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N° 01/2018                                                      

                    -                                         

                                                            

PAR             -                                   

                                                          

                                                             

DE JAGUARUNA/SC. 

 

1. PREAMBULO 

 

O Município de Jaguaruna/SC torna público este Edital para solicitação de Manifestação de 

Interesse da sua rede de iluminação pública, regido de acordo com o disposto na legislação 

abaixo indicada e suas alterações posteriores, de acordo com a Lei Federal 11079/2004, Lei 

8666/93 e Lei Municipal 1758/2017 e levando em consideração a Instrução Normativa 

22/2015 do TCE/SC, que regulamentou as Parcerias Público-Privadas em nosso município, 

que deverão ser encaminhados ao Presidente do Comitê Gestor de PPP. 

 

2. CONTEXTO E OBJETO DESTE PROCEDIMENTO 

 

Visando à melho                                                                  Município 

de Jaguaruna/SC divulga a intenção                                                       

econômico-financeira                                                              

detalhamento suficiente para composição do Edital de contratação                    -

Privada (PPP) ESPECÍFICO para prestação de serviços de Modernização, Otimização  

          Operação e Manutenção da Infraestrutura da Rede de Iluminação            

                                                                                       

                                soluções                                                   

                                          eficiência da iluminação publica, por meio de: 

 

(i) reconstrução total ou parcial da infraestrutura do sistema de iluminação pública; 

(ii) atualização e manutenção                          
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(iii) operação e manutenção de seus ativos, envolvendo os possíveis serviços 

agregados que não choquem com os contratos já existentes ou que possam vir a serem 

operados pelo município. 

 

(a) Centro de Controle Operacional (CCO);  

(b) monitoramento e controle bidirecional dos ativos; 

(c) consultoria especializada; 

(d) manutenção rotineira e periódica dos ativos; 

(e) remodelação; 

(f) eficientização energética com troca periódica do serviço de lâmpadas LED 

 

                                                                        Município de 

Jaguaruna/SC                                                                           -     

                                                                                   

                                                                                         

                                                                                       

                                                                                  

disponibilidade e outros fatores que possam delinear adequadamente esta prestação.  

 

3. FINALIDADE DOS ESTUDOS 

 

Por meio das manifestações encaminhadas, o Município de Jaguaruna/SC                

                                           disposições deste instrumento.  

 

4. ESTUDOS E PR                                     

 

                                                                         elaboração, com 

indicação                                                                              

Comitê Gestor de Parcerias Público Privada de Jaguaruna/SC         solicitar esclarecimentos 

acerca das propostas apresentadas, sendo permitida a correção                            

                        mudança que caracterize inovação                                   

                   ser resumidos em um sumário executivo que, de forma ampla, contenha 

as ideias gerais dos itens abaixo citados. 
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                            recomendações das Norma                                     

de projeto, bem como estarem adequados à legislação vigente.  

 

                                                                     determinações          

                                                          ade da proponente sua adequação  

                                                                                         

                                                                         serviço, ou complexo 

de obras ou serviços objeto da conces                                             indicações 

                                                                                    

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo 

da obra e a definição do prazo de execução, devendo em seu conjunto, esclarecer os seguintes 

pontos:  

(i) desenvolvimento da solução                                                         

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

(ii) soluçõ                                                                       

                                              inovações e melhoramentos durante a 

elaboração do projeto executivo; 

(iii) inclusão obrigatória da tecnologia de lâmpadas Led; 

(iv)  elementos para montagem do plano de licitação e a programação das intervenções 

                                                                         elaboração     

                             licitação; 

(v) orçamento dos investimentos necessários à implantação do projeto, a ser resumido em 

cronograma físico-                                                                         

                                                                  elaboração              

                                                       sso de licitação.  

Na elaboração do projeto de engenharia, deverá ser obrigatoriamente considerada a integração 

                                                                                         

LED. 

 

O projeto de engenharia deverá contemplar:  

 

(i) anteprojetos e plantas esquemáticas; 
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(ii) descrição técnica                                                              

presentada; 

(iii) plano de implantação, dimensionamento e caracterização dos empreendimentos 

previstos; 

(iv) estimativa dos investimentos e despesas de implantação exigidas, descriminados 

em seus principais  tens  

(v) cronograma físico-financeiro. 

 

4.2. Modelagem Operacional. A prestação de serviço                                        

                                serviço                                 s condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade de preços.                                                         

equipamentos e das instalações e a sua conservação. Deverá ser apresentado plano para a 

manutenção da atualidade dos equipamentos. A modelagem operacional devera apresentar a 

forma e o dimensionamento da administração                                     serviços e 

como isto beneficiará a população                           o plano de operação e 

manutenção                                                                              

                                                                     administração dos 

serviços precisará ser descrita e justificada, incluindo os recursos para os sistemas de 

informação.                                                                              

período da concessão: 

(i) custos operacionais; 

(ii) custos administrativos; 

(iii) custos de manutenção; 

(iv) outras despesas. 

 

4.3. Viabilidade do Projeto 

                 Projeção de Receita 

                               

(i) modelo de remuneração                                                    

possibilidade de aporte de recursos na fase de investimentos, nos termos do artigo 

6°da Lei Federal no 11.079, de 2004 e da Lei Municipal n. 1758/2017. 
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(i) variabilidade da COSIP negativa ou positiva, de acordo com a modelagem 

econômico-financeira; 

(ii) metodologia de calculo da contraprestação publica, preferencialmente utilizando a 

COSIP, 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; 

(iii)  descrição e dimensionamento das fontes                                         

complementares, caso haja, capazes de reduzir o montante de contraprestação 

                                          

(iv) e                                                                               

forma de aferição                                               

 

A contraprestação publica deverá ser considerada, primordialmente, como exclusiva da 

COSIP, sem necessidade de aportes adicionais por parte da Administração.Eventual variação 

positiva ou negativa deverá ser apresentada. 

 

                                                                 projeção                 

                             

 

                                          econômica da modalidade de contratação do 

empreendimento mais vantajosa; 

O estudo de viabilidade financeira devera incluir projeções na forma de um modelo financeiro  

(i) Uma copia eletrônica em formato MS Excel do modelo devera ser disponibilizada 

incluindo sua formulação                                                          e 

verificação. 

                                                                              preparação do 

modelo. 

O modelo financeiro deverá claramente mostrar as premissas que embasaram os Estudos, 

incluindo, sem limitação: 

(i) premissas macroeconômicas e financeiras; 

(ii) premissas fiscais e tributarias; 

(iii) descrição                                                   
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(iv) descrição do tipo de divida e dos instrumentos financeiros utilizados (ponte e/ou 

longo prazo, sênior                                          utilização            

                                                                   condições; 

(v) todas as fontes de receita; 

(vi) custos e despesas; 

 

                                                               

(i) contraprestação publica (destacando-                                            °   

Lei Federal no 11.079, de 2004, que deverá ser tratado primordialmente com base na COSIP  

(ii) Taxa Interna de Retorno do projeto e do Equity (TIR); 

(iii) avaliação e justificativa para o p                           

                                                      

(v)                                    

O modelo financeiro devera incluir as seguintes planilhas: 

(i) painel de controle (sumario); 

(ii) premissas; 

(iii) demonstração de resultado                

(iv) balanço patrimonial; 

(v) termos e condições de financiamento; 

(vi) investimentos e manutenções             

(vii) custos de operação e manutenção; 

                                         

 

                                                                                             

                                                   

 

4.4. Avaliação de Impacto e Risco 

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

contenção. 

 

4.5. Analise da fundamentação legal 

                                                                               contratação  

                                                                               

contratação devera estar embasada em avaliação             viabilidade de modelos 
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institucionais alternativos ou complementares para o financiamento e a implantação do 

projeto, identificando suas implicações para o modelo de PPP. Em não sendo esse o modelo 

adotado, deverá justificar a escolha do modelo alternativo, embasado juridicamente. 

 

                                                                                          

                                                                                     

Os estudos deverão ainda apresentar analise dos as                                contratação 

                                                                             

 

                                                                                                 

 

5. DO PRAZO DE INSCRICAO E DE ENT                            

         

 

                                                                                            

                                              

                                                                            

                                                                                         

                                

                                                                                               

                                  te.  

Por meio de liberalidade, o Comitê Gestor poderá aceitar propostas que não atendam a 100% 

dos itens previstos no presente. Tais liberalidades deverão ser plenamente justificadas e, em 

hipótese alguma, poderá influenciar na matriz base do projeto. 

5.3 A escolha do comitê gestor do projeto escolhido vencedor deverá ser motivada, com base 

em critérios técnicos e mediante regulamento previsto em seu decreto de instituição. 

 

                                                                   

6.1. A manifestação                                                           Comitê Gestor 

de Parcerias Publico Privadas do Município de Jaguaruna/SC, contendo a qualificação da 

empresa e de seu(s) representante(s), informando tratar-se de atendimento a este chamamento 

publico bem como estar de acordo com as regras e condições aqui estipuladas. 
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6.1.1. O oficio de manifestação de interesse deverá ser protocolado na Secretaria de 

Administração e recebido pelo membro do Comitê Gestor especificado no item 6.3. 

6.2. Cada PRO                                                                

                                                                                           

volume. 

                                                                                              

                                                                                          

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizado na Avenida Duque de Caxias, 

290, Centro, Jaguaruna/SC (CEP: 88715-000), aos cuidados de Márcio Cabral Schmitz Júnior. 

6.                                                                                         

                                                                                     

abertas (desbloqueadas), passiveis de conferencia de premissas, formulas e simul           

                                

                                                                Município de Jaguaruna/SC 

para apresentação ao publico em geral.  

6.5. O julgamento dos projetos deverão ocorrer conforme disposto na Lei Municipal n. 

1758/2017 e o decreto regulamentador do Comitê Gestor; 

 

                                                             

                                             

                                                                                        

                                                                                       

parcialmente, reembolsados pelo licitante vencedor, devendo limitar-se aos valores estimados 

pelo proponente e aceitos pelo Comitê Gestor de Jaguaruna/SC.  

7.2. Os dispêndios c                                                                         

aos respectivos autores pelo vencedor da respectiva licitação                                  

milhão de reais).  

7.3. O Edital de contratação                                                              

estabeleça                                         elaboração                                 

                                                                                 

apresentados por proponentes diferentes. 
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8. DOS ÔNUS E CUSTOS FINANCEIROS  

8.1. Os ônus e custos financeiros decorrentes da elaboração                                   

de quaisquer outros documentos que desses façam                                  

responsabilidade de cada proponente. 

8.2. Os proponente                               indenização, ressarcimento ou reembolso 

pelo Município de Jaguaruna/SC                                                              

                                                                               

informações                                                                             

entidades da Administração                                                               

para este fim. 

 

                                                          

9.1. Todo                                                                Município de 

Jaguaruna/SC                          coerência das informações e declarações                 

                                                              

9.2. Os proponent                                                                       

                                                                              informações 

utilizadas na elaboração                                                                

podendo atribuir a responsabilidade de eventuais incorreções aos entes da Administração 

         

  

                                                                   

FUTUROS 

10.1 A apresentação                                                                   

                                                                                         

                         contratação da PPP ou de outra modelagem adequada, bem como  

realização do projeto ou de obras e serviços a estes correlatos, e nem inibe a participação    

                                                                  técnicos. 

 

                                                                

 11.1. A presente Solicitação de Manifestação                                               

                   -qualificação, início de contratação ou garantia de contratação futura pela  
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Administração                                                                 realização    

                                    

11.2. A aceitação                                                                     

Interessados, bem como sua utilização, total ou parcial, em posterior procedimento de 

licitação             obrigação de contratação deste Interessado pela Administração          

 

                                           

  

12.1. A Administração                                                    critério: 

a) solicitar aos interessados autorizados informações adicionais para retificar ou 

complementar sua manifestação; 

                                                                                         

c) limitar, excluir ou aceitar, parcial ou totalmente, os estudos e projetos advindos do PMI; 

d) determinar que a elaboração                                                             

da Administração                    

e) Revogar o presente; 

 

13. O Município disponibilizará aos interessados todos os dados disponíveis para elaboração 

do projeto, que constarão em um caderno específico por conta do protocolo de intenções. 

 

Jaguaruna (SC), 10 de abril de 2018. 

 

EDENILSON MONTINI DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

MÁRCIO CABRAL SCHMITZ JÚNIOR 

PRESIDENTE DO CGPP 
 


