
APRESENTAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA

Nº 01/2020

O MUNICÍPIO DE BAURU, por meio Conselho Gestor do Programa Municipal

das PPP-CGP,  comunica  a  todos os  interessados  a  abertura  da Consulta

Publica  referente  a   Concessão   PARA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE

ILUMINAÇÃO  PUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE  BAURU/SP,   INCLUÍDOS  O

DESENVOLVIMENTO, A MODERNIZAÇÃO, A EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA,  A

OPERAÇÃO  E  A  MANUTENÇÃO  DO  SISTEMA  MUNICIPAL  DE  ILUMINAÇÃO

PÚBLICA,  em observância ao artigo  10, VI da Lei Federal 11079 de 30 de

dezembro de 2004 e suas alterações, e da Lei Municipal 6787 de 12 de maio

de 2016.  e dos estudos que a fundamentaram, de forma a garantir a ampla

participação das comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA:

A referida contratação objetiva a melhoria da qualidade dos SERVIÇOS DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA no Município, incluindo, dentre outras medidas:

I - modernização e expansão do parque;

II - melhoria no grau de iluminação implantado;

III - uniformização da iluminação nas vias, calçadas, parques, quadras e demais

componentes do Município atendidos pelo serviço de iluminação pública;

IV - melhoria na qualidade dos serviços de operação e manutenção do parque

de iluminação pública prestados à população;

V - expansão da rede com a finalidade de suprir eventual demanda reprimida ou

crescimento vegetativo do Município;
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VI  -  melhorias  significativas  em  termos  de  percepção  de  segurança,

conectividade, eficiência da prestação dos serviços; 

VII - redução do consumo de energia elétrica com iluminação pública.  

Em  resumo,  a contratação  em questão  visa  a  viabilizar  investimentos  que

garantam a modernização e a eficientização do parque de iluminação pública

do  Município  de  Bauru,  acompanhados  de  um  padrão  de  performance

operacional  que  propicie  o  atendimento  às  expectativas  e  demandas  da

população.

O processo de estudos visando subsidiar a modelagem de contratação para

investimento em infraestruturas e prestação de serviços de iluminação pública

no município, foi realizado através do Edital 424/2018, Chamamento Público n.º

44/2018  e  Procedimento  de  Manifestação  de  Interesse  -  PMI,  n.º  01/2018,

publicado em Diário Oficial do Município de 18/09/2018, de acordo com a Lei

Municipal 6787/2016 e o Decreto Municipal n.º 13.831, de 05 de julho de 2018.

Os documentos pertinentes ao Projeto de PPP dos Serviços de Iluminação

Pública  no  Município  de  Bauru/SP  estarão  à  disposição  dos  interessados,

durante o período de 18 de junho a 17 de julho 2020, nos seguintes endereços:

- Conselho Gestor do Programa Municipal de PPPs - CGP - Gabinete, situado

à Praça das Cerejeiras, n.º 1-59, Centro, das 09h às 12h e das 14h às 17h,

devendo  os  interessados  recolher  o custo  de  reprodução  dos  documentos

solicitados; e

- Internet, no seguinte endereço eletrônico: https://www.bauru.sp.gov.br

Os interessados em se manifestar deverão preencher, até o dia 17 de julho de

2020, último dia da Consulta Pública, em formulário específico,ate disponível

nos locais acima indicados, contendo suas eventuais sugestões ou críticas aos

estudos do Projeto de PPP, objetivando seu efetivo aprimoramento.
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