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Edital Item 13
 1.Gostaríamos de confirma o conteúdo do envelope nº 1 – Proposta comercial, entendemos que devemos 

apresentar apenas a Carta proposta – Modelo F do Anexo I, correto nosso entendimento?

Sim, o entendimento está correto. Conforme previsto no item 13 do Edital, o Envelope nº 1 deverá conter a 
proposta comercial a ser apresentada conforme modelo F constante do Anexo I do Edital - Modelos e 
Declarações.

Edital item 13
 2.Entendemos que não será necessário informar BDI, encargos financeiros, cronograma, correto nosso 

entendimento? 
Sim, o entendimento está correto. Conforme previsto no item 13.10 do Edital, o plano de negócios da licitante 
não deverá integrar os documentos a serem entregues por meio dos Envelopes nº 1 e 2.

Edital 14.5.11.
 1.No item “14.5.11 Em conjunto com o(s) atestado(s), deverá ser apresentada a documentação rela va ao 

signatário do atestado que comprove sua condição de representante do emitente”, entendemos que a 
assinatura com a identificação completa do emitente atenderá este item, correto nosso entendimento?

O entendimento está parcialmente correto. Conforme previsto no item 14.5.10 do Edital, os atestados deverão 
apresentar de forma clara e inequívoca as informações exigidas em suas alíneas, inclusive nome e identificação 
do signatário do atestado, com informações atualizadas de seus telefones e endereço eletrônico para contato 
(alínea"h)"), que devem constar em papel timbrado do responsável pela atestação, no original ou em cópia 
autenticada. Caso se mostre necessário, a conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de 
diligência a ser realizada pela Comissão Especial de Licitação destinada a averiguar a qualificação técnica do 
licitante, conforme previsto no subitem 14.5.14 do Edital.

Edital 14.6.7.1.

 2.No item “14.6.7.1. As GARANTIAS DE PROPOSTA, por meio digital, devem ser apresentadas na Secretaria de 
Governo Municipal em arquivo eletrônico no formato não editável “.pdf”, identificado com a data e hora de sua 
publicação e o número de chave de consulta de controle interno, juntamente com certidão de regularidade 
obtida no site da SUSEP ou no site do Banco Central do Brasil, para fins de comprovação de sua veracidade nos 
termos da Portaria SF nº 76/2019”, entendemos que a garantia deverá ser apresentada em CD/pendrive antes da 
licitação na Secretaria de Governo Municipal, fora dos envelopes, correto nosso entendimento? 

O entendimento não está correto. Conforme indicado no item 14.6.16, o comprovante da constituição da 
garantia da proposta deve ser apresentado dentro do Envelope nº 2 a ser entregue pelo licitante no endereço 
indicado no preâmbulo do Edital, no dia 10 de fevereiro de 2021, entre as 10h e as 11h.

Edital 14.6.7.1. Qual o prazo para apresentação da garantia na Secretaria de Governo?
Conforme indicado no item 14.6.16, o comprovante da constituição da garantia da proposta deve ser 
apresentado dentro do Envelope nº 2, o qual deverá ser entregue no endereço indicado no preâmbulo do Edital 
no dia 10 de fevereiro de 2021, entre as 10h e as 11h.

Edital 14.6.7.1. Poderá ser apresentada por e-mail, para cumprir este item?
Conforme indicado no item 14.6.16, o comprovante da constituição da garantia da proposta deve ser 
apresentado dentro do Envelope nº 2 a ser entregue pelo licitante.

 Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa para a implantação, operação e manutenção de centrais para geração distribuída de energia solar fotovoltaica destinadas ao suprimento da demanda 
energética de unidades consumidoras vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, com gestão de serviços de compensação de créditos de energia elétrica. 
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Edital 14.6.7.1. Precisamos enviar o comprovante de pagamento da apólice?

Conforme previsto no item 14.6.16 do Edital, o comprovante de constituição da garantia da proposta deverá ser 
apresentado dentro do Envelope nº 2, sendo que, nos casos de garantia de proposta apresentada na 
modalidade de seguro-garantia, deverão ser observados os termos e condições mínimas do seguro-garantia 
previstos no Modelo A do Anexo I do Edital - Modelos e Declarações.

Edital 14.6.7.1.
Além desta via digital solicitada no item 14.6.7.1, devemos apresentar uma via física nos documentos de 
Habilitação, conforme item 14.6.16, correto nosso entendimento?

O entendimento não está correto. Nos termos dos itens 14.6.7 e 14.6.7.1 do Edital, a comprovação da 
constituição do seguro-garantia e da fiança bancária será feita digitalmente por meio de arquivo eletrônico não 
editável, devidamente certificado, com valor expresso em moeda nacional, o qual deverá ser gravado em mídia 
digital a ser incluída no Envelope nº 2 pelo licitante.

Edital

No item “14.3.1. Para efeito da qualificação econômico-financeira, os seguintes documentos devem ser 
apresentados pelo LICITANTE individual e, no caso de CONSÓRCIO, por cada integrante, inclusive o líder:
a) para qualquer tipo de sociedade empresária e para administradora(s) e/ou gestora(s) de fundo(s): certidão 
negativa de pedido de falência e recuperação judicial ou certidão de objeto e pé de processo em que conste 
deferimento de plano de recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da 
cidade onde a empresa for sediada, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à DATA DE ENTREGA 
DAS PROPOSTAS; em havendo qualquer ação judicial distribuída, deverá ser juntada a certidão de objeto e pé 
que aponte a situação do processo atualizado para 90 (noventa) dias antes da DATA DE ENTREGA DAS 
PROPOSTAS; e
b) para os demais LICITANTES: certidão expedida pelo Distribuidor Judicial das Varas Cíveis em geral (Execução 
Patrimonial) da Comarca onde o LICITANTE estiver sediado, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores 
à DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS atestando que a entidade não está em processo de liquidação judicial.”
Entendemos que se o licitante atender o item a) com a CND de Falência e Concordata, não precisará atender o 
item b), pois se trata das empresas que estão em recuperação judicial, correto nosso entendimento?

O entendimento não está correto. As alíneas do item 14.3.1 do Edital referem-se a tipos de licitantes diferentes, 
sendo que a alínea "a)" é aplicável às sociedades empresárias e aos administradores/gestores de fundo, ao 
passo que os demais licitantes devem atender ao disposto na alínea "b)". Diante disso, esclarece-se que a 
apresentação de certidão negativa de falência não dispensaria a apresentação da certidão negativa de 
recuperação judicial, devendo ambas serem apresentadas pelos licitantes enquadráveis na categoria da alínea 
"a)".

Anexo II - 
Contrato

8
Ao final do processo como ficará o ativo instalado nas UBS? Será necessário prever alguma desinstalação ou 
repasse dos equipamentos para a prefeitura?

Nos termos da subcláusula 39.7 da minuta de contrato, alínea "a)", os sistemas fotovoltaicos que compõem as 
centrais geradoras, incluindo os painéis solares fotovoltaicos, inversores, medidores uni e/ou bidirecionais, 
medidores de irradiância e demais acessórios são considerados, de antemão, bens reversíveis, isto é, serão 
revertidos ao Poder Concedente ao final da concessão.

Anexo IV - PNR 8 e 9 Podemos ter acesso a planilha de composição do plano de negócios adotado como referência?
As informações públicas do plano de negócios utilizado como referência para a Concorrência nº 025/SGM/2020 
podem ser encontradas no Anexo IV do Edital - Plano de Negócios de Referência.

Anexo V - SMD A Entidade Verificadora será contratada pela prefeitura ou deverá fazer parte do contrato da concessionária?

Conforme previsto na subcláusula 27.1 da minuta de contrato e no subitem 8.1.2 do Anexo IV do Contrato - 
Sistema de Mensuração de Desempenho, a entidade verificadora será contratada pela SPE, após procedimento 
de seleção feito em conjunto com o Poder Concedente nos termos descritos no Anexo IV do Contrato - Sistema 
de Mensuração de Desempenho.



Contrato 14.1.13
A composição da SPE precisa ser apresentada previamente? No caso de a empresa participar individualmente, 
poderá a posterior incluir na SPE demais sócios investidores?

No caso de consórcios, a composição societária da SPE deverá ser apresentada nos termos do Modelo E do 
Anexo I do Edital - Modelos e Declarações. A mudança na composição do quadro de sócios da SPE durante a 
execução do contrato deverá observar as disposições contidas na cláusula 10ª da minuta de contrato.

Edital 14.5.
Acerca da Qualificação Técnica:

 a)Implantação: Deve estar conectada à rede? Haverá apresentação de documentação adicional além do atestado?

Para fins de qualificação técnica, não é necessária a apresentação de comprovação da conexão da usina 
fotovoltaica à rede de distribuição. Contudo, salienta-se que os atestados apresentados pelos licitantes devem 
atender aos requisitos previstos no subitem 14.5 do Edital.

Edital 14.5.
Acerca da Qualificação Técnica:
b)       Operação E Manutenção: Há um período mínimo de ocorrência do serviço?

Em se tratando da operação, a exigência é que a empresa tenha operado 3 (três) usinas fotovoltaicas, cuja 
potência instalada das 3 (três) usinas totalize pelo menos 150 kWp, sendo que a operação pode ter ocorrido por 
qualquer duração de tempo, contanto que tenha acontecido dentro do intervalo de 2 anos.

Edital 14.5.
Acerca da Qualificação Técnica:

 c)Validade do Atestado: há um período mínimo de validade da emissão?

Não há prazo de validade para os atestados técnicos, contudo eles devem atender às especificações contidas no 
item 14.5 do Edital, incluindo a indicação as datas de início e término da realização das atividades e serviços a 
que se referem.

Edital 14.5.1 – a b
Para atendimento da Qualificação Técnica: 1 (um) único Atestado de Capacidade Técnica contemplando 10 (ou 
mais) usinas fotovoltaicas, para os serviços de operação e implantação, sendo essas 10 ou mais usinas com 
geração média acima de 50kWp?

Para fins de comprovação da qualificação técnica, são solicitados atestados referentes à implantação e à 
operação de usinas fotovoltaicas, sendo que para a implantação é pedido um mínimo de 10 (dez) usinas 
implantadas, e operação de 3 (três) usinas. Em ambos os casos, a soma das potências instaladas dividida pela 
quantidade de usinas deve resultar num valor igual ou superior a 50 KWp. Dessa forma, não há uma 
especificação acerca da quantidade de atestados, uma vez que reconhece-se que podem ter sido instaladas mais 
de uma usina para um mesmo cliente, que poderá fornecer apenas um atestado para N usinas. O fundamental é 
que os atestados sejam capazes de comprovar a experiência da empresa na implantação de 10 usinas, cuja soma 
das potências instaladas seja igual ou superior a 500 KWp e que a implantação das mesmas tenha ocorrido 
numa janela de tempo de no máximo 2 anos. Em se tratando da operação, a exigência é que a empresa tenha 
operado 3 usinas, cuja potência instalada das 3 totalize pelo menos 150 kWp, sendo que a operação pode ter 
ocorrido por qualquer duração de tempo, contanto que a operação das 3 tenha acontecido dentro do intervalo 
de 2 anos.

Edital 14.5.1 – a b
No item tem relatando sobre a periodicidade de 2 (dois) anos para os atestados de capacidade técnica. No que 
consiste esse período? Emissão? Execução do Projeto?

Os dois anos significam o intervalo máximo que deve ter ocorrido entre a conclusão da implantação da usina 
mais antiga e a mais recente - considerando as 10 usinas que devem ser atestadas. Para a operação, os dois anos 
representam o período máximo de intervalo entre o início da operação da usina mais antiga e da mais recente 
realizadas pela empresa licitante - considerando as três usinas que devem ser atestadas. Essas usinas poderão 
ter sido operadas por qualquer período de tempo, sem uma exigência específica de tempo de duração da 
operação.



Edital 14.5.10, subitem “h”
É correto afirmar que uma declaração, sendo elaborada pela empresa emissora do Atestado de Capacidade 
Técnica, do qual discorrerá das informações atualizadas do signatário, será documento do qual atenderá o item 
informado?

Conforme previsto no item 14.5.10 do Edital, os atestados deverão apresentar de forma clara e inequívoca as 
informações exigidas em suas alíneas, inclusive nome e identificação do signatário do atestado, com 
informações atualizadas de seus telefones e endereço eletrônico para contato (alínea"h)"), que devem constar 
em papel timbrado do responsável pela atestação, no original ou em cópia autenticada. Caso se mostre 
necessário, a conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência a ser realizada pela 
Comissão Especial de Licitação destinada a averiguar a qualificação técnica do licitante, conforme previsto no 
subitem 14.5.14 do Edital. Portanto, a declaração deve seguir os requisitos previstos no item 14.5.10 do Edital. 

14.5.11
É correto afirmar que uma declaração, sendo elaborada pela empresa emissora do Atestado de Capacidade 
Técnica, do qual discorrerá das informações do signatário, será documento comprobatório das condições do 
representante do eminente?

O entendimento está parcialmente correto. Conforme previsto no item 14.5.10 do Edital, os atestados deverão 
apresentar de forma clara e inequívoca as informações exigidas em suas alíneas, inclusive nome e identificação 
do signatário do atestado, com informações atualizadas de seus telefones e endereço eletrônico para contato 
(alínea"h)"), que devem constar em papel timbrado do responsável pela atestação, no original ou em cópia 
autenticada. Caso se mostre necessário, a conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de 
diligência a ser realizada pela Comissão Especial de Licitação destinada a averiguar a qualificação técnica do 
licitante, conforme previsto no subitem 14.5.14 do Edital. 

Foi informado na conferência de esclarecimentos do edital que a Prefeitura Municipal de São Paulo estaria 
realizando os reforços estruturais e readequação do sistema elétrico das UBS que serão contempladas com os 
sistemas fotovoltaicos. Qual a garantia que a SPE terá de que as reformas atenderão às condições necessárias de 
suporte desses sistemas? De quem será a responsabilidade caso ocorra algum problema ocasionado pela 
estrutura da UBS?

Independentemente da realização de reformas nas unidades de saúde, é obrigação da SPE realizar análises e 
estudos prévios à implantação das centrais geradoras, inclusive em relação a aspectos estruturais, estudos de 
carga e instalações elétricas, nos termos do item 6.2 do Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos. Caso após 
esta fase a SPE verifique inviabilidade de instalação de potência instalada suficiente para gerar o quantitativo de 
energia estipulado para a unidade em questão - seja por motivos de ordem estrutural, elétrica ou 
sombreamento do edifício -, deverá ser comunicado formalmente ao Poder Concedente, anexando as devidas 
justificativas técnicas, assinadas por engenheiro responsável. Nesse caso, o Poder Concedente decidirá quanto à 
substituição dessa UBS ou realização das adequações necessárias, conforme disciplina o subitem 6.2.5. do 
mesmo Anexo. 

De todo modo, a SPE responsabilizar-se-á pelas adequações elétricas decorrentes de necessidades advindas da 
implantação do sistema fotovoltaico. Caso haja necessidade de ajustes elétricos que independam da instalação 
ou não de sistemas fotovotaicos, o Poder Concedente deverá escolher entre custear as adequações ou escolher 
outra unidade para implantação dos sistemas, desde que tal necessidade seja comprovada por técnico 
responsável da SPE.

Por fim, importa mencionar que, nos termos do item 7.5 do mesmo documento, a SPE é responsável pela 
realização dos projetos de todas as centrais geradoras, os quais deverão conter, dentre outros itens, laudo com 
cálculo estrutural que demonstre a aptidão da respectiva cobertura para recebimento da carga dos 
equipamentos. 

Ainda, está aberto o período de visitação das unidades, em que os interessados poderão conhecer as unidades e 
tirar dúvidas específicas relacionadas as atuais condições dos edifícios. Os procedimentos e datas disponíveis 
para agendamento da visita técnica podem ser encontrados no seguinte link: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/geracao_distribuida/in
dex.php?p=306074



Edital 14.5.1 A) e B)
Em caso de participação em CONSÓRCIO. Todos os atestados solicitados no item 14.5.1 do edital, podem ser 
apresentados por apenas um membro do CONSÓRCIO?

Sim, o entendimento está correto. No caso de consórcios, todos os atestados poderão ser apresentados por um 
único membro do consórcio desde que atenda aos quantitativos previstos nas alíneas "a)" e "b)" do item 14.5.1 
do Edital. Ressalta-se, ainda, que é admitido o somatório de atestados para consórcios, desde que um de seus 
membros seja detentor de atestados que atendam aos quantitativos mínimos previstos nos itens 14.5.3.1 e 
14.5.4.1 do Edital.

Edital 14.6.1

A Garantia de proposta referente ao item 14.6.1 do edital foi calculada levando em consideração o valor do 
contrato. Mas o item correto a ser garantido seriam as usinas, consequentemente seu CAPEX, que foi estimado 
pelo poder concedente em R$22 MM, assim o valor de garantia de proposta correto seria R$220.000,00, 
representando 1% do CAPEX das Usinas. Está correto este entendimento?

Nos termos do art. 31, III, da Lei Federal nº 8.666/1993, para fins de qualificação econômico-financeira, pode ser 
exigida garantia da proposta, cujo valor deve estar limitado a 1% (um por cento) do valor estimado da 
contratação. No caso vertente, o valor do contrato, em relação ao qual o valor da garantia da proposta foi 
definido, foi calculado com base no somatório dos valores de contraprestação devidos à SPE, segundo 
entendimento jurisprudencial consolidado no tocante a contratos de parcerias público-privadas. 

Edital 14.5.1 A)
Caso o LICITANTE apresente 1 ou mais atestados cujo somatório total seja 500kWp, ele atende aos requisitos do 
item?

Caso o somatório total de 500 kWp se refira a implantação de 10 usinas fotovoltaicas distintas, ele atende à 
qualificação técnica exigida para implantação.

Edital 14.5.1 B)
É correto o entendimento que o tempo de operação das usinas pode ser de apenas um mês, desde que essa 
operação foi realizada nos últimos dois anos?

O entendimento está correto. Em se tratando da operação, a exigência é que a empresa tenha operado 3 usinas, 
cuja potência instalada das 3 totalize pelo menos 150 kWp, sendo que a operação pode ter ocorrido por 
qualquer duração de tempo, contanto que a operação das 3 usinas tenha acontecido dentro do intervalo de 2 
anos.

Edital 14.5.1 A) e B)
Foi informado no Workshop que estes atestados solicitados não precisam estar registrados junto ao CREA, 
correto?

No âmbito dos documentos habilitatórios que serão entregues na licitação, a apresentação de atestado de 
capacidade técnico-operacional deverá ser emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo 
ser observados os critérios previstos no item 14.5 do Edital. Não é exigido registro do atestado junto ao CREA.
Não obstante, salienta-se que, no âmbito da execução contratual, exige-se que a SPE possua, em seu quadro, ao 
menos um profissional detentor de atestado técnico para comprovação de experiência mínima de dois anos na 
implantação e operação de usinas fotovoltaicas com fonte destinada à geração distribuída, com registro no 
Conselho de Classe competente (CREA/CONFEA), devendo tal experiência abarcar a implantação de, no mínimo, 
5 (cinco) usinas fotovoltaicas e a operação de, no mínimo, 1 (uma) usina fotovoltaica, conforme previsto na 
subcláusula 6.4 e seguintes da minuta de contrato.

Edital 14.5.3.1.
Ficou entendido nesse item que para participação em CONSÓRCIO serão necessários apenas 5 atestados de 
implantação, desde que atinja os 500kWp solicitados no edital, correto?

O entendimento não está correto. Nos termos do item 14.5.1 do Edital, todos licitantes, inclusive os consórcios, 
devem apresentar atestados de capacidade técnico-operacional que comprovem a sua experiência na 
implantação de, no mínimo, 10 (dez) usinas solares fotovoltaicas com potência nominal de, em média, 50kWp 
por usina e na operação de 3 (três) usinas solares com potência nominal de, em média, 50kWp. No caso de 
consórcios, admite-se o somatório de atestados detidos por diferentes membros do consórcio para alcançar os 
quantitativos previstos no item 14.5.1, desde que pelo menos um dos consorciados seja detentor de atestado 
que comprove a instalação de, pelo menos 5 (cinco) usinas, e a operação de, pelo menos, 1 (uma) usina.


