Dia 09
Questionamento 1:

Resposta: Não haverá inversão de fases
Questionamento 2:

Resposta: Deverão ser apresentados o Plano de Negócios e a carta da instituição financeira

Questionamento 3:

Resposta: Em conformidade com o especificado no ítem 11.1 a Garantia de Proposta será
apresentada no Envelope A e o Envelope B deverá conter somente a Proposta Econômica
conforme ítem 13.1.
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Questionamento 4:

Resposta: Sim, os recursos são suficientes
Questionamento 5:

Resposta: O referido item não menciona a CIP como fonte de recursos para a formação da
garantia de pagamento da contraprestação, então não há o que se mencionar vinculação de
recebíveis da CIP e tão pouco em autorização legislativa.
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Dia 09
Questionamento 1 (i):

Resposta:
A tabela A contemplará o valor proposto pela licitante considerando o desconto percentual dado em
relação ao valor da Contraprestação Máxima Anual e os respectivos valores anuais e mensais resultante
do escalonamento especificado pelo Edital: Ano 1: 60%, Ano 2: 85% e Ano 3 e demais: 100%.
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A tabela B contemplará tão somente os percentuais anuais a serem aplicados ao valor proposto pela
licitante, em conformidade com o ´item 13.3 do Edital.
Questionamento 1 (ii):

Resposta
O Anexo V mencionado integra a Minuta de Contrato e quando da sua assinatura o Cronograma de
Integralização do Capital Social apresentado pela Licitante vencedora corresponderá ao Anexo V.
Questionamento 2:

Resposta:
Sim, o entendimento está correto.
Questionamento 3:
2

Resposta:
O Edital não contém modelo de Compromisso de Participação em Consórcio e Promessa de Constituição
de Sociedade Específica, caberá a cada licitante redigir o seu documento observado o conteúdo mínimo
exigido no subitem 12.4.1, não cabendo mencionar “modelos” quanto à documentação exigida no ítem
12.3.
Questionamento 4:

Resposta:
Não, o entendimento não está correto
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Dia 09
Questionamento 1:

Resposta:

O ítem 8.2 trata das situações impeditivas da participação no processo licitatório,
então não há o que se mencionar comprovação da condição impeditiva do interessado.

Questionamento 2:

Resposta:
O Edital em seu ítem 12.4.1 (vii) especifica que em caso de consórcio deverá ser indicada a empresa
líder, a qual será responsável por todos os atos do consórcio durante a licitação. Assim o exigido no
ítem 10.6 caberá à empresa líder. A documentação deverá conter o reconhecimento de firma dos
assinantes.
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Questionamento 3:

Resposta:
Devem ser apresentados ambos os documentos. A documentação deverá conter o reconhecimento de
firma dos assinantes.
Questionamento 4:
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Resposta A:
Sim será aceito
Resposta B:
A atualização é facultativa e fica a critério da Licitante.
Questionamento 5:

Resposta:
A comprovação deverá se dar através da apresentação do balanço patrimonial obedecido o especificado
nos ítem 12.6. (I) e 12.7

Questionamento 6:

Resposta:
O atendimento se dará pelo somatório do capital social dos consorciados
Questionamento 7:
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Resposta:

A pergunta aponta para possível semelhança de exigências nos itens apontados, porém, caber
destacar que a exigências aparentemente semelhantes (subitens 12.12.2 e 12.12.3) elas se
distinguem dado que não necessariamente os potenciais licitantes detêm cumulativamente ambas
as experiências num mesmo atestado. Ademais uma empresa que opera e dá manutenção
preventiva e corretiva, não necessariamente é a mesma que implanta o sistema.
Ademais o exigido no subitem 12.12.3 menciona parque mínimo de 10.500 pontos na condição de
rede energizada exigências não constante do subitem 12.12.2. Adicionalmente o subitem 12.12.3.
contempla a realização do gerenciamento informatizado e georreferenciado de pontos de
iluminação pública com a aplicação de software.
Isto posto, a Comissão espera receber comprovação individualizada para cada subítem.
Questionamento 8:

Resposta:
Os procedimentos estão contidos no ítem 9.3.1. do Edital e ítem 1.5 do Anexo IV -Diretrizes para
Elaboração do Plano de Negócio.
Questionamento 9:
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Resposta:
A tabela A contemplará o valor proposto pela licitante considerando o desconto percentual dado em
relação ao valor da Contraprestação Máxima Anual e os respectivos valores anuais e mensais resultante
do escalonamento especificado pelo Edital: Ano 1: 60%, Ano 2: 85% e Ano 3 e demais: 100%.
A tabela B contemplará tão somente os percentuais anuais a serem aplicados ao valor proposto pela
licitante, em conformidade com o ´item 13.3 do Edital.

Questionamento 10:

Resposta:
A documentação deverá conter o reconhecimento de firma dos assinantes.
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Dia 09
Questionamento 1
O item k) da cláusula segunda do Anexo I, que trata da Execução de Iluminação de
Destaque e Iluminação de Eventos, reporta para o subitem xiv do item da Cláusula 20.2
do Anexo II (Minuta de Contrato). Contudo, não existe na cláusula 20.2 o subitem xiv,
finalizando-se a redação no subitem xiii. Além disso, após leitura atenta do Edital e seus
anexos, não foi possível identificar os quantitativos mínimos estimados para execução
de iluminação de destaque e iluminação de eventos. A ausência de precisão quanto a
esta parcela do escopo contratual gera dificuldade na precificação dos serviços, razão
pela qual solicita-se maiores esclarecimentos quanto a estimativa disso.
Resposta
Inicialmente cabe esclarecer que:


Onde se lê no ítem k do Anexo I “subítem xiv,” leia-se “subítem xiii “.



Onde se lê no ítem 20.2 (xiii): “Utilização da Verba pata custeio de Iluminação
de Destaque e Iluminação de Eventos Festivos em valores diferentes da previsão
apresentada no Plano de Negócios da Concessionária em consonância com a
exigência definida no item 1.3. do referido Plano.”, leia-se: : “Utilização da Verba
para custeio de Iluminação de Destaque e Iluminação de Eventos Festivos em
valores diferentes da previsão da modelagem econômico-financeira do Plano de
Negócios

Quanto à inexistência de quantitativos mínimos estimados para o referido ítem cabe
destacar que a Iluminação de Destaque e Iluminação de Eventos serão executados pela
Concessionária por solicitação do município, conforme especificado na Cláusula 10.1 –
(xx) da Minuta de Contrato.
Complementarmente, em conformidade com o estipulado na Claúsula 20.2(xiii) da
Minuta de Contrato, tem-se que é risco do município a utilização da verba para custeio
de iluminação de equipamentos urbanos destaque e fornecimento de sistema de
iluminação de eventos em valores diferentes da previsão apresentada no Plano de
Negócios da Concessionária.
Para efeito de dimensionamento do futuro encargo pela Concessionária a Modelagem
foi previsto na Modelagem Econômico-Financeira o percentual de 2% (dois por cento)
sobre o valor da contraprestação anual a ser paga pelo município
Questionamento 2
O item c) da cláusula segunda do Anexo I, que trata da demanda reprimida, limitado a
1,0% do parque de iluminação pública, pressupõe o fornecimento de todos os itens
necessários (postes, cabos, transformadores etc.,) e a execução de toda a espécie de
serviços necessários ao atendimento da demanda reprimida?

Resposta
O atendimento à demanda reprimida deverá se dar com a implantação de novos pontos
de iluminação, dotados de tecnologia LED, incluindo o fornecimento de todos os ítens
necessários, exceto aqueles típicos da responsabilidade da distribuidora de energia
elétrica. Os serviços a serem executados são os mesmos previstos para a rede de
iluminação pública como um todo.

