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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento traz considerações para as empresas autorizadas subsidiarem a
elaboração dos cadernos II a VII, referentes à segunda etapa do PMI 001/2018.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Em conformidade com o Edital, o prazo para Requerimento para Autorização foi até
15/02/18. Foram autorizadas a empresa Infravia Estudos de Viabilidade Ltda. e o grupo formado
pelas empresas BMPI INFRA S. A. e Construtora Remo Ltda.
As empresas autorizadas não entregaram o Caderno I.
3. DIRETRIZES
Solicitamos que as autorizadas observem o seguinte cenário de investimentos e custos
operacionais:
1) Fase de implantação: o autorizado deverá assumir o risco de existência de demanda
reprimida referente a até 3% do número de pontos de IP;
2) Iluminação de destaque: deverá ser implantada nos bens ou locais citados na tabela 1.
Outros pontos poderão ser propostos pelo autorizado, conforme sua estimativa para o
momento da efetivação do cadastro luminotécnico, considerando o limite de 500 luminárias
ornamentais;
3) Telegestão: deverão ser considerados investimentos de telegestão em 20% dos pontos do
parque luminotécnico;
4) Não considerar microgeração de energia; e
5) Implantação de hotspots (compreendidos como pontos de disponibilização de rede de dados
wi-fi pública): deverá ser observada a implantação de hotspots em, no mínimo, um local
público do município, preferencialmente em praça pública localizada na área central do
município.
Destacamos que todos os custos informados nas planilhas a serem entregues deverão estar
detalhados de modo que seja possível isolar os investimentos incrementais em telegestão,
implantação de hotspots e pontos de iluminação especial.
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Tabela 1 – Locais a receberem iluminação de destaque
Denominação do bem/conjunto
paisagístico

Endereço

Praça JK até o Palácio das Artes

Centro

Igreja Matriz

Rua Professora Júlia Chalita, nº64 Centro

Praça Joel Fonseca Lisboa

Centro

Vespasiano, 04 de abril de 2019.

IRAN DE OLIVEIRA AVELAR
Presidente Comissão de Acompanhamento Procedimento de Manifestação de Interesse
(Portaria nº 391/2018)
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