
QUESTIONAMENTOS, VIA CHAT, NO DIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

REALIZADA EM 15/07/20

1) Enviada por:  ASSENAG

PERGUNTA:  A  Prefeitura  disponibilizou  o  Georreferenciamento  do  Município  aos

participantes da elaboração dos Estudos para Modelagem da PPP?

RESPOSTA: Os Estudos da modelagem foram elaborados considerando a base de dados dos

ativos de iluminação pública disponibilizados pela CPFL, que é a atual detentora dos Ativos,

porém o Projeto prevê a elaboração de inventário georreferenciado pela Empresa vencedora

com a possibilidade de ajustes da quantidade efetiva de Ativos.

2) Enviada por: - ASSENAG

PERGUNTA: A empresa vencedora dos Estudos para Modelagem apresentou as Notas 

RESPOSTA: Foi elaborado um Processo de PMI para submissão das propostas com previsão

de remuneração da proposta selecionada, como é previsto no ritual de elaboração de PPP,

portanto o pagamento está de acordo com o que foi previsto no Edital,  e coerente com os

valores praticados em outros projetos do porte e nível do realizado em Bauru.

3) Enviada por: ASSENAG

PERGUNTA: A Prefeitura procurou saber os valores médios praticados por especialistas na

elaboração de tais estudos? 

RESPOSTA: A  Prefeitura  teve  o  cuidado  de  verificar  e  comparar  os  valores  com  os

praticados em outros projetos do porte e nível do realizado em Bauru, considerando ainda que

os Estudos para elaboração de uma PPP não tem relação direta com a quantidade de pontos

existentes  no  Município  e  sim  com  a  complexidade  do  projeto,  portanto  a  comparação

efetuada não tem qualquer nexo comparativo de custos. 

4) Enviada por: ASSENAG

PERGUNTA: Os Condomínios horizontais e os loteamentos fechados foram contemplados ? 

RESPOSTA: O Projeto da PPP não tem a finalidade nem o poder de alterar a relação das

prestações de serviços públicos de iluminação pública, apenas abrange o que a legislação já

prevê, no caso de Loteamentos fechados por convenio com a Prefeitura terá o atendimento

normal dos serviços de iluminação pública, já os Condomínios fechados por Lei não podem

ter os serviços de iluminação prestados pelo Poder Público.



5) Enviada por: Carlos Amaral - Bridge360º

PERGUNTA:  Realmente  um  absurdo  o  valor  proposto  para  reembolso  dos  estudos,  a

empresa que realizou os estudos, tem as notas fiscais de quanto efetivamente foi gasto para

realização dos estudos?

RESPOSTA: Foi elaborado um Processo de PMI para submissão das propostas com previsão

de remuneração da proposta selecionada, como é previsto no ritual de elaboração de PPP,

portanto o pagamento está de acordo com o que foi previsto no Edital,  e coerente com os

valores praticados em outros projetos do porte e nível do realizado em Bauru.

6) Enviada por: Carlos Amaral - Bridge360º

PERGUNTA: Porque serão realizadas somente duas trocas das luminárias durante o período

todo da PPP isso entregaria o parque de iluminação sucateado e próximo do fim da vida útil

da ultima troca, ou não o ideal não seria realizar a terceira troca e entregar o parque com

tempo para o poder público gestar a próxima operação?

RESPOSTA: Os Estudos consideraram duas trocas durante a Concessão a quantidade ideal

para equilíbrio econômico/financeiro do Projeto, para não aumentar o custo do mesmo além

do que é necessário, considerando ainda que a vida útil de ativos de iluminação pública é de

20 anos.   

7) Enviada por: Lucas Cauã Tavares de Godoy 

PERGUNTA: A iluminação pública do tipo Ornamental poderá ser incluída na PPP? 

RESPOSTA: Sim, todo o Parque de iluminação pública existente no Município é objeto do

Projeto de PPP da iluminação.

8) Enviada por: Marcus Vinicius Madastavicius 

PERGUNTA: Faz parte no Projeto ou da para exigir que em avenidas principais e praças

possam alterar a fiação aérea por subterrânea? 

RESPOSTA: Não faz parte do Projeto e não podemos exigir, pois a rede de distribuição de

energia elétrica que hoje é aérea pertence a CPFL e continuará desta forma, apenas as redes

exclusivas de iluminação pública do Município que já são subterrâneas



9) Enviada por: Peter  Ho

PERGUNTA: Qual será o valor do CIP que a concessionária estará pleiteando nessa revisão

da CIP neste momento ?

RESPOSTA: A Concessionária receberá apenas a contra prestação dos serviços devidamente

estabelecidos  e  mensurados  no  Projeto  com  a  aprovação  do  Poder  Concedente,  portanto

independente dos investimentos estarem sendo realizados ou já efetivados não afeta a revisão

dos valores da CIP. 

10) Enviada por: Peter Ho

PERGUNTA: Neste ponto, em diante, como saber se as revisões do CIP estão de acordo com

os interesses do município ou da concessionária ?

RESPOSTA: A Concessionária receberá apenas a contra prestação dos serviços devidamente

estabelecidos  e  mensurados  no  Projeto  com  a  aprovação  do  Poder  Concedente,  portanto

independente dos investimentos estarem sendo realizados ou já efetivados não afeta a revisão

dos valores da CIP. 

11) Enviada por: Peter Ho 

PERGUNTA: Não pode em praças ser colocado energia solar nos postes? 

RESPOSTA:O  Projeto  não  prevê  a  instalação  de  energia  fotovoltaica  nos  postes,

considerando que ainda tem um custo muito elevado e se trata de uma tecnologia ainda em

desenvolvimento, porém não impede de ser inserido posteriormente quando for viável.

12) Enviada por: Antonio Piccino 

PERGUNTA: A distribuidora de energia poderá participar da disputa ou será vedada essa

participação?

.RESPOSTA: O Projeto  não determina  se a  Concessionária  pode ou não participar,  pois

existe  legislação específica para os Contratos  de Concessão das Distribuidoras de energia

elétrica.

13) Enviada por: Nelson Itaberá 

PERGUNTA: Como o edital proposto garante que contratação de verificador independente

não tenha vínculo com contratado concessionário? 

RESPOSTA: O  Verificador  Independente  deverá  seguir  os  critérios  de  avaliação  do

Concessionário  de  acordo  com  os  Indicadores  propostos  no  Projeto,  podendo  o  Poder

Concedente fiscalizar a qualquer momento.


