
 

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 06. 

 

Questão n. 30 

ERRO MATERIAL NA MINUTA CONTRATUAL 

Há, aparentemente, erro material nos entre os itens 14.11 e 16.1.1.1: 

 

“14.11. Sempre 1. 

a) as LUMINÁRIAS poderão ser objeto de aluguel, comodato, mútuo, leasing ou outra forma 

jurídica prevista na legislação apenas nos primeiros 20 (vinte) anos da CONCESSÃO, devendo 

passar a propriedade da SPE a partir do vigésimo ano, momento em que passarão a integrar 

obrigatoriamente a lista dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE ao final do CONTRATO.  

 

b) a infraestrutura de telecomunicação (cabos, antenas, fibra ótica, etc) integrada a um outro 

serviço público e/ou atividade econômica autônomos, eventualmente utilizada na CONCESSÃO 

para o tráfego de informações no âmbito do sistema de telegestão da REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, desde que conforme as eventuais normas técnicas editadas pela ANEEL, 

e/ou titular da infraestrutura (Distribuidora de energia).  

 

16.11.1.  Para fins do disposto na subcláusula 14.11. “c” e “e”, a SPE deverá prever mecanismos 

contratuais junto ao terceiro detentor/fornecedor da infraestrutura utilizada, que assegurem a 

continuidade do CONTRATO por ela celebrado e a sub-rogação dos direitos e obrigações dele 

decorrentes para o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados, a seu exclusivo critério e 

ressalvada a aplicação da legislação pertinente, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos da extinção da 

CONCESSÃO, sob pena de arcar com os prejuízos e custos eventualmente incorridos pelo PODER 

CONCEDENTE na (re)contratação de serviços similares, pelo prazo correspondente.  

 

A redação “pula” do item 14.11 diretamente para o item 16.1.1.1, que por sua vez faz referência às letras 

“c” e “e” da “subcláusula anterior”, algo inexistente no documento. Assim, necessária a correção do 



 

equívoco para que os licitantes tenham pleno conhecimento de todas as obrigações que constarão no 

instrumento contratual. 

 

Resposta n. 30: Houve, neste caso específico, erro material facilmente compreensível. Informa-se a 

leitura correta dos itens é a seguinte: 

“14.11. Das LUMINÁRIAS. 

a) as LUMINÁRIAS poderão ser objeto de aluguel, comodato, mútuo, leasing ou outra forma 

jurídica prevista na legislação apenas nos primeiros 20 (vinte) anos da CONCESSÃO, devendo 

passar a propriedade da SPE a partir do vigésimo ano, momento em que passarão a integrar 

obrigatoriamente a lista dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE ao final do CONTRATO.  

 

b) a infraestrutura de telecomunicação (cabos, antenas, fibra ótica, etc) integrada a um outro 

serviço público e/ou atividade econômica autônomos, eventualmente utilizada na CONCESSÃO 

para o tráfego de informações no âmbito do sistema de telegestão da REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, desde que conforme as eventuais normas técnicas editadas pela ANEEL, 

e/ou titular da infraestrutura (Distribuidora de energia).  

 

14.11.1.  Para fins do disposto na subcláusula 14.11. “a” e “b”, a SPE deverá prever mecanismos 

contratuais junto ao terceiro detentor/fornecedor da infraestrutura utilizada, que assegurem a 

continuidade do CONTRATO por ela celebrado e a sub-rogação dos direitos e obrigações dele 

decorrentes para o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados, a seu exclusivo critério e 

ressalvada a aplicação da legislação pertinente, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos da extinção da 

CONCESSÃO, sob pena de arcar com os prejuízos e custos eventualmente incorridos pelo PODER 

CONCEDENTE na (re)contratação de serviços similares, pelo prazo correspondente.  

 

14.11.2. Para fins do disposto na subcláusula 14.11. “a” e “b” a SPE deverá também contratar 

seguro suficiente para suportar a eventual indenização do terceiro detentor/fornecedor da 

infraestrutura utilizada, que assegurem a entrega de todos os equipamentos para o PODER 

CONCEDENTE no caso de extinção da CONCESSÃO.  

 

14.11.3. Em todo o caso, será sempre exigido da SPE a indicação de solução que assegure ao PODER 

CONCEDENTE que, ao final do prazo previsto do CONTRATO, sejam todos os bens já instalados ou 

outros, novos e que atendem a todas as exigências técnicas deste CONTRATO, transferidos para a 

propriedade do PODER CONCEDENTE.” 



 

 

Para não gerar maior tumulto na leitura do Edital, mantém-se a numeração a partir do subitem 16.2. na 

forma como está, reconhecendo-se que não existe redação para o subitem 15. 

 

Andradas, MG, 29 de julho de 2021. 

 

 

Rute Fernandes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI. 
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