
 

Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE 

GESTÃO, OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DE ALBERTINA, ANDRADAS, BANDEIRA DO SUL, CALDAS, 

DIVISA NOVA, IBITIÚRA DE MINAS, IPUIUNA E SANTA RITA DE CALDAS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO 

PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA – CPGI. 

 

Assunto: Resposta aos Pedidos de Esclarecimentos 04. 

 

Questão n. 05 

Com relação ao pagamento da conta de energia elétrica consumida pela Rede de Iluminação Pública, no 

edital fica claro que o pagamento da conta é de responsabilidade da Concessionária, no entanto não foi 

disponibilizado itens relevantes para a formatação da estruturação das propostas: 

1) Valor médio da tarifa B4a considerada, incluído taxas e impostos;  

Resposta n. 05: O valor médio da tarifa B4A é o valor divulgado pela CEMIG, que pode ser visualizado em 

https://www.cemig.com.br/atendimento/valores-de-tarifas-e-servicos/, constante também na pág. 15 

da Atualização da Modelagem Econômico-Financeiro. 

 

Questão n. 06 

2) Cópia do contrato com a distribuidora (CEMIG);  

Resposta n. 06: Os convênios atuais celebrados entre as prefeituras e a CEMIG são disponibilizados neste 

esclarecimento. Contudo, compete à futura SPE re-negociar os termos do convênio e/ou contrato com a 

distribuidora, nos termos da legislação vigente e regulamentos da ANEEL. 

 

Questão n. 07 

3) Histórico de valores a ser pagos;  

Resposta n. 07: O modelo econômico financeiro de referência foi elaborado considerando o consumo 

atual de energia e o consumo projetado após a modernização do Parque de Iluminação Públicas segundo 

o projeto de referência. Contudo, cabe a cada licitante estimar o consumo que espera atingir após a 

modernização do parque conforme sua proposta de modernização (tipo de equipamento, consumo etc) 

dentro dos parâmetros do Edital e Contrato e, sob estes, construir sua proposta comercial a ser 

apresentada 

 

Questão n. 08 

4) Potência instalada do parque;  

https://www.cemig.com.br/atendimento/valores-de-tarifas-e-servicos/


 

Resposta n. 08: A potência instalada do parque está sendo apresentada no Plano de Negócios e constante 

também na pág. 52 do Edital, Anexo II – Inventário (estimado) da Rede. 

 

Questão n. 09 

5) Consumo mensal médio do parque;  

Resposta n. 09:  Constante na pág. 15 da Atualização da Modelagem Econômico-Financeiro. 

 

Questão n. 10 

6)  Número de horas por dia a considerar no cálculo teórico do consumo (ex.: 11:52 / por dia).  

Resposta n. 10: O número de horas por dia a ser considerada é estabelecido nas Portarias da ANEEL para 

estabelecer o consumo teórico, e constante na pág. 14 da Atualização da Modelagem Econômico-

Financeiro. 

 

Questão n. 11 

2. Com relação ao valor total do contrato o edital menciona:  

1) Na pg. 11  

” 4. DO VALOR DO CONTRATO  

4.1. O CONTRATO tem o valor global estimado em R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões 

de reais), que corresponde a soma do valor previsto para contraprestações ao longo de todo o 

CONTRATO.” 

2) Na pg. 16  

“8.9.6. Cujo valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA indicado na PROPOSTA DE PREÇO for 

superior a R$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais) em conformidade com o disposto o 

artigo 40, X, da Lei nº 8.666/93;”  

II. Entendemos que houve um erro de digitação, haja visto que 552.000,00 mensais, por 25 anos, resulta 

em 165.6000.000,00 sendo esse o valor global estimado a ser considerado. Está correto o nosso 

entendimento?  

Resposta n. 11: Sim está correto o entendimento, houve um erro de digitação. O valor total estimado 

contrato é de R$ 165.600.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões e seiscentos mil reais), resultado do 

da seguinte memória de cáculo: R$ 552.000,00 x 25 anos x 12 meses. 

 

Questão n. 12 

3. Com relação ao aterramento, de acordo com o item 9.2.1.1 na pg. 93, entendemos que será de 

responsabilidade do Poder concedente a entrega do parque com os aterramentos adequados ou suportar 



 

os custos para que a Concessionária o faça, não cabendo ônus para a concessionária por conta da falta 

de aterramento adequado em nenhuma hipótese. Está correto o nosso entendimento?  

Resposta n. 12: Está correto o entendimento. 9.2.1.1. Com a emissão da ORDEM DE INÍCIO, além de 

assumir as obrigações previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, a SPE deverá, no prazo de 180 (cento 

e oitenta dias) inspecionartodos os equipamentos de distribuição (postes), identificando aqueles que não 

dispuserem de adequado aterramento, conforme as normas técnicas vigentes, em especial as editadas 

pela CEMIG, cabendo ao PODER CONCEDENTE providenciar o aterramento por si ou notificando a 

entidade competente, ou proceder com o competente reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO 

DE CONCESSÃO, tendo em vista que é sua responsabilidade de entrega do parque à CONCESSIONÁRIA de 

acordo com as normas aplicáveis. 

 

Questão n. 13 

4. Na hipótese de a regularização ou liberação das obras referentes aos aterramentos, seja por parte do 

poder concedente ou entidade competente ou da CEMIG, resultar em atraso no cronograma da 

Concessionária. Entendemos que a concessionária não pode ser penalizada pelos atrasos, bem como que 

a mesma deve ser ressarcida de eventuais perdas. Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, 

favor disponibilizar documento da prefeitura assumindo responsabilidade por obras na rede da CEMIG 

sem a necessidade de aprovação da mesma, de forma que as referidas obras não estejam sujeitas a 

cronogramas e aprovações da CEMIG, os quais poderiam resultar em atraso no cronograma da 

Concessionária. Bem como documento da prefeitura permitindo a Concessionária contratar empreiteiras 

homologadas na CEMIG para execução de Projetos e Obras “Part”, com ônus destes serviços a cargo do 

Poder Concedente.  

Resposta n. 13: O entendimento é parcialmente correto. Os prazos contratuais de responsabilidade da 

Concessionária deverão ser respeitados. Acaso alguma providência por parte da CEMIG e/ou Poder 

Concedente que objetivamente interfira com os prazos da Concessionária não ser atendida dentro de um 

prazo adequado, compete à Concessionária informar o fato ao Poder Concedente  indicando potenciais 

medidas mitigatórias que possam ser adotadas pela própria Concessionária para a retomada do 

cronograma, ou os eventos e medidas cuja execução são impeditivas para o cumprimento dos prazos 

acordados, com sugestão de novo cronograma físico a partir da conclusão das medidas de 

responsabilidade da CEMIG e/ou Poder Concedente. 

 

Questão n. 14 

5. As sucatas das luminárias convencionais retiradas, serão de responsabilidade/propriedade da 

Concessionária?  



 

Resposta n. 14: As sucatas das luminárias convencionais retiradas serão de responsabilidade da 

concessionária, devendo ser considerado na elaboração da proposta comercial da licitante o correto 

descarte. 

 

Questão n. 15 

6. A Concessionária pode comprar energia elétrica de terceiros?  

Resposta n. 15: A Concessionária poderá contratar o fornecimento de energia com terceiros desde que 

permitido na legislação e regulamento ANEEL vigentes, permitindo-se, neste caso, a subcontratação com 

faturamento direto ao Poder Concedente, a quem competirá descontar o valor do faturamento da 

contraprestação mensal devida. 

 

Questão n. 16 

7. O edital deixa claro que o número total de pontos no parque é de 11.122, porem também apresenta 

170 pontos cênicos. Entendemos que os pontos cênicos já estão inclusos na contagem dos 11.122 pontos. 

Está correto o nosso entendimento?  Caso negativo, solicitamos que sejam informadas as potências e 

tipos de lâmpadas dos pontos cênicos.  

Resposta n. 16: O total de 11.122 pontos de iluminação não contêm os pontos cênicos. O total 

apresentado é apenas dos pontos de iluminação pública, que atualmente são considerados nas contas 

de energia elétrica dos municípios. 

Atualmente as potências e tipos de lâmpadas de pontos cênicos, encontram-se na pág. 23 da Atualização 

da Modelagem Econômico-Financeiro, ( LED ornamentais de 4000lm - 1.342 luminárias; LED ornamentais 

de 8000lm - 785 luminárias; LED 6000lm - 63 Spot; LED 10000lm - 82 Spot; Postes ornamentais de 2,5m 

de altura - 110 postes; Postes ornamentais de 8,0m de altura - 78 postes; Postes viários de aço de 7,0m 

de altura - 50 postes), entretanto a definição dos valores de investimentos em pontos cênicos,  será de 

responsabilidade de cada licitante, não cabendo ao Poder Concedente emitir opiniões sobre a forma de 

sua precificação. 

 

Questão n. 17 

8. O edital não resta claro sobre o crescimento da rede de iluminação pública (grifado para destacar):  

1) Na pg. 38  

“c. ao atendimento da demanda reprimida existente, no período, para o serviço de Iluminação Pública 

dos 8 Municípios com o acréscimo de 5% (cinco por cento) de extensão imediata de rede, correspondendo 

a 557 pontos em locais a serem indicados pelo PODER CONCEDENTE;  

d. ao crescimento vegetativo verificado no período, limitado a 2.263 pontos; e  



 

e. a realização de projetos de Iluminação Pública cênica ou de destaque nos 139 locais indicados.” 

2) Na pg. 38 e 39  

“Para fins deste Contrato considera-se:  

a. Crescimento vegetativo: a necessidade de expansão da Rede Municipal de Iluminação Pública 

resultante do surgimento de novos logradouros públicos municipais legalizados (como novas praças, ruas 

ou avenidas) na Área da Concessão até o limite de 2.293 pontos novos (excluídos os de extensão 

imediata); e  

b. Projetos de Iluminação Pública cênica ou de destaque: projetos específicos, diferenciados do padrão 

convencional para tráfego de veículos e pedestres, voltados à valorização, através da luz, de 

equipamentos urbanos como pontes, viadutos, monumentos, fachadas e obras de arte de valor histórico, 

cultural ou paisagístico, localizados na Área da Concessão com, no mínimo, atendimento dos 139 locais 

elencados neste EDITAL.”  

3) Na pg.40  

“A demanda reprimida atual de 557 pontos e o crescimento vegetativo do parque de iluminação, até o 

limite de 2.293 novos pontos, deverão ser atendidos a partir do segundo ano de contrato com luminárias 

de tecnologia LED ou de eficiência superior.  

O número total de pontos estimados pelo contrato até o final da concessão é de 13.972 pontos.”  

4) Na pg.117  

“i) Instalar os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA adicionais demandados pelo PODER CONCEDENTE, até 

o limite previsto neste CONTRATO – [2.820]; “  

I. Entendemos, portanto, que a demanda reprimida seja de 557 pontos, o crescimento vegetativo de 

2.293 pontos, resultando no limite de 2.850 pontos e não 2.820 como no item “4)” acima, de forma que 

o número total de pontos ao final da concessão seja de 13.972. Está correto o nosso entendimento? Caso 

negativo, favor disponibilizar os números corretos.  

Resposta n. 17: O total dos pontos de iluminação de demanda reprimida é de 557 pontos e o total 

estimado de crescimento vegetativo é de 2.293 pontos, totalizando 2.850 pontos de iluminação. 

 

Questão n. 18 

II. Ainda com relação ao crescimento do parque, entendemos que os pontos “Projetos de Iluminação 

Pública cênica ou de destaque: projetos específicos, diferenciados do padrão convencional para tráfego 

de veículos e pedestres, voltados à valorização, através da luz, de equipamentos urbanos como pontes, 

viadutos, monumentos, fachadas e obras de arte de valor histórico, cultural ou paisagístico, localizados 

na Área da Concessão” estão inclusos nos pontos de crescimento vegetativo e demanda reprimida. Está 

correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor disponibilizar os números corretos.  



 

Resposta n. 18: Não está correto o entendimento. O Edital cita 170 locais na Atualização da “Modelagem 

Econômico- Financeiro”, disponibilizado no site do CPGI. Entretanto, para facilitar sua visualização, é 

disponibilizado um documento intitulado “Pontos Cênicos” no site do CPGI.  

O eventual aumento do número de pontos cênicos, assim considerados os locais a serem indicados pelos 

municípios, será objeto de adequado termo de aditamento, nos termos da legislação e do contrato. Os 

locais a serem considerados na proposta são os listados no documento “Pontos Cênicos” que pode ser 

consultado no site do CPGI. 

 

Questão n. 19 

III. Com relação ao item “2 - b” “locais de atendimento dos 139 locais elencados neste EDITAL” não foram 

elencados tais locais no edital. Devemos desconsiderar tais atendimentos? Caso negativo por favor 

elencar os 139 locais, bem como o serviço a ser realizado em cada um deles, de modo a manter a 

isonomia do edital.  

Resposta n. 19: Os 170 locais são citados na Atualização da “Modelagem Econômico- Financeiro”, 

disponibilizado no site do CPGI. Entretanto, para facilita sua visualização, é disponibilizado um 

documento intitulado “Pontos Cênicos” no site do CPGI. 

 

Questão n. 20 

IV. Ainda com relação aos locais elencados (que não estão elencados) no item “2)” temos a que seriam 

no mínimo 139, porem no restante do edital esse valor é sempre fixo em 139. Entendemos que o valor a 

ser considerado é de 139 locais. Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor informar quais 

são os números corretos, haja visto quer o edital está contraditório. Pedimos também que seja informado 

qual será o critério de compensação financeira para locais adicionais.  

Resposta n. 21: Para a elaboração da proposta, deverá ser considerado 170 locais com pontos cênicos, 

conforme a Atualização da Modelagem Econômico-Financeiro, e página 38, Anexo I – Termo de 

Refeência. 

 

Questão n. 22 

9. Com relação a demanda reprimida e crescimento vegetativo (grifado para destacar):  

1) Na pg. 39 “a. Luminárias novas com tecnologia LED ou de eficiência superior em 100% do Parque de 

Iluminação e luminárias novas e eficientes remodelando totalmente o parque de IP, eliminando a 

demanda reprimida no primeiro ano e atendendo ao crescimento vegetativo ao longo de todo o 

contrato.”  



 

2) Na pg. 40 “A demanda reprimida atual de 557 pontos e o crescimento vegetativo do parque de 

iluminação, até o limite de 2.293 novos pontos, deverão ser atendidos a partir do segundo ano de contrato 

com luminárias de tecnologia LED ou de eficiência superior.”  

I. Entendemos que a Demanda reprimida deve ser atendida até o final do primeiro ano, e o crescimento 

vegetativo deve ser atendido a partir do início do segundo ano. Está correto o nosso entendimento? Caso 

negativo, favor informar quais são os números corretos, haja visto quer o edital está contraditório.  

Resposta n. 22: A demanda reprimida deverá ser atendida no primeiro ano e o crescimento vegetativo a 

partir do segundo ano. 

 

Questão n. 23 

10. O edital deixa claro que o custo de adequação (sejam elas realizadas pelo poder concedente, seja 

pela CEMIG, seja pela Concessionária) serão integralmente custeados pelo poder concedente (pg. 93 - 

item 9.2.1.1). O edital também reforça a importância do aterramento adequado, sendo fundamental para 

o bom funcionamento da tecnologia LED. Uma vez que a distribuidora de energia elétrica que atende as 

cidades do consorcio é a CEMIG. Sabendo se que a CEMIG exige que qualquer intervenção em seus ativos 

seja feita por ela própria ou empresas “Homologadas” por ela (obras PART), e que o projetista siga os 

padrões da CEMIG, que o projeto seja aprovado pela CEMIG, que as adequações e complementos 

solicitados pela CEMIG devem ser atendidas, e principalmente que a Cemig tem prazos rígidos para cada 

etapa do processo descrito acima. Resta claro que a futura concessionária não terá controle sobre os 

prazos para a conclusão das possíveis obras de adequação dos aterramentos. Portanto o nosso 

entendimento é de que a Concessionária não poderá ser penalizada de nenhuma forma por conta de 

adequações no aterramento. Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, solicitamos que seja 

apresentando documentos respaldando a Concessionária com relação a custos e prazos que possam 

ocorrer por conta da adequação do aterramento.  

Resposta n. 23: O entendimento é parcialmente correto. Os prazos contratuais de responsabilidade da 

Concessionária deverão ser respeitados. Acaso alguma providência por parte da CEMIG e/ou Poder 

Concedente que objetivamente interfira com os prazos da Concessionária não ser atendida dentro de um 

prazo adequado, compete à Concessionária informar o fato ao Poder Concedente  indicando potenciais 

medidas mitigatórias que possam ser adotadas pela própria Concessionária para a retomada do 

cronograma, ou os eventos e medidas cuja execução são impeditivas para o cumprimento dos prazos 

acordados, com sugestão de novo cronograma físico a partir da conclusão das medidas de 

responsabilidade da CEMIG e/ou Poder Concedente. 

 

 



 

Questão n. 24 

11. Nos arquivos do edital foi disponibilizada uma planilha de nome “Tabela-de-preço-CPGI” que 

apresenta uma Lista de Materiais, Unidade de Serviço de Projeto, Unidade de Serviço de Construção. 

Aparentemente concebida nos moldes da CEMIG. Porem ao analisarmos a planilha, foi observado que os 

quantitativos são aleatórios.  

Exemplo:  

1) 700 braços de IP para 300 Luminárias (cada braço serve para suportar uma luminária);  

2) 300 Luminárias e 1.500 identificadores de fase (se utiliza 1 ou 2 por luminária);  

3) 220 transformadores e 115 suportes de transformador (cada transformador necessita de um suporte);  

4) 1.415 postes e 500 US (a instalação de um poste consome minimamente uma US);  

5) 500 US de projeto e 500 US de construção (a proporção entre US de projeto e US de construção tem 

grande variação dificilmente sendo igual a 1).  

I. De forma que a planilha em questão é aparentemente, meramente ilustrativa e que seus valores e 

quantitativos não se aplicam de forma alguma as propostas. Está correto o nosso entendimento? Caso 

negativo, favor informar aonde deve ser utilizada, bem como disponibilizar os projetos das obras que 

deram origens aos quantitativos, e caso seja apenas uma estimativa, favor corrigir os quantitativos para 

evitar “jogos de planilha”.  

Resposta n. 24: A planilha de nome “Tabela-de-preços-CPGI” não existe no Edital e/ou seus anexos, e 

não consta no link da Concorrência em destaque. De toda forma, todo e qualquer eventual preço e ou 

quantitativo indicado no Edital e seus anexos relativo a itens unitários e seus preços são estimativos e 

não vinculantes.  

 

Questão n. 25 

12. Sabendo se que a CEMIG exige que qualquer intervenção em seus ativos seja feita por ela própria ou 

empresas “Homologadas” por ela (obras PART), e que o projetista siga os padrões da CEMIG. Quando o 

Edital menciona “c. ao atendimento da demanda reprimida existente, no período, para o serviço de 

Iluminação Pública dos 8 Municípios com o acréscimo de 5% (cinco por cento) de extensão imediata de 

rede, correspondendo a 557 pontos em locais a serem indicados pelo PODER CONCEDENTE” o mesmo se 

refere a rede de Iluminação Pública e não obras de ampliação da rede de distribuição de energia da 

CEMIG. Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor disponibilizar quais são as 

obras/projetos da CEMIG a serem executadas por terceiros, homologados pela CEMIG, a serem 

contratados pela Concessionária.  

Resposta n. 25: O entendimento está correto. 

 



 

Questão n. 26 

Após análise ao edital supra não pudemos identificar qual será a dotação orçamentária e empenho para 

o futuro contrato da PPP de iluminação. Gentileza nos informar. 

Resposta n. 26: A minuta do contrato prevê o pagamento integralmente com a receita da CIP/COSIP dos 

municípios, não existindo dotação orçamentária ou empenho de cada municípcio, pois não há previsão 

de pagamento por parte do tesouro municipal. 

 

Andradas, MG, 28 de julho de 2021. 

 

 

Rute Fernandes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI. 

 


		2021-07-29T11:22:01-0300
	RUTE FERNANDES NOVAES:10014331659




