IV da Minuta do Contrato - 
Remuneração e Mecanismo de Pagamento. 

130 Minuta de 

Contrato  - 

22.2.1.1 

Favor confirmar que as reduções ou aumentos dos tributos incidentes sobre a energia 
elétrica (PIS/COFINS/ICMS), assim como novas incidências tributárias (sejam impostos, 
taxas, contribuições etc.), por todo o período da concessão, serão riscos da 
Concessionária. Ademais, indaga-se: Essa regra valerá também para os casos de 
aumento e redução de encargos setoriais, da CDE e outros? 

Entendimento correto. Aumentos ou reduções de 
tributos, novas incidências tributárias e encargos 
setoriais incidentes sobre a energia elétrica, inclusive 
bandeiras tarifárias, são risco da concessionária, nos 
termos da subcláusula 22.1.1., letra "b", da Minuta do 
Contrato. 

131 Minuta de 

Contrato  - 24.2 

O prazo para manifestação da Concessionária nos procedimentos de reequilíbrio 
iniciados pelo Poder Concedente poderá ser prorrogado? 

Nos termos do princípio da razoabilidade, poderá haver 
prorrogação de prazo, desde que devidamente 
fundamentado o pedido, com a demonstração da efetiva 
necessidade e autorizado pelo Poder Concedente.  



132 Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 

3.7 

A Concessionária será obrigada a aceitar todos os materiais remanescentes dos 
depósitos do Poder Concedente? Haverá uma avaliação prévia de todo o ativo que 
compõe os depósitos do Poder Concedente? Será apresentada garantia desses 
produtos? A Concessionária poderá recusar produtos em caso de estes apresentarem-
se: - com tecnologia obsoleta em relação aos produtos disponíveis no mercado; - 
danificado; ou - sem garantia. 

i) Os materiais remanescentes em estoque serão 
transferidos à concessionária na sua integralidade,  cujos 
valores, nos termos do item 3.7. do Anexo IV da Minuta 
do Contrato, serão descontados das duas primeiras 
contraprestações a que ela fizer jus, independentemente 
do seu aproveitamento, e sem prejuízo do disposto nas 
subcláusulas 18.5. e 18.5.4.1. da Minuta do Contrato. 
 
ii) Os valores dos bens em estoque serão os constantes 
nas notas fiscais de cada produto e conforme o 
quantitativo apurado por ocasião da emissão da ordem 
de início da concessão.  
 
III) As garantias oferecidas pelos fornecedores dos 
equipamentos, se houver, serão repassadas à 
concessionária. 
 
IV) A concessionária não poderá recusar tais bens, sem 
prejuízo do disposto nas subcláusulas 18.5. e 18.5.4.1. da 
Minuta do Contrato. 

133 Plano de 

Negócios - 

Pagina 9 

Considerando que em 1o de abril fora editado o Decreto nº. 8.426/2015, que 
restabelece as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração 
não-cumulativa das referidas contribuições, indaga-se se foi considerada aludida 
tributação no plano de negócios?  Ademais, indaga-se se, em função dessa incidência e 
da elevada receita financeira que será obtida pela Concessionária – deve ela reconhecer 
as receitas de implantação no ritmo desta e manter ativo financeiro relativo às 
contraprestações do Município –, será elevado o valor da contraprestação máxima 
efetiva? 

i) As premissas utilizadas no Anexo V do Edital - Plano de 
Negócios de Referência são meramente referenciais, 
sendo de exclusiva responsabilidade dos licitantes a 
coleta de dados e o desenvolvimento de estudos 
próprios para formulação de suas propostas comerciais, 
incluindo-se o cumprimento da legislação e normas 
contábeis e tributárias vigentes na data de apresentação 
das propostas.  
 
ii) Em razão da incidência indicada, o valor da 
contraprestação máxima efetiva fixada no Edital não 
sofrerá alterações. 



134 Minuta de 

Contrato  - 39 

Considerando a omissão contratual acerca de indenização nessa hipótese e o disposto 
no art. 36 da Lei nº. 8.987, solicita-se esclarecer se haverá indenização pela reversão dos 
bens no advento do termo contratual. Esse esclarecimento se torna necessário na 
medida em que, não obstante os termos do modelo de proposta comercial, o plano de 
negócio menciona taxas de depreciação que, se aplicadas (provavelmente, não será o 
caso de depreciação), ensejarão saldos contábeis a amortizar. 

Nos termos da subcláusula 30.5. da Minuta do Contrato, 
todos os bens vinculados à concessão ou investimentos 
nela realizados deverão ser integralmente depreciados 
ou amortizados contabilmente pela concessionária no 
prazo da concessão, não se prevendo a hipótese, 
portanto, de indenização no advento do termo 
contratual. 



135 Minuta de 

Contrato  - 

41.4.2 

Nesse contrato, considerando os riscos envolvidos, a indenização, mesmo nos casos de 
caducidade (que pode ser acionada por falta de atendimento dos indicadores de 
desempenho), passa a ser extremamente relevante. Assim, indaga-se:  A indenização 
dos bens reversíveis indicada para o caso de caducidade (subcláusula 41.4.2), rescisão 
contratual (sub cláusula 42.3), anulação do contrato (subcláusulas 43.2 e 43.2.1) e 
falência ou extinção da Concessionária (subcláusula 44.1), obedecerá os comandos 
melhor detalhados na subcláusula 40.1.2, que trata de parcela da indenização devida no 
caso de encampação (outros itens indenizáveis no caso de encampação, isto é, “b” e “c” 
do 40.1.1, naturalmente, não se aplicam ao caso de caducidade)?  Sobre o critério de 
indenização nessas hipóteses contratuais de extinção contratual (antecipada), pode-se 
entender que os “investimentos vinculados a bens reversíveis que não foram 
amortizados ou depreciados” serão aqueles que registrados como “ativo financeiro” da 
Concessionária frente ao Poder Concedente, ou seja, uma parcela das contraprestações 
devidas pelo poder público (outra parcela das contraprestações, naturalmente, 
reconhecida como receita conforme forem sendo incorridos os custos e as despesas 
operacionais) relativa aos investimentos realizados (receita já reconhecida com 
implantação de bens reversíveis)? A Prefeitura está ciente de que o ativo financeiro deve 
ser registrado a valor presente (uma forma de reavaliação do ativo financeiro)?  Será 
requerida autorização anual para esse ajuste, sob pena de desconsideração desses 
valores para fins de indenização (subcláusula 40.1.2)? Ademais, na hipótese de extinção 
contratual, qual taxa de descontos será utilizada para trazer a valor presente a parcela 
do fluxo de contraprestações (a amortização desse ativo financeiro não será uma linha 
reta)?  Como será dividido o fluxo de contraprestações entre aquele destinado ao 
custeio operacional e à remuneração dos investimentos?  Como a Prefeitura pretende 
rever periodicamente a contabilidade da Concessionária (subcláusula 12.1, “k”)? 
Pretende-se, nesses procedimentos, verificar se os ativos financeiros estão 
corretamente registrados, assim como se os mesmos seriam objeto de indenização em 
caso de extinção antecipada da concessão? Considerando os elevados riscos que estão 
sendo transferidos à Concessionária, solicita-se confirmação de que esta questão será 
bem acompanhada pelo Poder Concedente, na medida em que sua chancela quanto aos 
valores lançados em balanço será relevante para o financiamento dos investimentos, 
especialmente os de reposição. 

i) Quanto ao primeiro questionamento, entendimento 
correto. A sistemática da subcláusula 40.1.2. da Minuta 
do Contrato se aplica às hipóteses de extinção 
mencionadas, sendo certo que as disposições das letras 
"b" e "c" da subcláusula 40.1.1. não se aplicam à 
caducidade.  
 
ii, iii, iv e v) Sobre os critérios de cálculo do valor de 
indenização, será observada a legislação vigente na data 
de eventual ocorrência e, em caso de divergência, devem 
ser observadas as cláusulas de resolução de conflitos 
previstas na Minuta do Contrato. 
 
vi) O acompanhamento das informações contábeis 
ocorrerá nos termos da cláusula 20ª da Minuta do 
Contrato. 



136 Minuta de 

Contrato  - 22.2 

O item “f” da subcláusula 22.2 talvez não devesse ser tratado como reequilíbrio, mas sim 
no âmbito dos indicadores de desempenho. Se, no âmbito de um reequilíbrio, for 
elevada a remuneração, por exemplo, para compensar essas situações, eventual 
modificação dos procedimentos pelas autoridades de trânsito (ou aprendizado da 
Concessionária para lidar com essas situações) deverá ensejar segundo reequilíbrio, para 
se reduzir novamente as contraprestações. Esses processo de reequilíbrio são caros, 
ensejam contratações de especialistas e envolvem o levantamento de dados que muitas 
vezes não estão disponíveis... Está correto esse entendimento?  É isso mesmo que 
pretende a Prefeitura? 

Entendimento incorreto. Os eventos previstos na 
subcláusula 22.2., letra "f", da Minuta do Contrato já 
estão contemplados no âmbito do Anexo V - Sistema de 
Mensuração de Disponibilidade e Desempenho, 
devendo, portanto, ser desconsiderados para fins do 
cálculo dos indicadores B1 e B2.  

137 Minuta de 

Contrato  - 22.2 

Na hipótese de distribuidora de energia elétrica ser a empresa controladora ou ligada à 
SPE, eventual atraso no cumprimento das obrigações mencionadas nesta subcláusula 
22.2 “g” ensejará direito a reequilíbrio em favor da Concessionária?  Nesse caso, a 
contraprestação será majorada (ou que deixar de ser reduzida, dependendo do preço 
das Luminárias LED que deixarem de ser implantadas) para pagamento de energia 
elétrica, fornecida pela própria causadora do atraso (a distribuidora)? Se, 
posteriormente, a empresa distribuidora vier a ser responsabilizada (ela tem 
responsabilidade objetiva) por tais fatos, esses valores indenizatórios serão abatidos de 
eventual desequilíbrio? Há alguma outra hipótese na qual o Município assumirá os riscos 
relativos a prejuízos gerados por terceiros? 

Conforme o item 7.2.1. do Edital, estão impedidos de 
participar da licitação distribuidores e fornecedores – 
detentores de contrato de concessão de energia elétrica 
na Cidade de São Paulo –, bem como as controladas, 
controladoras ou coligadas à concessionária de energia 
elétrica local, restando prejudicada a pergunta. 
 
 
 

138 Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 

3.1 

Para o pagamento da contraprestação mensal efetiva, não será exigida a comprovação 
de pagamento da COFINS?  E PIS/COFINS incidente sobre a receita financeira? 

A concessionária deverá observar os termos da legislação 
e demais normas vigentes, em especial no que diz 
respeito à comprovação de pagamento da COFINS e à 
incidência de PIS/COFINS sobre a receita financeira. 

139  Remuneração e 

Mecanismo de 

Pagamento - 

5.1 e 5.2 

Indaga-se como foram calculados os respectivos pesos da energia elétrica de 25% e 40% 
utilizados nas fórmulas paramétricas de reajuste da contraprestação mensal máxima, 
constantes nos itens 5.1 e 5.2?  Considerando que a finalidade da fórmula de reajuste é 
o reajustamento da Contraprestação (única receita considerada pela Prefeitura em seus 
estudos), porque foram adotados percentuais que se afastam do peso do consumo 
estimado de energia elétrica (na receita ou nas contraprestações) sobre a receita?  Será 
que os parâmetros não estão invertidos? 

i) Os pesos foram estabelecidos com base em estudos de 
viabilidade econômico-financeira do projeto, levando-se 
em consideração o peso médio anualizado da energia 
elétrica no fluxo de caixa da concessionária, que abrange, 
além dos custos, também os desembolsos de 
investimentos, por exemplo. 
 
ii e iii) Os parâmetros não se afastam do consumo 
estimado de energia, tampouco estão invertidos.  



 140 Sistema de 

Mensuração de 

Disponibilidade 

e Desempenho 

- 2.5.7 

Por que foi adotado o valor percentual de 35%? Em hipóteses como de “apagão” ou de 
racionamento, também será aplicada a restrição de 35% mencionada em ambos os 
itens?  Isso implica que 65% do “risco de apagão” é da Concessionária? Esse “risco de 
apagão” está restrito à perda de receita ou implica também responsabilidade objetiva 
pelos prejuízos causados a terceiros pela falta de iluminação? 

i) O valor de 35% foi considerado razoável pela 
Administração Pública Municipal como parâmetro para o 
compartilhamento do risco envolvido.  
 
ii) Entendimento correto. 
 
iii) Entendimento correto. 
 
iv) O risco assumido pelo Poder Concedente se restringe 
aos impactos do apagão sobre o não atendimento dos 
fatores de disponibilidade e de desempenho por parte da 
concessionária, não abrangendo eventual 
responsabilidade que ela tenha frente a prejuízos 
porventura sofridos por terceiros em tal situação. 

 141 Minuta de 

Contrato  - 

22.1.1 

Para fins da Subcláusula 22.1.1.  do Contrato, serão considerados os Pontos de 
Iluminação (549.793) previstos no Subanexo II ou quantidade de lâmpadas (618.335), 
essa inúmeras vezes citadas como “pontos de iluminação”? As 9 mil lâmpadas 
“recentemente recebidas da distribuidora” devem ser acrescidos ao “montante de 
PONTOS DE ILUMINALÃO PÚBLICA indicado no ANEXO III – INVENTÁRIO DA REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do EDITAL” sobre o qual se demarcará o risco da 
Concessionária ou já estão incluídas neste montante? Como os pontos de iluminação 
pública que estejam acima ou abaixo de mencionados limites serão considerados para 
fins de reequilíbrio (a favor da Concessionária ou do Poder Concedente, conforme for o 
caso)? Serão considerados os consumos médios dos pontos que divergirem da listagem?  
Além do consumo diretamente decorrente da potência de cada lâmpada e do tempo de 
funcionamento, será considerado para acréscimo/redução da energia consumida algum 
outro fator? O tempo de funcionamento a ser considerado será aquele indicado na 
página 10 do Anexo V do CONTRATO, de 11h52min, para a lâmpadas externas?  Será 
considerado, ainda, o valor de manutenção/operação indicado no Plano de negócio 
(Anexo V do Edital), R$ 7,78 ou R$ 6 reais, conforme se trata de LED ou Convencional, 
respectivamente, ou algum outro parâmetro? 

Em relação ao primeiro questionamento, para fins da 
subcláusula 22.1.1., da Minuta do Contrato, serão 
consideradas as 618.335 lâmpadas. 
 
Em relação ao segundo questionamento, as lâmpadas 
recentemente recebidas da distribuidora já constam do 
Anexo III, estando devidamente indicadas dentro das 
618.335 lâmpadas. 
 
Em relação aos demais questionamentos, o reequilíbrio 
econômico-financeiro decorrente da eventualidade de o 
número de lâmpadas exceder os limites previstos na 
referida cláusula será processado nos termos da Cláusula 
24ª da Minuta do Contrato.  



142 Subanexo II do 

Anexo III - 

Paginas 5 e 9 

Considerando que Pontos de Iluminação Pública e Unidades de IP apresentam a mesma 
definição; Considerando haver informações divergentes em relação ao número total de 
pontos de iluminação que compõem a rede de iluminação pública, isso porque enquanto 
o Subanexo II do Anexo III do Edital - Cadastro Técnico indica haver 549.793 Unidades de 
IP, o Anexo V do Edital – Plano de Negócios de Referência informa uma soma total de 
618.335 Pontos IP; Considerando que de acordo com o Subanexo II do Anexo III do Edital 
- Cadastro Técnico 618.335 é a quantidade de lâmpadas existentes na rede de IP, 
questiona-se: Qual a real quantidade de Pontos de IP que deverão ser considerados, 
para efeito de elaboração da proposta comercial? 

Lâmpadas e Unidades de IP são conceitos distintos, pois 
uma Unidade de IP pode comportar mais de uma 
lâmpada. Os quantitativos de ambas as grandezas 
constam do Subanexo II do Anexo III – Inventário da Rede 
de Iluminação Pública, do Edital.  

143 Inventário  - 

Pág. 14 

Considerando a indicação de que cerca de 9.000 (nove mil) lâmpadas de propriedade da 
distribuidora de energia elétrica estão em processo de transferência para o patrimônio 
da Prefeitura, questiona-se: Já ocorreu a efetiva transferência das 9.000 lâmpadas para o 
patrimônio da Prefeitura? As 9.000 lâmpadas já foram consideradas no inventário da 
rede de iluminação pública? 

Os referidos ativos encontram-se transferidos ao Ilume e 
constam do Subanexo VIII - Lâmpadas Transferidas da 
Distribuidora de Energia Elétrica, do Edital. 

144 Caderno de 

Encargos - 

7.2.1 

No tocante à varredura da rede de iluminação pública, indaga-se:  Essa periodicidade 
não poderia ser diversa, considerado o nível de criticidade do ponto de IP? Por qual 
período os dados dessas varreduras deverão ser armazenados? 

I) A varredura nunca poderá ocorrer em intervalo 
superior a 60 minutos, conforme o Anexo III - Caderno de 
Encargos da Concessionária. 
 
ii) Os dados devem permanecer armazenados por todo o 
período da concessão. 

145 Cronograma de 

Modernização - 

N/A 

A Prefeitura está ciente de que a implantação da modernização no prazo de 5 anos, 
especialmente se consideradas as lâmpadas de sódio existentes, possivelmente 
implicará numa relação de custo-benefício ineficiente, se considerados aspectos como 
redução de custo de energia e a queda esperada de preço das tecnologias envolvidas? 
Ademais, essa ineficiência fica também patente se considerado que haverá no contrato 
duas mobilizações e desmobilizações de equipes para trocas das tecnologias, uma no 
início e outra que se iniciará após 12 anos. Esse aspecto foi considerado pela Prefeitura? 
Não seria mais eficiente trabalhar com uma equipe permanentemente alocada ao 
serviço, que, finalizada a implantação inicial, começaria a etapa de reposição? A 
Prefeitura está ciente de que, como está previsto o cronograma de modernização, o 
contrato incentivará a terceirização dos trabalhos de implementação? 

A definição do prazo para a modernização da rede 
encontra amparo nos estudos preliminares recebidos no 
âmbito do Chamamento Público nº 01/SES/2013 e foi 
amplamente debatido ao longo da Consulta Pública e das 
Audiências Públicas. O objetivo é ter disponíveis, o 
quanto antes, melhores padrões de iluminação pública 
aos cidadãos paulistanos, sem ônus adicional ao 
Município. 
 
A distribuição das equipes para a realização dos serviços 
objeto do Contrato é de responsabilidade da 
concessionária. 



146 Caderno de 

Encargos - 

6.2.1 

As luminárias de tecnologia LED instaladas no atual parque de iluminação da cidade de 
São Paulo atendem a exigência destacada no item 6.2.1 do caderno de encargos, anexo 
III do contrato? Se apenas em parte, quantas e quais os modelos constantes do 
inventário e seus subanexos? 

As lâmpadas LED listadas no Anexo III - Inventário da 
Rede de Iluminação Pública, do Edital, e nos seus 
subanexos não atendem às especificações técnicas do 
item 6.2.1. do Caderno de Encargos da Concessionária.  

 

147 Caderno de 

Encargos - 

6.2.1 

As luminária de tecnologia LED instaladas no atual parque de iluminação da cidade de 
São Paulo atendem a exigência destacada no item 6.2.1 do caderno de encargos, anexo 
III do contrato? Se apenas em parte, quantas e quais os modelos constantes do 
inventário e seus subanexos? 

As lâmpadas LED listadas no Anexo III - Inventário da 
Rede de IP e nos seus subanexos não atendem às 
especificações técnicas do item 6.2.1. do Caderno de 
Encargos da Concessionária. 



148 Edital - 5.2 No Anexo IV da Minuta do Contrato, item 5.2, a fórmula de reajuste ali prevista faz a 
seguinte descrição a respeito do “Índicer-1”: Índice r-1 = número-índice correspondente 
ao mês anterior da data do último reajuste anual realizado. Para o componente PE da 
fórmula, será considerada a Tarifa “B4a” aplicável na data do último reajuste anual 
realizado. No caso do primeiro reajuste anual, Índice r-1 é número-índice 
correspondente ao mês da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. Por outro lado, na 
minuta do Contrato de concessão, especialmente na cláusula 22.2., letra r, e na cláusula 
24.9.5, prevê-se que a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro decorrente 
dos reajustes efetivados sobre as tarifas de energia elétrica, até o primeiro reajuste da 
contraprestação pública devida à concessionária, terá como data de referência o valor 
de tarifa praticado no mês de junho de 2015.  A partir dos dados disponíveis, o valor teto 
da contraprestação foi determinado a com base na tarifa B4a vigente em Junho de 2015, 
e não da data da entrega das propostas. Assim, a fim de se garantir consistência entre 
tais disposições entendemos que uma interpretação conciliadora do Edital e Anexos 
implica em considerar que o “Índice r-1” do item 5.2 do Anexo IV do contrato considere 
para o caso do primeiro reajuste anual, o mês de junho de 2015. Além disso, esta 
interpretação conciliadora permitiria que tanto a mecânica do reajuste da 
contraprestação baseada nas fórmulas paramétricas do Anexo IV, quanto o 
procedimento de reequilíbrio pelos aumentos tarifários das cláusulas 22.2., letra r, e 
24.9.5 sigam a mesma lógica.  Neste sentido nosso entendimento implica que o item 5.2 
do anexo IV do Contrato deve ser lido com o seguinte texto, cujo conteúdo deriva de 
uma leitura sistêmica da Minuta de Contrato e seus anexos, sem qualquer alteração do 
conteúdo dos documentos: “Índice r-1 = número-índice correspondente ao mês anterior 
da data do último reajuste anual realizado. Para o componente PE da fórmula, será 
considerada a Tarifa ‘B4a’ aplicável na data do último reajuste anual realizado. No caso 
do primeiro reajuste anual, Índice r-1 é número-índice correspondente ao mês de junho 
de 2015;” Nosso entendimento está correto?  

Entendimento correto.  

 


