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MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

Processo Administrativo No 3922/2014 
Edital No 02/2015 

Objeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), voltado à 
apresentação de estudos técnicos na forma de projeto indicando 
propostas viáveis de um modelo eficiente de parceria com o 
Poder Público na Operação e Manutenção da Infraestrutura da 
Rede de Iluminação Pública do Município de Palmeira e 
prestação adequada do referido serviço público, que viabilize sua 
constante Modernização, Otimização e Expansão, Enfatizando-
se: 
 

 a relação entre o parceiro e o Poder Público na 
administração do serviço e modus operandi; 
 

 aspectos jurídicos, econômicos e ambientais;   
 

 soluções na área de engenharia, luminotécnica e de 
tecnologia da informação, a serem aplicadas pelo modelo a 
ser proposto no projeto específico, objetivando o aumento 
da eficiência na prestação do serviço de iluminação pública. 

 

 

INFORMAÇÕES PARA CREDENCIAMENTO E CONSULTA 

 

Consultas: 
E-mail: marcosribas@palmeira.pr.gov.br 
Fone: (42) 3909-5111 – 3909-5112 

Responsável pelas informações: 
Marcos Ribas 
Secretário Desenvolvimento Urbano e Rural 

Endereço: 
Secretaria de Obras e Infraestrutura 
Rua Querubina Marcondes de Sá, S/nº. 
2ª a 6ª das 8:00 às 11:30 hs e 13:00 às 17:00 hs 

 

 

mailto:marcosribas@palmeira.pr.gov.br


 

 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

Departamento de Licitações  

2 

 

COMUNICADO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.02/2015 

 
 

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.179.829/0001-65, pessoa jurídica de 

direito público interno, representado por seu Prefeito, Sr. EDIR HAVRECHAKI, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF/MF nº 028.032.159-77, com sede à Praça Marechal Floriano Peixoto, 

nº 11, Palmeira, Paraná, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, FAZ 

SABER que se encontra instaurado PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

- PMI, buscando subsidiar procedimento para a outorga, por meio de concessão, da prestação 

do respectivo serviço público, o que se faz com fulcro na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de junho 

de 1995, na Lei Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995 e artigo 2o da Lei Federal n.º 11.922, 

de 13 de abril de 2009, de acordo com as seguintes condições e exigências: 
 
 

1. FINALIDADE 

 

 

O modelo a ser projetado deverá viabilizar a constante evolução da Infraestrutura da 

Rede de Iluminação Pública, juntamente com a prestação do referido serviço, no sentido 

principal de sua Modernização, Otimização e Expansão, enfatizando-se: a) a relação entre o 

parceiro e o Poder Público na administração do serviço e o modus operandi; e b) soluções na 

áreas técnica  e de engenharia; luminotécnica e de tecnologia da informação, a serem aplicadas 

no bojo do modelo proposto (projeto específico).  

 

Tudo, objetivando o aumento da eficiência na prestação do referido serviço por 

inteiro. Observadas as diretrizes a serem consideradas pelos interessados autorizados, para a 

realização dos estudos, que se encontram descritas neste Edital e em seu Anexo Único. 
 

1.2 Somente serão considerados os projetos autorizados, nos casos em que: 
 

1.2.1.  Atendam aos requisitos legais e técnicos; e 
 

1.2.2.  Forem considerados oportunos e convenientes do ponto de vista administrativo. 
 

1.4 O Município de Palmeira esclarece, desde já, que o recebimento de petições com 

manifestação de interesse na realização de estudos e projetos, não representa a abertura de 

licitação ou qualquer outro procedimento relativo à contratação da prestação de serviços 

públicos de Iluminação Pública, por este, em seu território. 
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2. RESPONSABILIDADE 
 

2.1 As pessoas jurídicas que forem autorizadas a elaborar estudos são responsáveis 

civil e criminalmente pela higidez dos estudos que apresentarem, responsabilizando-se por 

eventuais perdas e danos, ao Município ou a terceiros, direta ou indiretamente provocados pela 

insuficiência de tais estudos, salvo se, de forma explícita, específica e fundamentada, forem 

apontados os riscos que poderão incorrer aqueles que adotarem as recomendações ou 

elementos técnicos que constituem os estudos. 
 

 

3. PRAZOS E CONDIÇÕES GERAIS 
 

3.1 CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS 

 

3.1.2. Os interessados em participar do presente procedimento de manifestação de 

interesse em consonância com o objetivo evidenciado pelo item 1, deverão requerer a devida 

autorização junto à Administração do Município de Palmeira, no Departamento de Licitações, 

Contratos e Patrimônio. 
 

3.1.3. Os requerimentos de credenciamento, voltados ao cadastramento de 

qualificação dos interessados poderão ser apresentados ATÉ AS 16H00MIN. DO DIA 

08/08/2016 no Departamento de Licitações do Município de Palmeira, com endereço na Praça 

Marechal Floriano Peixoto, 11 – 2º andar, Centro – Palmeira/PR – CEP: 84.130-000. 
 

3.1.4. A entrega do requerimento poderá ser realizada em uma via: a) pessoalmente 

no Departamento de Licitações, Contratos e Patrimônio ou; b) através de envio pelos Correios 

por Sedex, respeitando a data limite da postagem conforme item 3.1.3., para o endereço: Praça 

Mal. Floriano Peixoto, nº11, Centro, Palmeira/PR – CEP: 84.130-000. 
 

3.1.5. O pedido de credenciamento e autorização para participação no 

procedimento de manifestação de interesse, deverá ser subscrito pelo representante legal da 

pessoa jurídica interessada, ou conjunto de pessoas jurídicas interessadas. Devendo ser 

instruído com os seguintes documentos e/ou informações: 
 

I- Dados cadastrais contendo a qualificação completa, nome ou razão social, 

endereço completo, área de atuação, telefones e e-mail para contato, o nome e a qualificação 

dos responsáveis perante a Administração Pública Municipal com dados para contato direto 

com estes, que, em todos os casos, deverão responsabilizar-se pela veracidade das 

declarações que fizerem; 
 

II- Ato constitutivo da pessoa jurídica, ou do conjunto de pessoas jurídicas 

interessadas, com a última alteração;  
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III- Comprovação de que o subscritor da petição é o representante legal ou 

procurador devidamente habilitado do(s) interessado(s), por meio de cópia do instrumento 

de procuração pública, ou particular com firma reconhecida e cópia autenticada do 

respectivo CPF e RG. 
 

IV- Apresentação de Cartão de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

– CNPJ do Ministério da Fazenda ou requerimento empresarial; 
 

V- Comprovação da regularidade fiscal, da seguinte forma: 
 

a) Prova de regularidade para com Fazenda Federal (Certidão Negativa de 

Débito conjunta de tributos federais e Dívida Ativa da União) Certidão Negativa Estadual; 

b) Prova de regularidade para com o INSS Certidão Negativa de Débitos 

perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e FGTS Certificado de Regularidade do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (tributos mobiliários 

no Município sede da empresa). 
 

VI- Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 

menor(es) de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

menor(es) de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer atividade, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal; 
 

VII- Comprovação, por meio hábil, de sua qualificação e capacidade técnica para 

o desenvolvimento dos Estudos objetivados neste edital; 
 

VIII- Declaração de disponibilidade da equipe técnica que participará dos 

estudos, bem como a descrição das atividades que cada profissional irá desenvolver, 

acompanhada de termo de aceitação firmado pelo respectivo profissional; 
 

IX- Declaração de que conhece e concorda com todos os termos do presente 

edital; 

X- Indicação de cronograma e de condições técnicas de realização dos Estudos 

no prazo assinalado neste COMUNICADO, descrevendo a metodologia de trabalho que 

assegure, às suas expensas, ampla publicidade dos estudos de pré-viabilidade ao cabo de cada 

etapa de sua execução. 
 

3.1.6 Caso o interessado em realizar os Estudos representar um Consórcio, as 

informações e documentos listados acima deverão ser apresentados por todos os consorciados. 
 

3.1.7 Estão impedidos de participar deste Chamamento Público ao gentes públicos 

municipais, servidores e ocupantes de cargos comissionados. 
 



 

 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

Departamento de Licitações  

5 

3.2. ENTREGA DOS ESTUDOS PELOS INTERESSADOS 
 

3.2.1. A coordenação do processo de recebimento dos Projetos e Estudos de agentes 

privados interessados no presente PMI será exercida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura. 
 

3.2.2. A partir da divulgação da relação dos credenciados, que estarão autorizados a 

participar do procedimento, será contado o prazo de 80 (oitenta) dias, para a apresentação da 

proposta, Projeto/Estudos Técnicos, conforme diretrizes contidas no Anexo Único. 
 

3.2.3. A petição de Manifestação de Interesse com o encaminhando da 

documentação (Projeto/Estudos Técnicos), deverá ser entregue em 02 (duas) vias físicas e 02 

(duas) vias eletrônicas no Departamento de Licitações, Contratos e Patrimônio, pessoalmente, 

ou através dos Correios, via Sedex, respeitando a mesma data limite da postagem – 80 (oitenta) 

dias contados a partir da publicação da relação de autorizados, no endereço constante no item 

3.1.5. 
 

3.2.4.  A referida documentação deverá ser apresentados em papel, mas também em 

versão eletrônica (CD/DVD) com as planilhas eletrônicas (formato Microsoft Excel) abertas 

(desbloqueadas), passíveis de conferência de premissas, fórmulas e simulações, com 

desagregação de todos os itens. 
 

3.2.5.  Depois da avaliação do projeto apresentado e do modelo proposto, o Poder 

Público Municipal poderá convocar audiências e consultas públicas para a apresentação das 

propostas por parte de seus autores, empresas credenciadas e autorizadas. 

 

4. DIRETIVAS 
 

 

4.1. OS ESTUDOS DEVERÃO SER ORIENTADOS PELAS SEGUINTES DIRETIVAS: 

  

a) Promoção de melhoria do índice ou grau de luminância implantado para níveis 

adequados ao tipo de via (significando melhor eficiência da Rede de Iluminação 

Pública e do serviço ofertado); 
 

b) Promoção a uniformidade da iluminação nas vias e nas calçadas; 
 

c) Promoção da redução do consumo de energia elétrica, com o uso de tecnologias 

mais eficientes ("eficientização"); 
 

d) Proposição de soluções de mitigação em relação à poluição visual na Iluminação 

pública; 
 

e) Projeção para a criação e instalação de um Centro de Controle Operacional – 

CCO eficiente; 
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f) Objetivar a aplicação de ferramentas de Tecnologia da Informação no controle 

efetivo e em tempo real do comportamento da Rede de Iluminação Pública; 
 

g) Apresentar mecanismo capaz de controlar/medir a eficiência da prestação do 

serviço pela luminosidade entregue; 
 

h) Promover a melhoria do nível de serviço de Iluminação Pública, especialmente 

na correção de incidentes e problemas correlatos; 
 

i) Apresentar mecanismo que permita a detecção de incidentes na Rede de 

Iluminação Pública em tempo real; 
 

j) Promoção da redução dos incidentes e problemas na Rede de Iluminação 

Pública; 
 

k) Possibilitar ação imediata do operador do sistema, independentemente do 

chamamento do cidadão usuário; 
 

l) Viabilização do oferecimento de resposta ativa ao cidadão usuário, quando este 

fizer contato; 
 

m) Ampliação da disponibilidade e da capacidade da Rede de Iluminação Pública; 
 

n) Garantia da atualização constante, da integridade e da confiabilidade dos dados 

de cadastro técnico/inventário da Rede de Iluminação Pública; 
 

o) Estruturação de um modelo de negócio e solução tecnológica que possibilitem a 

fiscalização das ações do concessionário/parceiro (sistema de controle), sempre 

que necessário, para garantia do fiel cumprimento do contrato, inclusive 

permitindo o acesso do Poder Público aos dados primários e informações 

operacionais da Rede de Iluminação Pública remotamente e em tempo real; 
 

p) Efetivação do controle eletrônico e da automação como meios para garantir a 

transparência da informação e da gestão, afastando eventuais interferências e 

manipulações de dados da Rede de Iluminação Pública; 
 

q) Garantia de condições de segurança que impeçam o ataque cibernético à rede de 

controle; 
 

r) Promover iniciativas de uso compartilhado da estrutura da Rede de Iluminação 

Pública, alinhando o Município às iniciativas de sustentabilidade e a cidades 

inteligentes; 
 

s) Adoção prioritária de metrologia legal, homologada pelo INMETRO, a fim de 

possibilitar o registro real de consumo de energia de forma individual e em 

grupo, dos componentes da rede de Iluminação Pública, possibilitando o 

conhecimento transparente dos custos decorrentes do consumo de energia 

elétrica da Iluminação Pública. 
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5.  ESCOPO DOS ESTUDOS A SEREM APRESENTADOS 

 

Os Estudos deverão apresentar a lista de profissionais envolvidos na sua elaboração, 

com indicação da empresa de origem, área de especialidade e cargo. Caso seja necessário, o 

Município de Palmeira poderá solicitar esclarecimentos acerca das propostas apresentadas, 

sendo permitida a correção de vícios formais, vedada, nessa ocasião, qualquer mudança que 

caracterize inovação da proposta original apresentada. Os Estudos deverão ser resumidos em 

um sumário executivo que, de forma ampla, contenha as idéias gerais do item 3. 
 

 

5.1 PROJETO DE ENGENHARIA 

 

Em relação aos projetos de engenharia que eventualmente sejam aplicados ao projeto 

geral proposto, estes deverão seguir as recomendações das Normas Brasileiras aplicáveis a cada 

área de projeto, bem como estarem adequadas à legislação vigente. 

Para efeito deste Edital, serão consideradas como atendidas todas as determinações 

legais e normas técnicas, e caso não estejam, será de responsabilidade da proponente sua 

adequação. 

Como produtos dos estudos de engenharia, deverão ser apresentados: 
 

a) Anteprojetos e plantas esquemáticas; 

b) Descrição técnica das soluções de engenharia e tecnologia adotadas na proposta 

apresentada; 

c) Plano de implantação, dimensionamento e caracterização dos empreendimentos 

previstos;  

d) Estimativa dos investimentos e despesas de implantação exigidas, discriminados 

em seus principais itens (materiais, equipamentos, obras civis, despesas 

ambientais, aprovações e licenciamentos, dentre outros); 

e) Cronograma físico-financeiro. 

 

 

5.2. MODELO OPERACIONAL 

 

A prestação de serviço deve ser adequada ao pleno atendimento dos usuários, 

considerando que “serviço adequado” é aquele que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia na sua prestação e modicidade de 

preços. 

A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das 

instalações e a sua conservação. Deverá ser apresentado plano para a manutenção da atualidade 

dos equipamentos. 
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O modelo operacional deverá apresentar a forma e o dimensionamento da 

administração do projeto, como serão prestados os serviços e como isto beneficiará a 

população. 

Deverão ser apresentados o plano de operação e manutenção dos ativos e a política de 

gestão de pessoal, com o detalhamento de custos e despesas. A estrutura física e de pessoal 

necessária para a adequada administração dos serviços precisará ser descrita e justificada, 

incluindo os recursos para os sistemas de informação. 

Como resultado do modelo operacional, deverão ser detalhados, para todo o período 

da concessão: 

a) Custos operacionais; 

b) Custos administrativos; 

c) Custos de manutenção; 

d) Outras despesas. 

 

5.3. VIABILIDADE DO PROJETO 

  

5.3.1. Análise e Projeção de Receita 

 

Os Estudos deverão contemplar: 
 

a) Modelo de remuneração do futuro parceiro/concessionário, incluindo 

cenários com a possibilidade de aporte de recursos na fase de investimentos;  

b) Metodologia de cálculo da contraprestação pública, incluindo fórmulas, 

índices e mecanismos para reajuste da contraprestação, considerando o cálculo 

do percentual da contraprestação vinculado aos indicadores de desempenho, 

bem como a eventual remuneração pelos investimentos em expansão da rede. 

c) Descrição e dimensionamento das fontes de receitas acessórias, 

alternativas ou complementares, caso haja, capazes de reduzir o montante da 

contraprestação necessária para a viabilidade do projeto; 

d) Proposta de Indicadores de Desempenho, incluindo metas, padrões de 

qualidade, forma de aferição e periodicidade para revisão destes indicadores. 

 

Os Estudos deverão ainda explicitar as premissas adotadas para a projeção das receitas 

ao longo do prazo da concessão. 

 

5.3.2. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Os Estudos deverão conter a análise econômica da modalidade de contratação do 

empreendimento mais vantajosa para o Poder Concedente, considerando os aspectos de custo-

benefício, custos de oportunidade, “Value for Money”, dentre outros.  
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O estudo de viabilidade financeira deverá incluir projeções na forma de um modelo 

financeiro detalhado. Uma cópia eletrônica em formato MS Excel do modelo deverá ser 

disponibilizada incluindo sua formulação matemática, vínculos e macros de forma aberta, 

passível de verificação. 

Os Estudos deverão seguir as práticas contábeis e fiscais vigentes à época da 

preparação do modelo. 

O modelo financeiro deverá claramente mostrar as premissas que embasaram os 

Estudos, incluindo mas não se limitando a: 

a) Premissas macroeconômicas e financeiras; 

b) Avaliação e justificativa para a taxa interna de retorno (TIR) adotada; 

c) Premissas fiscais e tributárias; 

d) Descrição da estrutura de capital (próprio e de terceiros); 

e) Descrição do tipo de dívida e dos instrumentos financeiros utilizados (ponte 

e/ou longo prazo, sênior e/ou subordinada, empréstimos bancários, utilização 

de valores mobiliários, melhorias de créditos, hedge, etc.), montante, prazo e 

condições; 

f) Cronograma físico-financeiro detalhado dos investimentos, por etapa e por fase 

de implantação, caso haja, incluindo os prazos para obtenção das licenças de 

instalação e operação, se aplicável; 

g) Todas as fontes de receita; 

h) Premissas para projeção de capital de giro; 

i) Custos e despesas; 

j) Premissas para a recuperação do investimento por parte dos acionistas ao longo 

do prazo da concessão (distribuição de dividendos, redução de capital, etc.);  

k) Indicadores de desempenho e percentual vinculado à contraprestação. 

 

 

Os Estudos deverão expressar todos os valores em reais (R$) constantes, além de 

considerar a Norma Contábil e o Regime Fiscal vigentes no País. 

 

5.4. AVALIAÇÃO DE IMPACTO E RISCO 

 

Como parte dos Estudos, deverá ser apresentada matriz de riscos e respectivos 

mecanismos de mitigação e penalizações. Deverá também ser sugerida estrutura de garantias a 

serem providas pelos parceiros, público e privado. Ainda como parte da estratégia e mitigação 

de riscos, deverá ser proposto Plano de Seguros a ser adotado pelo futuro 

parceiro/concessionário. 

 

5.5. ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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Os interessados deverão sugerir alternativas de modelo jurídico e formas de 

contratação. A sugestão da modalidade de contratação deverá estar embasada em avaliação 

jurídica da viabilidade de modelos institucionais alternativos ou complementares para o 

financiamento e a implantação do projeto, identificando suas implicações para o modelo de 

Parceria. 

A modelo jurídico deverá detalhar as responsabilidades do parceiro público e  do 

futuro concessionário, deixando claro quais riscos serão assumidos por cada uma das partes. 

Os Estudos deverão ainda apresentar análise dos aspectos tributários do modelo de 

contratação escolhido, bem como abordar diretrizes regulatórias (municipais e federais), 

ambientais, de zoneamento e outros aspectos de natureza jurídico-regulatória aplicáveis ao 

projeto. 

Por fim, deverão ser detalhadas as diretrizes para elaboração das minutas de edital e 

contrato. 

 

6. DIREITOS AUTORAIS 

 

6.1 Os direitos autorais sobre Projeto e os Estudos Técnicos recebidos em razão da 

presente PMI serão cedidos pela apresentante, podendo vir a ser utilizados, 

incondicionalmente, por qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta do 

Município de Palmeira, com o escopo de fundamentar estudos e realização de quaisquer outros 

projetos. 
 

 

7. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU DE COMPROMISSO 

 

7.1 A a participação no procedimento de manifestação de interesse não gera vínculo 

obrigacional entre o(s) interessados seu(s) subscritor(s) e o Município de Palmeira, além do 

quanto disposto neste edital. 
 

7.2 O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) não resulta em garantia de 

contratação futura, nem poderá ser interpretado como um início de processo de contratação 

pelo Município de Palmeira, referente a projetos que tenham sido apresentados no âmbito do 

PMI. 

7.3 O Município de Palmeira não poderá ser considerado responsável pela não 

realização de futuro procedimento licitatório ou contratação. 
 

7.4 A aceitação, total ou parcial, de idéias de algum interessado, bem como o seu uso 

em eventual procedimento licitatório, não gerará obrigação de contratação desse interessado 

pelo Município de Palmeira, inexistindo qualquer responsabilidade do Município em caso de 

inabilitação ou desclassificação em procedimento de licitação porventura instalado. 
 



 

 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

Departamento de Licitações  

11 

7.6 O projeto e seus anexos, apresentados pelos credenciados, poderão ser tornados 

públicos, pelo que a sua mera entrega no âmbito do presente PMI constituirá renúncia a 

qualquer espécie de sigilo em relação às informações que contenham, devendo expressar 

declaração de que tais documentos não contenham informações sigilosas daqueles que não são 

seus subscritores. 
 

 

8. CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS 
 

Os dispêndios com os Estudos aproveitados deverão ser justificados pelos interessados, 

poderão ser objeto de ressarcimento aos respectivos autores pelo eventual vencedor de possível 

futura licitação, caso ocorra, até o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais) (“Valor Global”), nas 

condições definidas neste Edital. 
 

O ressarcimento está condicionado à consistência das informações que subsidiaram 

sua realização, ao grau de aprofundamento dos estudos, às inovações trazidas pelos interessados 

e ao efetivo aproveitamento, na modelagem final do projeto.  
 

A aceitação dos Estudos não obriga o Poder Público a contratar o objeto do projeto 

apresentado. 
 

O não aproveitamento dos Estudos, bem como a eventual modificação posterior do 

projeto que implique na inutilização, ainda que parcial, de estudos declarados aproveitados 

através deste procedimento, não gerará para o Poder Público a obrigação de ressarcir os custos 

incorridos. 
 

A recomendação pelo aproveitamento total ou parcial dos Estudos ficará a exclusivo 

critério do conselho previsto no item 7.1, que fará a análise e seleção de estudos específicos 

entregues pelos interessados.  
 

O Município de Palmeira não se obriga a aceitar a totalidade do projeto apresentado, 

caso a opção seja pelo aproveitamento apenas de determinado segmento de cada projeto 

entregue e poderá, inclusive, selecionar partes de Estudos apresentados por proponentes 

diferentes. 
 

Os Estudos serão aproveitados/ressarcidos na seguinte proporção: 

Item 3.1. – Projeto de Engenharia = 40% do Valor Global 

Item 3.2. – Modelagem Operacional = 15% do Valor Global 

Item 3.3. – Viabilidade do Projeto = 30% do Valor Global 

Itens 3.4 e 3.5 – Avaliação de Impacto e Risco e Análise da Fundamentação Legal = 

15% do Valor Global. 
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9. CRITÉRIO DE APROVEITAMENTO DOS ELEMENTOS DOS ESTUDOS 
 

A avaliação dos estudos apresentados considerará a consistência das informações que 

subsidiaram sua realização e a compatibilidade com técnicas previstas em normas e 

procedimentos científicos pertinentes, bem como sua adequação à legislação aplicável e aos 

benefícios de interesse público esperado. 

O aproveitamento dos Estudos poderá ser total ou parcial, o que terá reflexo no valor 

do ressarcimento, que poderá ser integral, no caso de aproveitamento de um único trabalho em 

sua totalidade, ou proporcional, no caso de aproveitamento de parte dos Estudos. 
 

9.1. AVALIAÇÃO DO MODELO FINAL 
 

Caberá a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e comissão especial de 

licitação coordenar os trabalhos de avaliação dos Estudos recebidos e de consolidação do 

modelo final, com a participação e apoio de representantes da Secretaria de Planejamento e 

Procuradoria Geral do Município formando o Conselho Avaliador. 

 Bem como procederá ao encaminhamento desse modelo final para apreciação do 

Chefe do Poder Executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 

apresentação dos Estudos pelos interessados, renováveis, a critério do referido Conselho. 
 

9.2. Meios de comunicação dos interessados 
 

9.2.1. As comunicações e entregas de documentos deverão ser endereçadas ao 

Departamento de Licitações, Contratos e Patrimônio, no endereço constante no item 3.1.4.. 
 

9.2.2. O Município de Palmeira não se responsabiliza por eventuais falhas no 

recebimento de cadastros e/ou Estudos pelo correio ou comunicações pelo correio eletrônico. 
 

9.2.3. Perguntas e esclarecimentos solicitados pelos cadastrados poderão ser feitos 

através do e-mail: pregoes@palmeira.pr.gov.br. Todos os demais interessados cadastrados 

também receberão as respostas aos questionamentos caso sejam fornecidas informações 

adicionais relevantes ao projeto. 

 
 

10. DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

10.1 É direito da Administração Pública do Município de Palmeira: 
 

10.1.1 Interromper ou suspender a qualquer momento o Procedimento de 

Manifestação de Interesse; 

10.1.2 Solicitar informação adicional para retificar ou complementar o seu 

entendimento; 

mailto:pregoes@palmeira.pr.gov.br
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10.1.3 Modificar a estrutura, cronograma, abordagem, conteúdo e requisitos 

desse Procedimento de Manifestação de Interesse; 

10.1.4 Iniciar eventual procedimento de contratação da prestação de quaisquer 

serviços públicos de Iluminação Pública, mesmo na pendência deste Procedimento de 

Manifestação de Interesse; 

10.1.5 Considerar, excluir, aceitar parcialmente, com ou sem modificações, as 

idéias, informações e sugestões obtidas mediante o presente Procedimento de Manifestação de 

Interesse; 

10.1.6 Não promover a licitação ou contratação objeto dos estudos relativos ao 

presente Procedimento de Manifestação de Interesse; 

10.1.7 Publicar os nomes dos interessados devidamente credenciados; e 

10.1.8 Convocar reuniões técnicas para expor dúvidas, colher informações, 

alternativas e/ou esclarecimentos quanto aos estudos e informações apresentados, inclusive 

com a participação de representantes da sociedade civil e de eventuais colaboradores ou 

contratados do Município de Palmeira. 

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

9.1 Informações adicionais poderão ser obtidas mediante requerimento escrito 

dirigido à Secretaria Municipal de Obras do Município de Palmeira, desde que tal 

requerimento seja apresentado até 03 dias antes da data estipulada para entrega dos estudos. 

 

Palmeira, 05 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 

Edir Havrechaki 
Prefeito do Município de Palmeira 

 

ADEMIR PICKLER 
Secretário de Obras e Infraestrutura 
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ANEXO ÚNICO  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Os Estudos Técnicos envolverão os elementos necessários para a prestação dos serviços de 

Iluminação Pública, observando-se as condições previstas neste Edital. 
 

2. O resultado dos estudos elaborados pelos proponentes deverá, observando-se o disposto 

nos itens 3.2.3; 3.2.4 e 3.2.5 do Edital, ser apresentado respeitando-se os seguintes critérios: 
  

2.1 Em papel timbrado, contendo a assinatura de seu representante legal; 

2.2 Encadernados, com as páginas numeradas, com a inclusão de um sumário e de 

termos de abertura e encerramento. 

2.3 Também em formato eletrônico (CD-ROM, DVD-OM ou pen drive) contendo os 

mesmos Estudos Técnicos, na forma de arquivo e editáveis, observando-se o item 3.2.4. 
 

 3. Os Estudos Técnicos deverão conter elementos técnicos, jurídicos e econômicos 

que consubstanciam proposta de gestão integrada dos serviços públicos de Iluminação Pública do 

Município de Palmeira, sugerindo-se que contenham os seguintes elementos: 
 
 

3.1 Diagnóstico da situação atual da realidade da gestão e prestação de serviços de 

Iluminação Pública do Município, verificando a estrutura de funcionamento e gestão dos órgãos e 

dos contratos existentes, bem como da legislação municipal pertinente; 

3.2 Estudo de demandas para os serviços de Iluminação para um horizonte de 

planejamento de 30 (trinta) anos; 

3.3 Proposta técnica de projeto básico para a contratação dos serviços públicos de 

Iluminação, que deverá contemplar os seguintes elementos, em consonância com a legislação 

municipal vigente: 

3.3.1 Detalhamento de indicadores para a avaliação de contrato para a prestação 

dos serviços públicos de Iluminação e respectiva forma e metodologia de acompanhamento; 

3.3.2 Detalhamento de objetivos de curto, médio e longo prazo para a 

universalização de acesso aos serviços, bem como para a melhoria de sua qualidade, admitidas 

soluções graduais e progressivas com horizonte, no máximo, de 30 (trinta) anos; 

3.3.3 Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos 

e as metas; 

3.3.4 Propostas de ações para emergências e contingências; 

3.3.5 Proposta de educação ambiental; e 

3.3.6 Proposta de gestão integrada dos serviços de Iluminação do Município.  
 

3.4 O estudo econômico e financeiro deverá ser acompanhado de plano de negócios 

com seguinte conteúdo mínimo, com valores estimados: 

3.4.1 O estudo deverá abranger o período de 30 (trinta) anos e discriminado com 

base anual. 

3.4.2 Planilha de premissas e indicadores contendo todas as premissas adotadas 

para a confecção do Plano de Negócios (valor da contraprestação, valores de eventuais outros 

recebíveis considerados no estudo, receita total gerada pelo projeto, investimento total e demais 

premissas julgadas necessárias) e os indicadores de viabilidade do estudo (taxa interesse de 

retorno, período de retorno, valor presente líquido do fluxo de caixa do projeto e demais 

indicadores de viabilidade julgados necessários); 
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3.4.3 Planilha de receitas, incluindo todas as receitas consideradas no projeto. 

3.4.4 Planilha de custos e despesas com a demonstração dos custos diretos e 

indiretos e os impostos incidentes. 

3.4.5 Planilha de investimentos com cronograma físico-financeiro dos 

investimentos previstos para implantação do projeto. 

3.4.6 Planilha de depreciação com o cálculo e depreciação relativa aos 

investimentos, onde obrigatoriamente deverão ser depreciados integralmente durante o período de 

projeto. 

3.4.7 Planilha de demonstrativo de resultado com a apresentação dos 

demonstrativos de resultado contábil do projeto. 

3.4.8 Planilha de fluxo de caixa com a apresentação do respectivo Fluxo de Caixa 

do projeto. 

3.4.9 A interessada poderá incluir outras planilhas que considerar pertinentes para 

apresentar o plano de negócios. 

3.4.10 A demonstração da viabilidade econômico-financeira do modelo 

apresentado pela interessada para a implantação do projeto, bem como a indicação da vantagem 

econômica, social, ambiental e operacional da proposta e a melhoria de eficiência no emprego de 

recursos públicos. 

3.5 Nos Estudos Jurídicos deverão ser apresentados nos seguintes documentos 

mínimos: 

3.5.1 Apresentação da regulação jurídica do projeto, nos termos da legislação 

vigente, incluindo: 

3.5.1.1 Apresentação e Justificativa do modelo jurídico proposto; 

3.5.1.2 Proposta de minuta de edital de licitação; 

3.5.1.3 Proposta de minuta de contrato  e termo de referência; 

3.5.1.4 Minutas de projeto de lei e outros instrumentos necessários para a 

autorização de concessão de serviços públicos, bem como para o cumprimento de todos os outros 

requisitos da legislação correlata, após estudo prévio de alternativas; 

3.5.1.5 Outras minutas ou documentos que forem julgados convenientes ou 

necessários, pela interessada, poderão ser entregues; 
 

4. Fica facultado ao Município de Palmeira a possibilidade de solicitar informações 

complementares à manifestante interessada, visando melhor compreensão dos Estudos Técnicos 

apresentados. 
 

5. Legislação aplicável: 
 

5.1 Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; 

5.2 Lei Federal n.º 8.987, de 13 de junho de 1995; 

5.3 Lei Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995; 

5.4 Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 

5.5 Lei Federal n.º 11.922, de 13 de abril de 2009, artigo 2o; 

5.7 Lei Municipal n.º 2247, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei n.º 3.613 de 

30/12/2013.  

 


