
 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
À  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: CONCORRÊNCIA N º01.2022 – MUNICÍPIO DE PLACAS-PA 

OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), 
NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PLACAS 

 

A QUARK ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12.496.490/0001-48, sediada na Rua Gothard 

Kaesemodel, Nº 732, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, por intermédio de seu representante legal o 

Hoylson Trevisol, brasileiro, Engenheiro Eletricista, RG: 3.746.083, CPF: 028.182.679-00, e inscrito no 

CREA sob o nº SC 052048-9apresentar as seguintes solicitações de esclarecimentos ao edital da 

Concorrência Pública nº 01.2022.: 

Número 
da 

questão 
 

Item do 
EDITAL  Esclarecimento Solicitado 

1  Edital omisso  

Poderiam esclarecer sobre a possibilidade de apresentação dos documentos 
(procuração/ declarações/ proposta) contendo a sua  assinatura de forma 
eletrônica, emitida por Autoridade Certificadora credenciada, a ICP-Brasil, 
conforme Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 
substituindo, assim assinatura com firma reconhecida em cartório.  

2  12.3.1. Está correto o entendimento de que é obrigatória a apresentação do plano 
de negócios por todas as empresas licitantes?  

3  Edital omisso 
Em qual envelope o plano de negócios deverá ser apresentado, no edital esta 
omisso quanto a essa informação; 

 4 15.3.1 

A Contraprestação Pública Mensal (CPM) máxima foi estabelecida em 
R$59.000,00 com base em abril de 2022, atualizável até o mês da 
apresentação das propostas por meio da aplicação do IPCA. Diante disso, 
considerando que a sessão pública e abertura do envelope 2 (proposta 
econômica) das licitantes será dia 19/07/22 e que o IPCA será conforme 
mostrado, teremos CPM máxima aceitável conforme mostrado abaixo no 
valor de R$59.555,90. Nosso entendimento está correto?  

5 16.9 

Para que a licitante seja habilitada o edital admite o somatório de atestados 
para os subitens do item 16.9, porém, não foram apresentados estes subitens. 
Diante disso, questionamos: 

Há realmente estes subitens do item 16.9 do edital? 



 

 

 

Qual a quantidade mínima de pontos de iluminação pública a licitante 
deve apresentar no seu atestado? 

6 
16.9 
 

Quais os requisitos dos atestados que devem ser apresentados PARA 
HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS LICITANTES? O edital 
exige apenas atestado de capacidade técnica do responsável técnico, 
infringindo o artigo 30 da Lei nº 8.666/93 

 

7 16.9 Qual a quantidade mínima de pontos de iluminação pública as licitantes 
deverão apresentar no seu atestado? 

 

8 16.7 (III) A visita técnica é requisito obrigatório para fins de habilitação? Ou as 
empresas licitantes que optarem por não realiza-la poderão apresentar auto 
declaração de NÃO VISITA técnica, que conhece as condições do local da 
execução dos serviços e que tem conhecimento de todas as 
informações necessárias à laboração da proposta de preços.  

9 3.2.6  O edital exige que as luminárias de LED permitam fácil acesso ao 
compartimento elétrico, sem a necessidade do uso de ferramentas para abrir o 
comportamento. Conhecemos apenas um fornecedor de luminárias no 
Brasil que atende esta exigência, diante disso, poderia informar quais outros 
três fornecedores o município/Tellus Mater fez contato para obter os 
orçamentos que fizeram parte dos estudos da PPP? 

 

10 5.5 
Gerenciamento 
de uso de 
energia elétrica 
, página 76 do 
edital  

O edital exige que o gerenciamento do consumo da energia elétrica do sistema 
de iluminação pública será de responsabilidade da licitante vencedora 
(concessionária), que deverá realizar as medições de consumo através do 
sistema de gerenciamento (entenda-se, sistema de telegestão), que deve ser 
homologado junto aos órgãos competentes. Diante disso, pergunta-se: 

O referido “órgão competente” é a Concessionária distribuidora de 
energia de Placas? Equatorial Energia – CELPA? 

11 5.5 
Gerenciamento 
de uso de 
energia 
elétrica, página 
76 do edital 

A medição do consumo de energia realizado por um sistema de telegestão é 
uma situação nova no país que está gerando muitas divergências de opiniões 
sobre este tema, pois as distribuidoras de energia elétrica questionam a 
veracidade dos dados de consumo de energia elétrica apresentados pelos 
sistemas de telegestão e se posicionam de maneira a não aceitar estas 
medições como fonte de informação para geração da fatura de energia 
elétrica. Diante disso, pergunta-se: 

 



 

 

 

O poder concedente garante que a concessionária distribuidora de 
energia elétrica (Equatorial energia – CELPA) aceitará ser remunerada 
pelo fornecimento de energia elétrica com base nos dados obtidos pelo 
sistema de telegestão que será monitora/gerenciado pela licitante 
vencedora deste certame? 

 

12 5.5 
Gerenciamento 
de uso de 
energia 
elétrica, página 
76 do edital 

Quais municípios no Brasil já adotam esta prática mencionada acima, ou seja, 
medição real do consumo de energia da IP (por telegestão) homologado pela 
distribuidora de energia elétrica?  

Qual a justificativa técnica para esta exigência? 

12 5.5 
Gerenciamento 
de uso de 
energia 
elétrica, página 
76 do edital 

Quais municípios no Brasil já adotam esta prática mencionada acima, ou seja, 
medição real do consumo de energia da IP (por telegestão) homologado pela 
distribuidora de energia elétrica?  

Qual a justificativa técnica para esta exigência? 

13 3.1.1 Diretrizes para 
elaboração de 
projetos executivos 
de iluminação 
pública e  4.11 
Redução do 
Consumo de 
Energia Elétrica 

Há duplicidade de informação com relação ao número de tipos de luminárias 
de LED exigidas pelo edital. No edital é exigido, no máximo, dois tipos de 
luminárias LED no entanto, em outra página do edital é exigido outros 5 tipos 
de luminárias de LED . Qual quantidade de luminárias de LED está correta e 
deve ser considerada pelo licitante? 

14 Edital omisso  Qual a quantidade de pontos de IP (iluminação pública) que devem ser 
instalados a telegestão? Caso a resposta seja em 100% do parque, qual a 
justificativa técnica para isso? Haja vista que o parque terá 87% de luminárias 
de 26W e 35W e a aplicação de telegestão em potências baixíssimas como 
estas não apresenta custo benefício atrativo, pois o custo de investimento 
desta tecnologia ainda é muito alto. 

15 CADERNO II- 
ANÁLISE 
ECONOMICO-
FINANCEIRA 

Há divergência nos percentuais referentes ao mecanismo de reajuste da 
contraprestação máxima (CADERNO II- ANÁLISE ECONOMICO-
FINANCEIRA). No texto está sendo informado uma relação de 30/70% na 
expressão matemática está informando uma relação de 35/65%. Qual a 
relação está correta? 

   



 

16 ANEXO II – 
CARTA DE 
APRESENTAÇÃO 
DA PROPOSTA 
ECONÔMICA 
ITEM IV E PLANO 
DE NEGÓCIOS   

O edital informa que o prazo de concessão será de 30 anos, mas o Plano de 
negócio referência foi apresentado com 24 anos. Qual o prazo de concessão 
correto? 

17 PLANO DE 
NEGÓCIOS  
APRESENTA NA 
TABELA P2A-
LUMINÁRIAS 

O plano de negócio de referência apresenta na tabela P2A-LUMINÁRIAS 
uma estimativa de consumo de energia elétrica anual de R$46.804,68 e na 
tabela P3-CUSTOS R$33.000,00 a partir do 3° ano diante disso, pergunta-se: 

 Qual o gasto de energia anual está correto? 
 

18 PLANO DE 
NEGÓCIOS  
APRESENTA NA 
TABELA P2A-
LUMINÁRIAS 

O plano de negócio de referência apresenta na tabela P2A-LUMINÁRIAS 
uma estimativa de consumo de energia elétrica anual de R$46.804,68 e na 
tabela P3-CUSTOS R$33.000,00 a partir do 3° ano Diante disso, pergunta-se: 

 
 Qual o memorial de cálculo do gasto de R$33.000,00? 

  

 

 

Base de cálculo questionamento  de nº 04: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Joinville/SC, 05 de julho de 2022. 

 

 

QUARK ENGENHARIA LTDA - CNPJ 12.496.490/0001-48                                                                                     
Hoylson Trevisol – Diretor Administrativo 
Responsável Técnico - CREA/SC 052048-9 

RG: 3.746.083/CPF: 028.182.679-00 
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