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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste estudo serão apresentados os serviços a serem prestados pela concessionária 

a partir da assunção do Parque de Iluminação Pública (Parque de IP) e os indicadores da 

qualidade dos serviços prestados.  

 

 

2. SERVIÇOS E RESPONSABILIDADES 

 

Abaixo a lista de serviços e responsabilidades referentes a cada um dos serviços a 

serem prestados pela concessionária ou verificador independente, temos também o 

apontamento de certas responsabilidades especiais da prefeitura. 

 

Todo o sistema de mensuração de desempenho é pensado de forma a quantificar o 

atendimento das necessidades do parque e a qualidade de atendimento de cada caso em 

específico. 
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SERVIÇO INDICADO RESPONSABILIDADE CONCESSIONÁRIA 
RESPONSABILIDADE 
PREFEITURA 

RESPONSABILIDADE 
VERIFICADOR 
INDEPENDENTE 

Serviço de atualização e manutenção do 
cadastro 

A concessionária deve manter o cadastro de Iluminação Pública 
atualizado e organizado de forma a poder utilizar tal cadastro 

com confiabilidade durante suas operações. Isto inclui, um 
recadastramento inicial de todo o parque, rondas de atualização 

de cadastro periódicas, processos de identificação visual de 
pontos instalados e constantes rondas de fiscalização de pontos 

não oficiais sendo instalados por munícipes ou até mesmo o 
poder público em projetos de expansão do município. 

- 
Auditoria do cadastro caso o 

seja necessário, ou a pedido da 
prefeitura por real necessidade. 

Gestão de ativos do parque de iluminação. 

A Concessionária deve fazer a manutenção e o mantenimento de 
todos os ativos do contrato, certificando-se que o parque de 

iluminação entregue ao final da concessão foi renovado a pelo 
menos 6 anos. 

É de responsabilidade do Poder 
Concedente realizar as intervenções 

no trânsito necessárias para 
realização dos serviços de 

manutenção pela Concessionária. 

O verificador independente deve 
se assegurar que o parque de 

iluminação pública e seus ativos 
tiveram suas manutenções 
corretamente seguidas e na 

entrega da concessão certificar 
que o parque entregue está em 

condições de ser gerido pela 
administração subsequente.  

Elaboração, aprovação e implantação dos 
projetos de modernização e eficientização 
do parque de iluminação, bem como dos 
projetos de expansão e de iluminação de 

destaque. 

Todo o projeto de modernização e eficientização do parque de 
iluminação deve ser elaborado e implementado pela 

concessionária. A elaboração de projetos para instalação de 
novos pontos de iluminação pública (inclusos também pontos de 

iluminação de destaque) é de responsabilidade da 
concessionária. Quando não fizer parte da elaboração projeto, a 
concessionária deve ser consultada para aprovação do projeto e 

incorporação dos pontos comprovadamente de iluminação 
pública em seu cadastro. 

Quando for elaborado projeto por 
parte da prefeitura que influencie 

nos serviços de iluminação pública, 
esta deve apresentar o projeto 

luminotécnico para aprovação da 
concessionária de iluminação 

pública. 
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SERVIÇO INDICADO RESPONSABILIDADE CONCESSIONÁRIA 

RESPONSABILIDADE 
PREFEITURA 

RESPONSABILIDADE 
VERIFICADOR 

INDEPENDENTE 

Disponibilização e operação de canais de 
abertura de chamados bem como de 

atendimento à população; 

A concessionária deve manter abertos canais de comunicação 
com o munícipe. É esperado no mínimo dois tipos de canais, um 

Call-Center e uma aplicação web que possa ser acessada por 
celular ou aplicativo equivalente e disponível tanto para celulares 

Android quanto para iOS. 

Direcionar munícipes aos canais de 
comunicações da concessionária de 

IP. 

 

Operação do parque de iluminação 
contendo serviços de planejamento e 
execução de manutenção corretiva e 

preventiva, rondas de monitoramento dos 
ativos e inspeção do nível de qualidade dos 
pontos de iluminação, gestão de materiais; 

A concessionária deve elaborar planos de manutenção preventiva 
e preditiva, além de manter rondas de monitoramento dos ativos 

de iluminação pública para o mantenimento adequado do 
parque. 

A concessionária deve emitir relatório periódico de atendimentos, 
prazos e serviços realizados no parque. 

Receber e analisar relatórios 
periódicos de atendimento.  

Assegurar-se que o plano de 
manutenção existe e é seguido 

conforme planejado.  
Receber e analisar relatórios 
periódicos de atendimento. 

Implantação e operação de um centro de 
controle e operação integrado com sistema 

de telegestão e sistema de gestão de 
equipe de manutenção para gestão, 

monitoramento e operação remota do 
parque de iluminação. 

A concessionária deve manter um centro de controle operacional 
(CCO-IP) dentro dos limites do município. O CCO-IP deve 
funcionar como central geral de operações, de onde os 

caminhões de serviço recebem suas ordens, onde-se faz a gestão 
do parque e das demandas por ele geradas. 

- - 

Serviços de descarte e eventual 
comercialização dos ativos substituídos e 

repostos ao longo da PPP; 

A Concessionária deve seguir plano de descarte apropriado para 
cada um dos tipos de resíduos retirados do parque de IP ou 

gerados pela manutenção e eficientização dele. Maiores 
informações ver ANEXO 6 - Diretrizes Ambientais 

- 

O verificador independente deve 
se assegurar que a 

concessionária segue 
corretamente os planos de 

descartes elaborados e se as 
empresas contratadas pela 

concessionária também o fazem. 



 
 

7 
 

SERVIÇO INDICADO RESPONSABILIDADE CONCESSIONÁRIA 

RESPONSABILIDADE 
PREFEITURA 

RESPONSABILIDADE 
VERIFICADOR 

INDEPENDENTE 

Contratação de Serviços de Verificador 
Independente; 

A Concessionária deve contratar o Verificador Independente, de 
forma a manter a idoneidade da empresa selecionada para 

verificar os serviços de Iluminação Pública do município - 

A Prefeitura poderá indicar um 
mínimo de três empresas de 

verificação para a contratação por 
parte da concessionária. 

- 

Telegestão do parque de iluminação 
A concessionária deve fazer a implementação, manutenção e 

utilização da telegestão para fins de mantenimento do parque. 
- 

Certificar-se que o percentual 
Telegerido exigido por contrato 

seja cumprido. 

Contratação ou execução de serviços de 
capacitação para os ENTES PÚBLICOS 

relacionados com o objeto da PPP; 

A concessionária deve fazer a gerência dos serviços de 
capacitação na área de atuação do contrato de servidores e 

entes envolvidos com o projeto de PPP 
  - 
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3. SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD) 

 

O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD) descrito neste ANEXO 

objetiva aferir a qualidade dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

A partir do cálculo do IDG, será contabilizado o FATOR DE DESEMPENHO GERAL 

(FDG) que será usado para cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA a ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no ANEXO 9 

(MECANISMO DE PAGAMENTO). 

 

No presente ANEXO é apresentada a estrutura geral do SMD e o detalhamento dos 

parâmetros de desempenho, para o entendimento do mecanismo de cálculo dos índices e 

indicadores. 

 

 

4. ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL 

 

O ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG) terá a função de aferir os serviços 

efetivamente prestados, servindo como balizador para o cálculo do FATOR DE 

DESEMPENHO GERAL (FDG) que impactará a composição final da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA a ser paga à CONCESSIONÁRIA. 

 

A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA será realizada por meio da 

apuração, cálculo e aplicação do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL - IDG, número que 

variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela 

CONCESSIONÁRIA na execução dos serviços pertencentes ao escopo da CONCESSÃO, 

quantificado de acordo com as avaliações de índices, indicadores e subindicadores, sendo 

que 0 (zero) representa a pior avaliação possível a ser obtida pela CONCESSIONÁRIA e 

1 (um) o cumprimento de todas as metas estabelecidas. 

 

A composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, baseou-se na ponderação de 5 

(cinco) índices principais, conforme detalhado a seguir: 

➢ Índice de Disponibilidade de Luz (IDL): Avalia a disponibilidade da 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA durante períodos noturnos. 

➢ Índice de Qualidade (IQ): Avalia a qualidade do serviço prestado e níveis de 

iluminação, formado pelo: 

• Indicador de Adequação Luminotécnica (IAL): Monitora a CONCESSIONÁRIA 
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quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade 

definidos em norma, além de temperatura de cor e índice de reprodução de 

cor, nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

• Indicador de Qualidade dos Dados (IQD): Afere se o CADASTRO, elaborado e 

mantido pela CONCESSIONÁRIA, representa de forma confiável os ativos de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados em campo; 

• Indicador de Qualidade de Atualização do CADASTRO (IQA): Afere se a 

CONCESSIONÁRIA permanece atualizando o CADASTRO regularmente junto 

à EMPRESA DISTRIBUIDORA. 

➢ Índice de Operação (IO): Avalia a disponibilidade da infraestrutura e SERVIÇOS, 

bem como o cumprimento aos prazos estabelecidos para a sua execução, formado 

pelo: 

• Indicador de Acendimento Diurno (IAD): Avalia se os PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão efetivamente apagados durante o dia; 

• Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC): Verifica se o 

sistema da central de atendimento está disponível de forma ininterrupta e avalia 

o tempo de espera para atendimento às chamadas; 

• Indicador de Disponibilidade da Telegestão (IDT): Verifica se o SISTEMA DE 

TELEGESTÃO implantado pela CONCESSIONÁRIA, bem como se as 

funcionalidades básicas do sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e 

em pleno funcionamento; 

• Indicador de Cumprimento dos Prazos (ICP): Avalia o cumprimento de prazos 

de MANUTENÇÃO CORRETIVA realizada pela CONCESSIONÁRIA. 

➢ Índice de Conformidade (IC): Avalia os requisitos exigidos para a apresentação de 

certificados e relatórios, formado pelo: 

• Indicador de Conformidade de Descarte de Materiais (ICD): Avalia a 

conformidade de documentos que comprovem os serviços relacionados à 

descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes; 

• Indicador de Conformidade de Relatório (ICR): Avalia a conformidade em 

relação à entrega mensal ao PODER CONCEDENTE/VERIFICADOR 

INDEPENDENTE do Relatório de Execução de Serviços pela 

CONCESSIONÁRIA. 

➢ Índice de Eficientização (IE): Avalia os níveis de eficiência energética atingidos 

pela CONCESSIONÁRIA. 
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4.1. Considerações Gerais 

 

Todos os cálculos apresentados neste ANEXO, deverão ser realizados considerando-

se apenas duas casas decimais, devendo-se seguir a seguinte regra de arredondamento: 

• Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5 (cinco), o algarismo da 

segunda casa decimal não se modifica. Exemplo: 0,642 = 0,64. 

• Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5 (cinco), 

incrementa-se em uma unidade o algarismo da segunda casa decimal. 

Exemplo: 0,647 = 0,65. 

• Válido também para os casos em que o cálculo resultar em um algarismo com 

mais de três casas decimais. As operações apresentadas acima deverão ser 

analogamente aplicadas para a terceira casa decimal, obtendo-se somente 2 

(duas) casas decimais no resultado.
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4.2. Procedimento de Avaliação 

 

 

O ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL será calculado de forma ponderada mediante os índices IDL, IQ, IO, IC e IE conforme os termos 

deste ANEXO. Cada um dos 5 (cinco) índices será obtido por meio de seus respectivos cálculos e, quando aplicável, multiplicado pelos 

respectivos pesos dos indicadores e subindicadores. A figura a seguir ilustra a composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL. 
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Figura 1 – Composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL 
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A partir dos resultados apurados para os índices é calculado o ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, de acordo com a seguinte fórmula 

e período da CONCESSÃO: 

 

IDG = IDL . (0,4 . IQ + 0,5 . IO + 0,05 . IC + 0,05 . IE) 

 

O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL será realizado com base no RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES que será 

elaborado e entregue pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA. No relatório, constarão os 

resultados da aferição de todos os parâmetros de desempenho, que serão realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e avaliados pelo 

PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA. 

 

Para a composição final do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONÁRIA, os índices serão avaliados isoladamente, da 

seguinte forma: 

• Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA obter nota inferior a 0,5 (cinco décimos) para qualquer um dos índices IQ, IO, IC e IE, o valor final 

apurado do IDG será reduzido, ainda, em 0,1 (um décimo) para cada índice inferior a este patamar. Desta forma, a nota do IDG poderá 

ser abatida em até 0,4 (quatro décimos), caso a nota individual dos quatro índices seja inferior a 0,5 (cinco décimos). Ressalta-se 

que o valor mínimo de IDG é 0 (zero), ou seja, caso a redução tratada neste item resulte em um valor de IDG menor ou igual a 0 (zero), 

o valor considerado para IDG será 0 (zero). 

 

 

4.2.1. Início da apuração 

 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá iniciar a apuração dos parâmetros de desempenho apresentados neste ANEXO a partir do 

início da FASE I, apresentando o primeiro RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, na forma do CONTRATO, até o 5º (quinto) dia 
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útil após encerramento do trimestre. 

 

Apenas o primeiro RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES não impactará na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 

da CONCESSIONÁRIA, sendo utilizado para alinhamento das diretrizes e procedimentos entre as partes. 

 

4.2.2. Forma e Conteúdo do Relatório Trimestral de Indicadores 

 

O RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES deverá conter, minimamente: 

• Consolidação do registro de medições realizadas nos três meses do respectivo período, bem como fonte dos dados, 

responsável pela coleta e demais informações pertinentes; 

• Resultado e memória de cálculos dos indicadores; 

• Informações completas sobre o cálculo do IDG, conforme o detalhamento contido neste ANEXO; 

• Histórico com a evolução de cada indicador. 

 

A memória de cálculo dos indicadores deverá ser fornecida em formato digital de ampla e fácil utilização, preferencialmente em 

planilha eletrônica compatível com Microsoft Excel ou Open Document, de tal forma que o cálculo de cada indicador possa ser auditado 

e rastreado em sua totalidade. 

 

O formato e padrão de apresentação do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES deverá ser previamente aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE antes do início do primeiro período de apuração. A forma de apresentação do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 

INDICADORES poderá ser modificada ao longo da CONCESSÃO por solicitação do PODER CONCEDENTE com o objetivo de tornar 

a apuração dos resultados mais clara e precisa. 
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O VERIFICADOR INDEPENDENTE será responsável por todas as medições em campo necessárias para aferição do desempenho 

da CONCESSIONÁRIA conforme diretrizes e definições deste ANEXO. 

 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE analisará eventuais informações apresentadas pela CONCESSIONÁRIA e pelo PODER 

CONCEDENTE, de forma a promover as diligências necessárias à elaboração de um parecer final sobre o real desempenho 

apresentado pela CONCESSIONÁRIA e apurado no período de referência. Dentre as formas de diligência das informações, o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá se utilizar, entre outras: 

• Da análise da documentação e informações produzidas e apresentadas pela CONCESSIONÁRIA; 

• Da análise de informações prestadas pelo PODER CONCEDENTE; 

• De inspeções amostrais para verificação dos aspectos de qualidade e disponibilidade. 

 

A CONCESSIONÁRIA tem a obrigação de prover as informações necessárias para elaboração do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 

INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, concedendo a este a 

liberdade de realizar as vistorias necessárias para a aferição das notas sempre que necessário, inclusive por meio de acesso irrestrito de 

leitura nos sistemas de informação utilizados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

4.2.3. Procedimento de Avaliação Durante o Período de Modernização E Eficientização dos Pontos de Iluminação 

Pública 

 

A efetiva medição e apuração do Índice de Eficientização e do Indicador de Adequação Luminotécnica ocorrerá a partir da data de 

cumprimento do MARCO DA CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA. Sendo assim, durante o período que antecede a conclusão do 

MARCO DA CONCESSÃO, seus valores serão fixados em 1 (um). 
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Após a conclusão do MARCO DA CONCESSÃO (ou o período máximo para a conclusão do MARCO, previsto no Contrato) até a 

finalização da modernização (ou período máximo de modernização total, previsto em contrato, o que ocorrer primeiro), o Indicador de 

Adequação Luminotécnica será aferido apenas no universo de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA já modernizados no CADASTRO e 

os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAIS COM LED. No tocante ao Índice de Eficientização, este será aferido no universo 

correspondente à totalidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrados no CADASTRO. 

 

 

5. ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE LUZ (IDL) 

 

O objetivo do Índice de Disponibilidade de Luz é apurar se os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão disponíveis nos períodos 

em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite. 

 

A medição da disponibilidade de luz ocorrerá nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS e nos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAIS COM LED, sendo realizada através do SISTEMA DE TELEGESTÃO ou por meio de verificações in 

loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, durante o trimestre de avaliação. A amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter 

tamanho mínimo conforme estabelecido na norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples 

normal. Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão avaliados deverão ser definidos de forma aleatória pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, distribuídos em vias com CLASSE DE ILUMINAÇÃO de V1 a V5, conforme a representatividade a ser elencada pelo 

CADASTRO. 

 

Sobre a amostra de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA definida para verificação, para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

onde não houver sido implantado o SISTEMA DE TELEGESTÃO, a medição será realizada por meio de verificações in loco noturnas 

(no horário compreendido entre 21:00 e 04:00 horas). 
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Para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA monitorados e controlados pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO, a medição poderá ser 

realizada por meio da coleta de dados amostrais do SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado, apenas se a nota obtida pela 

CONCESSIONÁRIA para o Indicador de Disponibilidade da Telegestão (IDT) tiver sido igual a 1 (um) no trimestre anterior ao de 

avaliação, conforme disposto no item 6.1.3 do presente ANEXO. Serão coletados os dados registrados em tempo real no SISTEMA DE 

TELEGESTÃO, em data e horário noturno sorteado aleatoriamente dentro do período do trimestre de avaliação, observando o estado 

dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com telegestão, acesos durante a noite. 

 

Caso a nota obtida pela CONCESSIONÁRIA para o IDT tiver sido diferente de 1 (um) no trimestre de avaliação, conforme disposto 

no item 6.1.3 do presente ANEXO, a medição dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA contemplados pelo SISTEMA DE 

TELEGESTÃO será igual a definida neste tópico para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA sem telegestão, ou seja, por meio de 

verificações in loco. Ressalta-se que, a critério do PODER CONCEDENTE, ao longo da vigência da CONCESSÃO, poderá realizar 

verificações in loco a fim de comprovar que o estado (aceso/apagado) dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA indicados e 

registrados no SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado pela CONCESSIONÁRIA é de fato o observado em campo. 

 

A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo. 
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Índice Índice de Disponibilidade de Luz (IDL) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

 

Fórmula: Índice de Disponibilidade de Luz (IDL) 

 

Faixas de performance 

Nota 

final 

Avaliação 

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está em 

conformidade se: 

𝐼𝐷𝐿 =
𝑁𝑃𝐶

𝑇𝑃
 

Onde: 

• NPC é o número de pontos em 

conformidade; 

• TP é o total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

avaliados pela amostra. 

% IDL ≥ 98% 1,00 

Um “PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em 

conformidade” significa um ponto de IP que está 

efetivamente aceso durante a noite, conforme 

verificação in loco ou pela visualização via 

SISTEMA DE TELEGESTÃO. 

95% ≤ % IDL < 98% 0,95 

90% ≤ % IDL < 95% 0,90 

85% ≤ % IDL < 90% 0,85 

80% ≤ % IDL < 85% 0,80 

75% ≤ % IDL < 80% 0,70 

70% ≤ % IDL < 75% 0,60 

Universo de Análise: 
 

• Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS e INICIAIS COM LED. 

Garantir que os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a 
noite. 

O IDL é calculado por meio de sua respectiva equação e faixas de performance. 

Descrição: Índice de Disponibilidade (IDL) 
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Fórmula: Índice de Disponibilidade de Luz (IDL) 

 

Faixas de performance 

Nota 

final 

Avaliação 

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está em 

conformidade se: 

 65% ≤ % IDL < 70% 0,50  

60% ≤ % IDL < 65% 0,40 

55% ≤ % IDL < 60% 0,30 

50% ≤ % IDL < 55% 0,20 

% IDL < 50% 0,00 

 

 

Quando da constatação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA apagados em períodos noturnos, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá 
analisar a existência de chamados em aberto e dentro do prazo para correção até a data de envio da amostra à CONCESSIONÁRIA e ao PODER 
CONCEDENTE, estabelecidos pelo ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS). Caso os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA apagados possuam 
chamados em aberto e com prazo vigente para correção, serão considerados como PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em conformidade 
para cálculo do IDL. 

Não serão considerados PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em conformidade que apresentarem intermitência no estado de funcionamento. 

Observações e Considerações (IDL) 
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6. ÍNDICE DE QUALIDADE (IQ) 

 

O Índice de Qualidade retrata a qualidade da iluminação e serviços dos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, abrangendo o cumprimento aos níveis mínimos de iluminância e 

uniformidade definidos em norma para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, adequação 

do CADASTRO aos ativos efetivamente presentes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA e a regular atualização do CADASTRO junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA. 

 

 

6.1. Procedimento de Avaliação 

 

O Índice de Qualidade será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), 

calculado pela média ponderada de seus respectivos indicadores, obtido pelo resultado da 

equação a seguir: 

 

IQ = 0,7 ∙ IAL + 0,2 ∙ IQD + 0,1 ∙ IQA 

 

Em que: 

IAL: Indicador de Adequação Luminotécnica; 

IQD: Indicador de Qualidade dos Dados; 

IQA: Indicador de Qualidade da Atualização do CADASTRO. 

 

Os indicadores IAL, IQD e IQA, por sua vez, serão calculados a partir da nota de seus 

subindicadores, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO. 

 

6.1.1. Indicador de Adequação Luminotécnica (IAL) 

 

O objetivo do Indicador de Adequação Luminotécnica é monitorar a 

CONCESSIONÁRIA quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância média e 

uniformidade da iluminância, definidos em conformidade com o ANEXO 5 (CADERNO DE 

ENCARGOS), nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

A medição será realizada por meio de verificações in loco durante o trimestre de 

avaliação. A amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme 

estabelecido na norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de 
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amostragem simples normal. Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão 

avaliados, deverão ser definidos de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 

As medições deverão ser realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e 

poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE. Exige-se 

que a metodologia de medição: 

• Para medição dos critérios relacionados à iluminância, deve-se estar em 

acordo com as diretrizes estabelecidas pela ABNT NBR 5101; 

 

A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de 

cálculo. 
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Índice Indicador de Adequação Luminotécnica (IAL) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

Descrição: Indicador de Adequação Luminotécnica (IAL) 

Garantir o atendimento, pelos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, aos parâmetros luminotécnicos mínimos, conforme a classe de 

iluminação da via de veículos (V1, V2, V3, V4, V5) e de pedestres (P1, P2, P3, P4), definidos no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS). 

As medições deverão ser realizadas trimestralmente pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. A nota final do IAL se dará pelo percentual de 

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com verificações realizadas ao longo do trimestre, que atingem os padrões mínimos apresentados na 

Tabela 1 e aos níveis mínimos definidos para ITC e IRC. 

O Indicador de Adequação Luminotécnica é composto por 03 subindicadores: 

 

• Subindicador Luminotécnico (IL); 

• Subindicador de Temperatura de Cor (ITC); 

• Subindicador de Reprodução de Cor (IRC). 

Universo de Análise: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS ou previstos como modernizados para o 

período correspondente no PLANO DE MODERNIZAÇÃO. Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA provenientes de SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES, englobando somente os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA aceitos pela CONCESSIONÁRIA, ou instalados pela 

CONCESSIONÁRIA para adequação da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, fazem parte do universo de análise dos indicadores 

do IAL. 
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Fórmula: Subindicador luminotécnico (IL) 

 

Faixas de performance 

Nota 

Final 

Avaliação 

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está em 

conformidade se: 

 

𝐼𝐿 =
𝑁𝑃𝐶

𝑇𝑃
 

Onde: 

• NPC é a quantidade de PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA em conformidade; 

• TP é a quantidade total de PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA avaliados pela 

amostra. 

% IL ≥ 95,0% 1,0 Um “PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em 

conformidade” significa: 

• um ponto de IP modernizado (ou previsto como 

modernizado no período) verificado, que atenda 

ao nível de Iluminância e Uniformidade conforme 

o especificado no ANEXO 5 (CADERNO DE 

ENCARGOS). para as classes de iluminação das 

vias de veículos e de pedestres; 

• Ou que em função da identificação de obstrução 

da arborização, um ponto de IP modernizado 

verificado, que através da análise documental, 

todos os parâmetros avaliados estão conforme o 

Projeto Executivo. 

92,5% ≤ % IL < 95,0% 0,9 

90,0% ≤ % IL < 92,5% 0,8 

87,5% ≤ % IL < 90,0% 0,7 

85,0% ≤ % IL < 87,5% 0,6 

80,0% ≤ % IL < 85,0% 0,5 

75,0% ≤ % IL < 80,0% 0,4 

70,0% ≤ % IL < 75,0% 0,3 

60,0% ≤ % IL < 70,0% 0,2 

50,0% ≤ % IL < 60,0% 0,1 

% IL < 50,0% 0,0 
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Os custos referentes ao serviço acima têm influência nos custos gerais abaixo, replicados do plano de negócios. 

 

 

 

Observações e Considerações (IL) 

  

• A avaliação da conformidade de cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA é binária, ou seja, se os parâmetros luminotécnicos 

avaliados na via atendem integralmente ao padrão mínimo estabelecido no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS), assume-

se como conforme o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e então é adicionado o valor unitário ao numerador e ao denominador 

da fórmula. Caso contrário, o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA só é contabilizado no denominador da fórmula. 

• Caso sejam identificados PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que deveriam ter sido modernizados e não foram no período da 

verificação, a medição dos requisitos luminotécnicos deverá ser realizada normalmente. 

• A medição da iluminância e do fator de uniformidade deve ser realizada nos dois vãos adjacentes ao PONTO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA convencional. Caso um ponto selecionado para verificação seja um PONTO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA TERMINAL, deverá ser realizada a medição somente em um vão adjacente ao ponto no 

sentido do poste a menos de 50 (cinquenta) metros na mesma via. Já, se o ponto for um PONTO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA ISOLADO a aferição deverá ser realizada considerando uma grade de medição a 15 metros do ponto para 

cada sentido da via. 

 

 

Observações e Considerações (IL) 
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Tabela 1 – Critérios luminotécnicos mínimos para cada classe de iluminação 

Classe de 

Iluminação da Via 

de Veículos 

Iluminância média 

mínima 

Fator de uniformidade 

mínimo 

EMED,MIN [lux] U = EMÍN / EMED 

V1 30 0,40 

V2 20 0,30 

V3 15 0,20 

V4 10 0,20 

V5 5 0,20 

Classe de 

Iluminação da Via 

de Pedestres 

Iluminância Média 

Mínima 

Fator de Uniformidade 

Mínimo 

EMED,MIN [lux] U = EMÍN / EMED 

P1 20 0,30 

P2 10 0,25 

P3 5 0,20 

P4 3 0,20 

Para a aferição, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deve levar em conta as informações do CADASTRO atualizado. Caso o 

CADASTRO mais atualizado informe sobre a obstrução por indivíduos arbóreos do ponto sorteado, ele será contabilizado 

como conforme nos parâmetros Caso o VI identifique que não há obstrução da iluminação por indivíduos arbóreos, mesmo 

que o CADASTRO indique a obstrução, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá informar formalmente a  
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   Observações e Considerações (IL) 

CONCESSIONÁRIA para atualização do CADASTRO e realizar a medição normalmente. 

• A análise documental somente será aplicada caso seja identificada, a critério do VERIFICADOR INDEPENDENTE, obstrução 

do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA por elementos externos (indivíduos arbóreos, placas de sinalização, 

iluminação privada etc.). Para esta ocorrência não serão realizadas medições in loco dos parâmetros de iluminância e 

uniformidade. Neste caso, serão coletadas em campo as seguintes informações do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

o Modelo da LUMINÁRIA; 

o Potência da LUMINÁRIA; 

o Altura de instalação da LUMINÁRIA (divergência de até 5% (cinco por cento) entre a informação do Projeto Executivo e a 

verificação 

in loco será considerada como conforme); 

o Projeção horizontal da LUMINÁRIA (divergência de até 10% (dez por cento) entre a informação do Projeto Executivo e a 

verificação 

in loco será considerada como conforme); 

o Largura da via (divergência de até 10% (dez por cento) entre a informação do Projeto Executivo e a verificação in loco 

será considerada como conforme); 

o Distância entre o ponto de iluminação pública e os postes adjacentes (divergência de até 5% (cinco por cento) entre a 

informação do Projeto Executivo e a verificação in loco será considerada como conforme). 

• As informações coletadas em campo serão comparadas com as informações registradas no Projeto Executivo de 

MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO para o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Para esta análise será utilizado o Projeto 

Executivo aprovado pelo PODER CONCEDENTE. A avaliação da conformidade de cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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é binária, ou seja, se todas as 6 (seis) informações avaliadas estão conforme o Projeto Executivo, assume-se como conforme 

o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e então é adicionado o valor unitário ao numerador e ao denominador da fórmula. Caso 

contrário, se no mínimo uma das informações não está conforme, o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA só é contabilizado no 

denominador da fórmula. 
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Fórmula: Subindicador de Temperatura de Cor (ITC) 

 

Faixas de performance 

Nota 

Final 

Avaliação 

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está em 

conformidade se: 

 

𝐼𝑇𝐶 =  
𝑁𝑃𝐶

𝑇𝑃
 

Onde: 

• NPC é a quantidade de PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA em conformidade; 

• TP é a quantidade total de PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA avaliados pela 

amostra. 

% ITC ≥ 98,0% 1,0  

Um “PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

conforme” 

significa um ponto de IP modernizado verificado, 

que atenda ao nível de Temperatura de Cor. 

Para Temperatura de Cor, considera-se conforme 

quando o valor de Temperatura de Cor aferido 

em campo apresenta variação máxima de +- 300 

K sobre o valor definido para o PONTO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme ANEXO 5 

(CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA) 

97,0% ≤ % ITC < 98,0% 0,9 

96,0% ≤ % ITC < 97,0% 0,8 

95,0% ≤ % ITC < 96,0% 0,7 

94,0% ≤ % ITC < 95,0% 0,6 

93,0% ≤ % ITC < 94,0% 0,5 

91,0% ≤ % ITC < 93,0% 0,4 

89,0% ≤ % ITC < 91,0% 0,3 

87,0% ≤ % ITC < 89,0% 0,2 

85,0% ≤ % ITC < 87,0% 0,1 

% ITC < 85,0% 0,0 
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Fórmula: Subindicador de Reprodução de Cor (IRC) 

 

Faixas de performance 

Nota 

Final 

Avaliação 

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está em 

conformidade se: 

 

𝐼𝑅𝐶 =  
𝑁𝑃𝐶

𝑇𝑃
 

Onde: 

• NPC é a quantidade de PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA em conformidade; 

• TP é a quantidade total de PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA avaliados pela 

amostra. 

% IRC ≥ 98,0% 1,0  

Um “PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

conforme” 

significa um ponto de IP modernizado verificado, 

que atenda ao nível de Índice de Reprodução de 

Cor (IRC). Para IRC, considera-se conforme IRC 

maior ou igual a 70 (setenta). 

97,0% ≤ % IRC < 98,0% 0,9 

96,0% ≤ % IRC < 97,0% 0,8 

95,0% ≤ % IRC < 96,0% 0,7 

94,0% ≤ % IRC < 95,0% 0,6 

93,0% ≤ % IRC < 94,0% 0,5 

91,0% ≤ % IRC < 93,0% 0,4 

 

 

Fórmula: Subindicador de Reprodução de Cor (IRC) 

 

Faixas de performance 

Nota 

Final 

Avaliação 

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está em 

conformidade se: 

 89,0% ≤ % IRC < 91,0% 0,3  

87,0% ≤ % IRC < 89,0% 0,2 

85,0% ≤ % IRC < 87,0% 0,1 

% IRC < 85,0% 0,0 
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Para fins de cálculo da nota do IAL os indicadores possuem os seguintes pesos: 

 

 

 

Fórmula: Indicador de Adequação Luminotécnica (IAL) 
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6.1.2. Indicador de Qualidade de Dados (IQD) 

 

O objetivo do Indicador de Qualidade dos Dados é aferir se o CADASTRO, elaborado 

e mantido pela CONCESSIONÁRIA, representa de forma confiável os ativos de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

A medição será realizada trimestralmente pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por 

meio de verificações in loco, durante o trimestre de avaliação. A amostra a ser verificada 

trimestralmente, definida pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverá ter tamanho 

mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção II 

(dois) e plano de amostragem simples normal. Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

que serão avaliados, deverão ser definidos de forma aleatória pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. 

 

Considerando que existem diversas informações no CADASTRO e que cada uma 

possui relevância distinta, cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da amostra será 

verificado conforme subindicadores que apuram informações de interesse. 

 

Cada um dos aspectos avaliados corresponde a um subindicador que compõe o IQD. 

A seguir é apresentado o indicador verificável com sua respectiva descrição e fórmula 

de cálculo. 
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Indicador Indicador de Qualidade dos Dados (IQD) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

 

  

Universo de análise: 
 

• Para os três subindicadores: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

cadastrados. 

Cada um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA fiscalizado deverá ser avaliado 
considerando os três subindicadores anteriores, gerando uma nota por PONTO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NP). A nota final 

do IQD se dará através das faixas de performance baseadas na média das notas obtida 

para cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da amostra do trimestre 

Subindicador da Conformidade da Potência Total (SCP); 
 

Subindicador da Conformidade das demais informações do 

CADASTRO (SCIC). 

Subindicador da Conformidade da Localização (SCL); • 

• 

• 

Garantir a convergência dos dados do CADASTRO com relação aos ativos de IP realmente 
instalados  

em cada um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
 

O IQD é formado por três subindicadores: 

Descrição: Indicador de Qualidade dos Dados (IQD) 
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Fórmula: Subindicador da 

Conformidade da Localização 

(SCL) 

Faixas de performance 

Avaliação Binária Nota 

final 

Não se aplica 

Verificação de conformidade da caracterização 

da localização: 

• Logradouro; 

• Bairro; 

• Código número da placa de identificação 

do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

MODERNIZADO ou do PONTO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL COM 

LED. 

• Dados de georreferenciamento. 

Se for verificada a conformidade por meio do 

comparativo entre os dados do CADASTRO e 

informação verificada in loco. No caso dos dados 

de georreferenciamento, aceitar-se-á os dados 

com uma tolerância de ±0,0002% (dois décimos 

de milésimo por cento) das coordenadas 

geográficas com unidade 

em graus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Caso contrário 0 

 

Fórmula: Subindicador da 

Conformidade da Localização 

(SCL) 

Faixas de performance 

Avaliação Binária Nota 

final 

Observações e Considerações (SCL) 

• A conferência dos dados de logradouro e bairro deverá considerar informações 

oficiais do MUNICÍPIO, na inexistência de uma informação oficial o PODER 

CONCEDENTE deverá informar a base de dados que deverá ser considerada. 

• O levantamento dos dados de georreferenciamento (latitude e longitude) deverá ser 

feito posicionando o equipamento de registro na face do poste voltado para via de 

veículo. 
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• A verificação do código numérico da placa de identificação será apurada para 

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS e para os PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAIS COM LED após a conclusão do MARCO DA 

CONCESSÃO. 

 

 

Fórmula: Subindicador da 

Conformidade da Localização 

(SCL) 

Faixas de performance 

Avaliação Binária Nota 

final 

 

 

 

Não se aplica 

Se for verificado a conformidade da potência total 

do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

através do comparativo entre os dados do 

CADASTRO e informação verificada in loco. 

 

 

1 

Caso contrário 0 
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Fórmula: Subindicador da 

Conformidade das demais 

Informações do CADASTRO 

(SCIC) 

Faixas de performance 

Avaliação Binária Nota 

final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se aplica 

Se for verificado a conformidade das seguintes 

informações do CADASTRO dos PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, através do comparativo 

entre os dados do CADASTRO e informação 

verificada in loco: 

• Caracterização do PONTO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA em 

convencional, PONTO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA TERMINAL ou PONTO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISOLADO; 

• Modelo da luminária; 

• Tipo de poste com informações 

referentes à natureza de sua 

composição; 

• Altura de instalação da luminária 

(divergência de até 5% (cinco por 

cento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Fórmula: Subindicador da 

Conformidade das demais 

Informações do CADASTRO 

(SCIC) 

Faixas de performance 

Avaliação Binária Nota 

final 

 entre a informação do CADASTRO e a 

verificação in loco será considerada 

como conforme); 

• Modelo do braço; 

• Tipo de comando (relé/telegestão); 

• Quantidade de LUMINÁRIAS no poste; 

• Tipo de rede elétrica de alimentação 

(aérea/subterrânea). 

 

Caso contrário 0 

 

 

Fórmula: Indicador de Qualidade dos Dados (IQD) Faixas de 

performance 

Nota 

Final 

 

NP = (PesoSCL ∙ NotaSCL) + (PesoSCP ∙ NotaSCP)+ (PesoSC!C ∙ NotaSC!C) 

 

PesoSCL = 0,2 

PesoSCP = 0,7 

PesoSC!C = 0,1 

 

IQD= Média aritmética das NPs para toda a amostra fiscalizada 

% IQD ≥ 98% 1,0 

96% ≤ % IQD < 98% 0,9 

94% ≤ % IQD < 96% 0,8 

92% ≤ % IQD < 94% 0,7 

90% ≤ % IQD < 92% 0,6 

88% ≤ % IQD < 90% 0,5 

86% ≤ % IQD < 88% 0,4 

84% ≤ % IQD < 86% 0,3 

82% ≤ % IQD < 84% 0,2 

80% ≤ % IQD < 82% 0,1 

% IQD < 80% 0,0 
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6.1.3. Indicador de Qualidade da Atualização do CADASTRO (IQA) 

 

O objetivo do Indicador de Qualidade da Atualização do CADASTRO avalia se a 

CONCESSIONÁRIA permanece atualizando o CADASTRO junto à EMPRESA 

DISTRIBUIDORA, conforme estabelecido nos termos do CONTRATO, para correto 

faturamento da conta de energia elétrica com ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

A apuração do indicador é realizada mediante apresentação, por parte da 

CONCESSIONÁRIA, de documento comprobatório da disponibilização do CADASTRO 

atualizado para a EMPRESA DISTRIBUIDORA. 

 

A seguir é apresentado o indicador verificável com sua respectiva descrição e fórmula 

de cálculo. 

 

 

Indicador Indicador de Qualidade da Atualização do CADASTRO (IQA) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

 

Fórmula: Indicador de Qualidade 

da Atualização do CADASTRO 

(IQA) 

Faixas de performance 

Apuração Binária Nota 

final 

 

Não se aplica 

Atualização do CADASTRO  junto a 

EMPRESA DISTRIBUIDORA dentro do prazo 

1 

Caso contrário 0 

  

Garantir a atualização do CADASTRO junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA, para correto 

faturamento da conta de energia destinada à ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

Apuração realizada mediante avaliação binária, conforme apresentação dos 

documentos comprobatórios de atualização do CADASTRO. 

Descrição – Indicador de Qualidade da Atualização do CADASTRO (IQA) 
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7. ÍNDICE DE OPERAÇÃO (IO) 

 

O Índice de Operação retratará aspectos relativos à operação da REDE MUNICIPAL 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, o cumprimento dos prazos para solução dos chamados de 

manutenção conforme prazos previstos no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS), e 

avaliação dos serviços de atendimento de chamados e de telegestão. 

 

 

7.1. Procedimento de Avaliação 

 

O Índice de Operação será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), 

calculado pela média ponderada de seus respectivos indicadores, obtido pelo resultado da 

equação a seguir: 

 

IO = 0,2 ∙ IAD + 0,2 ∙ IDC + 0,1 ∙ IDT + 0,5 ∙ ICP 

 

Em que: 

IAD: Indicador de Acendimento Diurno; 

IDC: Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento; 

IDT: Indicador de Disponibilidade da Telegestão; 

ICP: Indicador de Cumprimentos dos Prazos. 

 

 

Os indicadores IAD, IDC, IDT e ICP, por sua vez, serão calculados a partir da nota de 

seus subindicadores, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO. 

 

7.1.1. Indicador de Acendimento Diurno – IAD 

 

O objetivo do Indicador de Acendimento Diurno é apurar se os PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão efetivamente apagados durante o dia. 

 

A medição do acendimento diurno para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

será realizada através do SISTEMA DE TELEGESTÃO ou por meio de verificações in loco, 

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, no Município, durante o trimestre de avaliação. A 

amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido 
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na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples 

normal. 

 

Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão avaliados deverão ser definidos 

de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 

Sobre a amostra de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA definidos de forma aleatória 

para verificação, para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA onde não houver sido 

implantado o SISTEMA DE TELEGESTÃO, a medição será realizada por meio de 

verificações in loco diurnas. 

 

Para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA monitorados e controlados pelo 

SISTEMA DE TELEGESTÃO, a medição será realizada por meio da coleta de dados 

amostrais do SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado, apenas se a nota obtida pela 

CONCESSIONÁRIA no período de apuração anterior para o Indicador de Disponibilidade 

de Telegestão - IDT tiver sido igual a 1 (um), conforme disposto no 6.1.3 do presente 

ANEXO. Serão coletados os dados registrados em tempo real, em dia e horário sorteado 

aleatoriamente dentro do período do trimestre de avaliação, no SISTEMA DE TELEGESTÃO 

quanto ao estado dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com telegestão, apagados 

durante o dia. 

 

Caso a nota obtida pela CONCESSIONÁRIA para o Indicador de Disponibilidade de 

Telegestão - IDT tiver sido diferente de 1 (um) no período de apuração anterior, conforme 

disposto no item no 6.1.3 do presente ANEXO, a medição dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA contemplados pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO será igual a definida neste 

tópico para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA sem telegestão, ou seja, por meio de 

verificações in loco. 

 

Ressalta-se que, a critério do PODER CONCEDENTE, ao longo da vigência da 

CONCESSÃO, poderá realizar verificações in loco a fim de comprovar que o estado 

(apagado) dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA indicadas e registradas no SISTEMA 

DE TELEGESTÃO implantado pela CONCESSÃO é de fato o observado em campo. 

 

A seguir é apresentado o indicador verificável com sua respectiva descrição e fórmula 

de cálculo. 
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Indicador Indicador de Acendimento Diurno – IAD 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

  

Garantir que os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente apagados durante o dia. 

O IAD é formado pelo subindicador: 

• Subindicador de pontos apagados durante o dia (SPAD). 
 
Universo de Análise: 

 

• SPAD: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA cadastrados 

Descrição: Indicador de Acendimento Diurno (IAD) 
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Fórmula: Subindicador de pontos apagados durante o 

dia (SPAD) 

Faixas de performance Nota Avaliação 

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está 

conforme se: 

 

𝑆𝑃𝐴𝐷 = 1 −
𝑃𝑆𝐶

𝑇𝑃
 

Onde: 

• PSC: Total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA sem conformidade; 

• TP: Total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA contidos na amostra. 

% SPAD ≥ 98% 1,0  

Um “PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

conforme” 

significa um ponto de IP que está efetivamente 

apagado durante o dia, conforme verificação in 

loco ou pela telegestão. 

96% ≤ % SPAD < 98% 0,9 

94% ≤ % SPAD < 96% 0,8 

92% ≤ % SPAD < 94% 0,7 

90% ≤ % SPAD < 92% 0,6 

88% ≤ % SPAD < 90% 0,5 

86% ≤ % SPAD < 88% 0,4 

84% ≤ % SPAD < 86% 0,3 

82% ≤ % SPAD < 84% 0,2 

80% ≤ % SPAD < 82% 0,1 

% SPAD < 80% 0,0 
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Observações e Considerações (SPAD) 

Para aferição do Indicador, deverão ser realizadas verificações diurnas (no horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas) in loco de PONTOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA sem telegestão ou pode haver a coleta de dados (em tempo real, em dia e horário sorteado aleatoriamente 

dentro do período do trimestre de avaliação), diurnas (entre 08:00 e 16:00 horas), do SISTEMA DE TELEGESTÃO sobre os PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA com telegestão (se o Indicador de Disponibilidade da Telegestão no período de apuração anterior tiver sido igual a 

1) . 

Quando da constatação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA acesos em períodos diurnos, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá 

analisar a existência de chamados em aberto e dentro do prazo para correção até a data de definição da amostra, estabelecidos pelo ANEXO 

5 (CADERNO DE ENCARGOS). Caso os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA acesos possuam chamados em aberto e com prazo vigente 

para correção, não serão considerados no numerador e denominador da fórmula de cálculo do subindicador (SPAD), sendo necessário a 

recomposição da amostra. 

Não serão considerados PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em conformidade que apresentarem intermitência no estado de funcionamento. 

 

Não deverá ocorrer a inspeção do subindicador quando se constatar nível elevado de nebulosidade no céu, o qual pode interferir na operação 

dos dispositivos de acionamento da LUMINÁRIA. 

 

 

 

NotaIAD = Nota SPAD 

Fórmula: Indicador de Acendimento Diurno (IAD) 
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7.1.2. Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC) 

 

O objetivo do Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento é verificar se a 

central de atendimento, operada pela CONCESSIONÁRIA, está disponível de forma 

ininterrupta para o recebimento de chamados, sejam eles realizados pelos usuários, 

PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR INDEPENDENTE, para a execução dos 

SERVIÇOS relacionados à ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Além disso, o IDC também servirá de 

instrumento para avaliação do tempo de espera para atendimento às chamadas. 

 

A medição será realizada por meio da verificação do total de horas em que o Sistema 

de Gestão de Chamados da Central de Atendimento esteve disponível no trimestre de 

apuração, informação que deverá ser registrada no próprio sistema. Conforme estipulado no 

ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS), o Sistema de Gestão de Chamados deverá operar 

24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da semana, ao longo de toda a 

CONCESSÃO. Além disso, a CONCESSIONÁRIA será avaliada quanto a apuração do tempo 

para atendimento, que também devem ser registrados no sistema implantado pela 

CONCESSIONÁRIA na Central de Atendimento. 

 

O indicador é composto por dois subindicadores, que avaliam a disponibilidade da 

central e o tempo de espera para atendimento. A seguir é apresentado o indicador 

verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo. 
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Indicador Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

 

Fórmula: Subindicador de Disponibilidade da Central de 

Atendimento (SDCA) 

Faixas de performance Nota 

final 

 

𝑆𝐷𝐶𝐴 =
𝑇𝐻𝐷

𝑇𝐻𝑃
 

Onde: 

 

• THD: Total de horas de disponibilidade efetiva do 

sistema para recebimento de chamados; 

• THP: Total de horas de operação prevista para o 

trimestre. 

% SDCA ≥ 98% 1,0 

97% ≤ % SDCA < 98% 0,9 

96% ≤ % SDCA < 97% 0,8 

95% ≤ % SDCA < 96% 0,7 

93% ≤ % SDCA < 95% 0,6 

90% ≤ % SDCA < 93% 0,5 

85% ≤ % SDCA < 90% 0,4 

80% ≤ % SDCA < 85% 0,3 

70% ≤ % SDCA < 80% 0,2 

60% ≤ % SDCA < 70% 0,1 

% SDCA < 60% 0,0 

 

  

Garantir que a Central de Atendimento, operada pela CONCESSIONÁRIA, está disponível de 

forma ininterrupta para o recebimento de chamados, sejam eles realizados pelos usuários, 

PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR INDEPENDENTE, para a execução dos 

SERVIÇOS relacionados à ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Além disso, o IDC também servirá de 

instrumento para avaliação do tempo de espera para atendimento às chamadas. 

O IDC é formado por dois subindicadores: 
 

• Subindicador de Disponibilidade da Central de Atendimento (SDCA); 

• Subindicador de Tempo de Espera (STE). 

 
A nota final do IDC se dará pelo somatório da nota dos subindicadores ponderado pelo peso 

respectivo de cada um. 

Descrição: Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC) 

Para aferição do subindicador, deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de 
Gestão de Chamados. 

THP é o tempo total de horas especificado para o Sistema de Gestão de Chamados neste ANEXO. 

Observações e Considerações (SDCA) 
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Fórmula: Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC) 

Fórmula: Subindicador do tempo de espera (STE) Faixas de 

performance 

Nota 

final 

 

 

𝑆𝑇𝐸 =
𝐶𝐴60

𝑇𝐶𝐴
 

Onde: 

 

• CA60: Quantidade de chamados atendidos no prazo 

de 60 segundos; 

• TCA: Total de chamados atendidos no trimestre. 

% STE ≥ 98% 1,0 

95% ≤ % STE < 98% 0,9 

93% ≤ % STE < 95% 0,8 

90% ≤ % STE < 93% 0,7 

88% ≤ % STE < 90% 0,6 

85% ≤ % STE < 88% 0,5 

80% ≤ % STE < 85% 0,4 

70% ≤ % STE < 80% 0,3 

60% ≤ % STE < 70% 0,2 

50% ≤ % STE < 60% 0,1 

% STE < 50% 0,0 

 

 

 

 

Nota!DC = (PesoSDCA ∙ Nota SDCA) + (PesoSTE ∙ Nota STE) 

 

PesoSDCA = 0,7 

PesoSTE = 0,3 

 

 

 

7.1.3. Indicador de Disponibilidade da Telegestão (IDT) 

 

O objetivo do Indicador de Disponibilidade da Telegestão é verificar se o SISTEMA 

DE TELEGESTÃO implantado pela CONCESSIONÁRIA, bem como as funcionalidades 

básicas do sistema, conforme previsto pela CONCESSIONÁRIA no PLANO DE 

MODERNIZAÇÃO, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento, 

Para aferição do subindicador, deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de 
Gestão de Chamados. 

O tempo de espera é contabilizado a partir da entrada da chamada até a transferência, via URA – Unidade 
de Resposta Audível, para o atendente, ou até o encerramento da chamada, caso não chegue ao 
atendente por desistência do chamador. 

Observações e Considerações (STE) 
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conforme no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS). 

 

A medição será realizada por meio da verificação do total de PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerenciáveis ou aqueles que deveriam possuir o SISTEMA DE 

TELEGESTÃO no período da verificação, segundo o PLANO DE MODERNIZAÇÃO, que 

tiveram seus dados varridos/coletados pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO no mínimo uma 

vez ao dia, coletando a totalidade das informações no período compreendido desde a 

varrição/coleta anterior. A varrição/coleta de dados ocorre quando há troca de informações 

entre o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com o software do SISTEMA DE 

TELEGESTÃO. As informações necessárias para mensuração destes indicadores serão 

registradas no próprio SISTEMA DE TELEGESTÃO. 

 

A medição da disponibilidade das funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTÃO 

será por meio de verificações in loco e por meio do SISTEMA DE TELEGESTÃO, pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, no Município durante o período de avaliação. 

 

A amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme 

estabelecido na norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de 

amostragem simples normal. Para cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerenciável 

ou que deveria possuir o SISTEMA DE TELEGESTÃO no período da verificação, segundo 

o PLANO DE MODERNIZAÇÃO, deverá ser analisado o funcionamento e conformidade 

das seguintes funcionalidades básicas, conforme detalhamento no ANEXO 5 (CADERNO 

DE ENCARGOS): 

• Conformidade entre a localização geográfica do PONTO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA registrada no SISTEMA DE TELEGESTÃO e a verificada in loco; 

• Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (lâmpada acesa, 

lâmpada apagada, 

online, off-line e dimerizado) registrado no SISTEMA DE TELEGESTÃO e verificado 

in loco; 

• Registro atualizado no SISTEMA DE TELEGESTÃO do consumo real de energia do 

PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA vistoriado; 

• Operação remota via SISTEMA DE TELEGESTÃO (permitindo 

acender/apagar/dimerizar os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA vistoriados no 

momento da verificação). 

Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão avaliados deverão ser definidos 

de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. As medições deverão ser 
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realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e poderão ser acompanhadas pela 

CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE. 

 

O indicador é composto por dois subindicadores, que avaliam a disponibilidade dos 

dados do sistema e das funcionalidades básicas. A seguir é apresentado o indicador 

verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo. 
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Indicador Indicador de Disponibilidade da Telegestão (IDT) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

  

Garantir que o SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado pela CONCESSIONÁRIA, bem como as funcionalidades básicas do sistema, estão 

disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento. 

O IDT é formado por dois subindicadores: 

• Subindicador de Disponibilidade de Coleta de Dados (SDC); 
• Subindicador de Operação das Funcionalidades Básicas (SOF). 

A nota final do IDT se dará pelo somatório da nota dos subindicadores ponderado pelo peso respectivo de cada 

um. Universo de Análise: 
 

• Ambos os subindicadores: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerenciáveis ou que deveriam possuir o SISTEMA DE 

TELEGESTÃO no período da verificação, segundo o PLANO DE MODERNIZAÇÃO. 

Descrição: Indicador de Disponibilidade da Telegestão (IDT) 
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Fórmula: Subindicador de Disponibilidade de Coleta de Dados (SDC) Faixas de performance Nota 

final 

 

𝑆𝐷𝐶 =
𝑃𝐷𝐶

𝑇𝑃𝑇
 

Onde: 

 

• PDC: Quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerenciáveis que tiveram 

seus dados coletados pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO no mínimo uma vez por dia ao longo 

do trimestre; 

• TPT: Quantidade total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerenciáveis ou que 

deveriam possuir o SISTEMA DE TELEGESTÃO no período de referência, segundo o PLANO 

DE MODERNIZAÇÃO. 

 

% SDC ≥ 98% 1,0 

95% ≤ % SDC < 98% 0,9 

92% ≤ % SDC < 95% 0,8 

89% ≤ % SDC < 92% 0,7 

86% ≤ % SDC < 89% 0,6 

83% ≤ % SDC < 86% 0,5 

80% ≤ % SDC < 83% 0,4 

70% ≤ % SDC < 80% 0,3 

60% ≤ % SDC < 70% 0,2 

50% ≤ % SDC < 60% 0,1 

% SDC < 50% 0,0 
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Para aferição do subindicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Telegestão. 

Para o primeiro trimestre em que ocorrer a medição do subindicador (SDC), a nota do indicador será igual a 1 (um), independente do resultado 

da aferição. Para os demais trimestres a apuração e nota deverá ocorrer conforme especificado neste ANEXO. 

Caso sejam identificados PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que deveriam possuir o SISTEMA DE TELEGESTÃO no período da verificação e 
não o possuem, esta quantidade de pontos será contabilizada no denominador da fórmula e será considerado que seus dados não foram 
coletados pelo sistema. 

Observações e Considerações (SDC) 
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Fórmula: Subindicador de Operação das 

Funcionalidades Básicas (SOF) 

 

Faixas de performance 

Nota 

final 

Avaliação 

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está em 

conformidade se: 

 

𝑆𝑂𝐹 =
𝑁𝑃𝐶

𝑇𝑃
 

Onde: 

 

• NPC: Quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

em conformidade; 

• TP: Quantidade total de PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA contidos na amostra. 

% SOF ≥ 95% 1,0  

 

 

 

 

Um “PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em 

conformidade” significa um ponto de IP 

telegerenciável que possua todas as quatro 

funcionalidades básicas em operação. 

92,5% ≤ % SOF < 95% 0,9 

90% ≤ % SOF< 92,5% 0,8 

87,5% ≤ % SOF< 90% 0,7 

85% ≤ % SOF< 87,5% 0,6 

80% ≤ % SOF< 85% 0,5 

75% ≤ % SOF< 80% 0,4 

70% ≤ % SOF< 75% 0,3 

60% ≤ % SOF< 70% 0,2 

50% ≤ % SOF< 60% 0,1 

% SOF < 50% 0,0 
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Fórmula: Indicador de Disponibilidade da Telegestão (IDT) 

Observações e Considerações (SOF) 

Para aferição do subindicador, deverão ser realizadas verificações in loco de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com telegestão. 

 

Para o primeiro trimestre em que ocorrer a medição do subindicador (SOF), a nota do indicador será igual a 1 (um), independente do resultado 

da aferição. Para os demais trimestres a apuração e nota deverá ocorrer conforme especificado neste ANEXO. 

Funcionalidades básicas que devem estar em operação no momento da verificação do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 

• Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (lâmpada acessa, lâmpada apagada, online, off-line e dimerizado) 

registrado no SISTEMA DE TELEGESTÃO e verificado in loco; 

• Registro atualizado no SISTEMA DE TELEGESTÃO do consumo real de energia do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA vistoriado; 

• Operação remota via SISTEMA DE TELEGESTÃO (permitindo acender/apagar e dimerizar os PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA vistoriados no momento da verificação). 

Sendo identificados PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA selecionados para a amostra que deveriam possuir o sistema de telegestão no 

período da verificação e não o possuem, esta quantidade de pontos será contabilizada no denominador da fórmula e estes serão considerados 

como PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA não conformes. 

 

 

 

Nota!DT = (PesoSDC ∙ Nota SDC) + (PesoSOF ∙ Nota SOF) 

 

PesoSDC = 0,5 

PesoSOF = 0,5 
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7.1.4. Indicador de Cumprimento dos Prazos (ICP) 

 

O objetivo do Indicador de Cumprimento dos Prazos é monitorar a adequação da 

CONCESSIONÁRIA aos prazos para solução dos chamados de MANUTENÇÃO 

CORRETIVA, conforme o tipo de chamado. 

 

A medição será realizada por meio da verificação do registro no Sistema de Gestão 

de Chamados do tempo para solução dos chamados de MANUTENÇÃO CORRETIVA 

recebidos na Central de Atendimento operada pela CONCESSIONÁRIA ou registrados pelo 

SISTEMA DE TELEGESTÃO. Os dados deverão ser coletados ao longo do trimestre de 

apuração, conforme prazos especificados no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS), bem 

como no PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

A seguir é apresentado o indicador verificável com sua respectiva descrição e fórmula 

de cálculo. 

 

 

Indicador Indicador de Cumprimento dos Prazos (ICP) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

  

Garantir que os prazos para solução dos chamados de MANUTENÇÃO CORRETIVA estejam sendo 

cumpridos pela CONCESSIONÁRIA. 

O ICP é formado por um subindicador: 

Subindicador de Manutenção Corretiva (SMC). 

Descrição: Indicador de Cumprimento dos Prazos (ICP) 
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Fórmula: Subindicador de Manutenção Corretiva (SMC) Faixas de performance Nota 

Final 

 

𝑆𝑀𝐶 =
𝑀𝐶𝑃

𝑀𝐶𝑇
 

Onde: 

 

• MCP: Quantidade total de chamados de 

MANUTENÇÃO CORRETIVA solucionados 

dentro do prazo no trimestre; 

• MCT: Quantidade total de chamados de 

MANUTENÇÃO CORRETIVA abertos no 

trimestre. 

% SMC ≥ 95% 1,0 

92,5% ≤ % SMC < 95% 0,9 

90% ≤ % SMC< 92,5% 0,8 

87,5% ≤ % SMC< 90% 0,7 

85% ≤ % SMC< 87,5% 0,6 

80% ≤ % SMC< 85% 0,5 

75% ≤ % SMC< 80% 0,4 

70% ≤ % SMC< 75% 0,3 

60% ≤ % SMC< 70% 0,2 

50% ≤ % SMC< 60% 0,1 

% SMC < 50% 0,0 
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Para aferição do subindicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de 

Gestão de Chamados. 

Os casos registrados pela Central de atendimento serão finalizados a partir de um comunicado enviado 

ao solicitante após a resolução e informando o fechamento do chamado. Os casos registrados pelo 

Sistema de Telegestão serão finalizados a partir do fechamento do chamado incluindo detalhamento da 

resolução e execução da manutenção, incluindo dia e hora da visita ao ponto. 

Em casos em que não seja possível o acesso à via, a CONCESSIONÁRIA deverá registrar por meio de 

registro fotográfico com gravação da coordenada, data e horário. Após esse registro, a cada 24 horas, 

pelo menos, uma nova tentativa de acesso ou uma comprovação de que não é possível o acesso deverá 

ser anexado ao chamado. Após a constatação de liberação do acesso à via, o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE deverá contabilizar o início do chamado no momento de comprovação de liberação da 

via. 

Caso, ao final do trimestre de referência, existam chamados de MANUTENÇÃO CORRETIVA abertos e 

que ainda estejam dentro do prazo para correção, conforme estabelecido pelo ANEXO 5 (CADERNO DE 

ENCARGOS), estes não serão contabilizados no numerador e denominador da fórmula de cálculo para o 

subindicador (SMC). Nesta situação, os referidos deverão ser contabilizados no período de apuração 

seguinte. 

Observações e Considerações (SMC) 

 

Fórmula: Indicador de Cumprimento dos Prazos (ICP) 
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8. ÍNDICE DE CONFORMIDADE (IC) 

 

O Índice de Conformidade retrata a conformidade dos SERVIÇOS com as obrigações 

regulatórias, legais e contratuais aplicáveis. Tal índice é obtido por meio da apresentação 

de certificados e relatórios com os serviços executados pela CONCESSIONÁRIA no 

período. 

 

8.1. Procedimento de avaliação 

 

O Índice de Conformidade será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), 

calculado pela média ponderada de seus respectivos indicadores, obtido pelo resultado da 

equação a seguir: 

 

IC = 0,7 ∙ ICD + 0,3 ∙ ICR 

 

Em que: 

ICD: Indicador de Conformidade do Descarte de Materiais; 

ICR: Indicador de Conformidade dos Relatórios. 

 

Os indicadores ICD e ICR, por sua vez, serão calculados a partir da nota de seus 

subindicadores, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO. 

 

8.2. Indicador de Conformidade do Descarte de Materiais (ICD) 

 

O objetivo do Indicador de Conformidade do Descarte de Materiais é avaliar a 

conformidade dos SERVIÇOS executados pela CONCESSIONÁRIA com relação às 

exigências legais e normativas aplicáveis, devendo a CONCESSIONÁRIA apresentar os 

documentos/certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes, 

conforme detalhado no ANEXO 6 (DIRETRIZES MÍNIMAS AMBIENTAIS). 

 

O indicador relacionado ao tratamento e descarte de materiais, terá a sua apuração 

iniciada juntamente aos demais indicadores detalhados no presente ANEXO. Para fins de 

apuração da quantidade de resíduos poluentes descontaminados e destinados 

corretamente, competirá à CONCESSIONÁRIA registrar no CADASTRO, logo após a 

execução de qualquer um dos SERVIÇOS sob sua responsabilidade, todos os 
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componentes retirados dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que apresentam 

resíduos poluentes. Desta forma, quando da aferição do indicador, a quantidade de serviços 

de descontaminação e destinação dos resíduos poluentes certificados pela 

CONCESSIONÁRIA será confrontada com o número total de componentes que 

apresentavam resíduos poluentes e que foram retirados da REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA no período. 

 

A seguir é apresentado o indicador verificável com sua respectiva descrição e fórmula 

de cálculo. 

 

Indicador Indicador de Conformidade do Descarte de Materiais (ICD) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

 

Fórmula: Indicador de 

Conformidade do Descarte 

de Materiais (ICD) 

Faixas de performance 

Avaliação Binária Nota 

final 

 

 

 

Não se aplica 

Se for apresentado certificado válido e expedido para o 

trimestre, emitido por empresa credenciada e autorizada, de 

descontaminação e destinação final de 100% (cem por cento) 

dos resíduos poluentes retirados da REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme diretrizes do ANEXO 6 

(DIRETRIZES MÍNIMAS AMBIENTAIS). 

 

 

1 

Caso contrário 0 

 

 

Garantir a conformidade dos serviços executados pela CONCESSIONÁRIA com relação às exigências 

legais e normativas aplicáveis, por meio da apresentação dos documentos/certificados de 

descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes. 

Descrição: Indicador de Conformidade do Descarte de Materiais (ICD) 

No caso da apresentação de certificado com divergência entre a quantidade de resíduos descartados e a 

quantidade de resíduos retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a CONCESSIONÁRIA 

deverá incrementar a documentação comprobatória no tocante ao quantitativo de resíduos que não 

constam no certificado, como forma de justificativa para resultado do ICD igual a 1 (um). 

Observações e considerações (ICD) 



 

58 
 

8.3. Indicador de Conformidade de Relatórios (ICR) 

 

O objetivo do Indicador de Conformidade de Relatórios é avaliar a conformidade em 

relação à entrega mensal pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE do Relatório 

de Execução de Serviços, conforme detalhado no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS). 

 

A seguir é apresentado o indicador verificável com sua respectiva descrição e fórmula 

de cálculo. 

 

 

Indicador Indicador de Conformidade de Relatórios (ICR) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

 

 

 

Fórmula: 

Indicador de 

Conformidade de 

Relatórios (ICR) 

Faixas de performance 

Avaliação Binária Nota 

final 

 

 

Não se aplica 

Se for apresentado todos os Relatórios de Execução de 

Serviços para o período de apuração em conformidade, dentro 

do prazo e de maneira completa, segundo as exigências do 

ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS). 

 

 

1 

Caso contrário. 0 

 

  

Garantir a conformidade em relação à entrega mensal ao PODER CONCEDENTE do Relatório de Execução 

de Serviços previsto no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS). 

Descrição: Indicador de Conformidade de Relatórios (ICR) 
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9. ÍNDICE DE EFICIENTIZAÇÃO (IE) 

 

O objetivo do Índice de Eficientização é de monitorar o cumprimento dos níveis mínimos 

de eficientização, conforme definido no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS). A efetiva 

mensuração deste índice será a partir da data prevista para o cumprimento do MARCO DA 

CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA, conforme elencado pelo item 3.2.3 deste ANEXO. 

 

Para fins de cálculo deste índice, serão verificados todos os PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrados no CADASTRO, conforme informações fornecidas pela 

CONCESSIONÁRIA, com exceção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizados 

nos locais que irão receber projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL, PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAIS COM LED e dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

instalados em decorrência da execução de SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

 

A medição será realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a partir da 

comparação do somatório das cargas dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no 

CADASTRO ao final do trimestre de avaliação, com a carga anterior mensurada no 

CADASTRO BASE. 

 

A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva fórmula de cálculo. 
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Índice Índice de Eficientização (IE) 

Periodicidade Trimestral Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

 

• OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAIS COM LED; 
 
• OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZADOS NOS LOCAIS QUE IRÃO RECEBER PROJETOS DE 

ILUMINAÇÃO ESPECIAL; 
 

• OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados como SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

Garantir o cumprimento dos níveis mínimos de eficientização, conforme definido no ANEXO 5 (CADERNO DE 
ENCARGOS). A nota final do IE se dará pelo comparativo do percentual de eficiência gerado com o valor 
previsto de eficientização para o MARCO DA CONCESSÃO. 
 

Universo de Análise: Todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, modernizados ou não, excluindo-se: 

Descrição: Índice de Eficientização (IE) 
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Fórmula: Índice de Eficientização (IE) 
Faixas de 

performance 
Nota Final 

𝐼𝐸 =
1 −

𝐶𝐼𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐶𝐼𝑀𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜 [%]
 

Onde: 

• CIMINICIAL: Corresponde à média da Carga Instalada [kW] inicial, por PONTO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, registrada no CADASTRO BASE, incluindo a carga de equipamentos auxiliares, 

calculada por: 

𝐶𝐼𝑀 =
𝐶𝐼𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝑄𝑃𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
 

• CIINICIAL: Carga instalada total [kW] dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrados no 

CADASTRO BASE, incluindo a carga de equipamentos auxiliares; 

• QPINICIAL: Quantidade total dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrada no CADASTRO BASE, 

inclusive os pontos de tecnologia LED. 

• CIMATUAL: Corresponde à média da Carga Instalada, por PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

registrada no CADASTRO, incluindo a carga de equipamentos auxiliares, calculada por: 

𝐶𝐼𝐴𝑇𝑈𝐴𝐿 =
𝐶𝐼𝐴𝑇𝑈𝐴𝐿

𝑂𝑃𝐴𝑇𝑈𝐴𝐿
 

• CIATUAL: Carga instalada total [kW] dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrados no 

CADASTRO, incluindo a carga de equipamentos auxiliares; 

• QPATUAL: Quantidade total dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrada no CADASTRO. 

META DE EFICIENTIZAÇÃO = META DE EFICIENTIZAÇÃO energética prevista no ANEXO 5 

(CADERNO DE ENCARGOS) para o MARCO DA CONCESSÃO. Para fins de cálculo do Indicador 

% IE ≥ 100% 1,0 

99% ≤ % IE< 100% 0,9 

98% ≤ % IE< 99% 0,8 

97% ≤ % IE< 98% 0,7 

96% ≤ % IE< 97% 0,6 

95% ≤ % IE< 96% 0,5 

94% ≤ % IE< 95% 0,4 

93% ≤ % IE< 94% 0,3 

92% ≤ % IE< 93% 0,2 

91% ≤ % IE< 92% 0,1 

% IE < 91% 0,0 
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de Eficientização (IE), após o cumprimento do MARCO DA CONCESSÃO, será considerado 100% 

(cem por cento) da META DE EFICIENTIZAÇÃO energética. 
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10. ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS 

 

Os custos gerais para mantenimento dos níveis de serviço dispostos neste relatório 

estão inclusos nos orçamentos de operação geral do parque, e incidem nos itens abaixo 

replicados do plano de negócios. 

 

10.1. ESTIMATIVAS DE CUSTOS OPERACIONAIS 

 

10.1.1. EQUIPE DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO 

 

O custo previsto com a equipe fixa necessária para a manutenção o sistema de 

iluminação, refere-se aos salários médios por função acrescidos de encargos sociais e 

benefícios, e inclui funções como Engenheiro Eletricista, de Segurança do Trabalho e 

Ambiental, Eletricistas de iluminação pública, Motoristas, Ajudantes, Técnicos de manutenção 

e Auxiliares administrativos, demonstrado na Tabela 1 Dimensionamento equipe de 

implantação e manutenção. 

 

Os encargos trabalhistas e benefícios que totalizaram cerca de 72% do salário base e 

incluem itens como: INSS, FGTS, 13º salário, Férias, Vale Transporte, Vale Refeição, 

Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Plano de Saúde etc. 

 

Tabela 1 Dimensionamento equipe de implantação e manutenção 

 

Fonte: www.salario.com.br 

EQUIPE Estrutura Base Estrutura Implantação até ANO 1

Quantidade Salário Bruto Encargos Valor unit. Mês Ano Mês Ano

Eng. Eletricista 1 10.316            72% 17.744            17.744            212.931          2 35.488            425.862          

Mestre Eletricista de Manutenção 2 4.102               72% 7.055               14.111            169.331          6 42.333            507.992          

Eletricista de Iluminação Pública 2 1.747               72% 3.004               6.009               72.105            6 18.026            216.315          

Técnico em Técnico em Segurança no Trabalho 1 3.326               72% 5.721               5.721               68.658            1 5.721               68.658            

Coordenador Adm. e Finan. 1 4.814               72% 8.280               8.280               99.366            1 8.280               99.366            

Motorista de Caminhão 2 1.823               72% 3.135               6.270               75.242            6 18.811            225.727          

Aux. de almoxarifado 1 1.507               72% 2.593               2.593               31.114            2 5.186               62.229            

Aux. administrativo 1 1.581               72% 2.719               2.719               32.633            1 2.719               32.633            

Aux. de copa e limpeza 1 1.382               72% 2.377               2.377               28.527            1 2.377               28.527            

Eng. de Seguranca do Trabalho 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

Eng. Ambientalista 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

Eng. de Automação 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

TOTAL - MODERNIZAÇÃO 61.548            105.863          79.134            949.604          152.250          1.827.005      

http://www.salario.com.br/
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Importante observar o acréscimo da equipe previsto durante o período de implantação da 

modernização do parque, com praticamente três equipes adicionais. 

 

10.1.2. CUSTOS OPERACIONAIS 

 

Os gastos necessários para operação e manutenção dos Serviços de modernização do 

parque de iluminação acontecerão de acordo com as especificações mínimas definidas pelo 

Modelagem dos Projetos de Engenharia e que constarão do Edital e do Contrato de 

Concessão da Concessão e incluem os seguintes itens: 

 

a. Manutenção do sistema convencional 

 

Durante a fase de modernização do parque de iluminação previsto, neste estudo para a 

conclusão no 18º mês da concessão, a concessionária deverá manter o sistema convencional. 

 

Foi considerada uma verba de aproximadamente 169 mil, a ser gasta ao longo dos 17 

primeiros meses da concessão, de forma decrescente, reduzindo-se na medida que a 

modernização reduzirá o parque antigo. Este valor equivale a um gasto médio mensal de 

aproximadamente R$ 10 mil. 

EQUIPE Estrutura Base Estrutura Implantação até ANO 1

Quantidade Salário Bruto Encargos Valor unit. Mês Ano Mês Ano

Eng. Eletricista 1 10.316            72% 17.744            17.744            212.931          2 35.488            425.862          

Mestre Eletricista de Manutenção 2 4.102               72% 7.055               14.111            169.331          6 42.333            507.992          

Eletricista de Iluminação Pública 2 1.747               72% 3.004               6.009               72.105            6 18.026            216.315          

Técnico em Técnico em Segurança no Trabalho 1 3.326               72% 5.721               5.721               68.658            1 5.721               68.658            

Coordenador Adm. e Finan. 1 4.814               72% 8.280               8.280               99.366            1 8.280               99.366            

Motorista de Caminhão 2 1.823               72% 3.135               6.270               75.242            6 18.811            225.727          

Aux. de almoxarifado 1 1.507               72% 2.593               2.593               31.114            2 5.186               62.229            

Aux. administrativo 1 1.581               72% 2.719               2.719               32.633            1 2.719               32.633            

Aux. de copa e limpeza 1 1.382               72% 2.377               2.377               28.527            1 2.377               28.527            

Eng. de Seguranca do Trabalho 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

Eng. Ambientalista 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

Eng. de Automação 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

TOTAL - MODERNIZAÇÃO 61.548            105.863          79.134            949.604          152.250          1.827.005      

EQUIPE Estrutura Base Estrutura Implantação até ANO 1

Quantidade Salário Bruto Encargos Valor unit. Mês Ano Mês Ano

Eng. Eletricista 1 10.316            72% 17.744            17.744            212.931          2 35.488            425.862          

Mestre Eletricista de Manutenção 2 4.102               72% 7.055               14.111            169.331          6 42.333            507.992          

Eletricista de Iluminação Pública 2 1.747               72% 3.004               6.009               72.105            6 18.026            216.315          

Técnico em Técnico em Segurança no Trabalho 1 3.326               72% 5.721               5.721               68.658            1 5.721               68.658            

Coordenador Adm. e Finan. 1 4.814               72% 8.280               8.280               99.366            1 8.280               99.366            

Motorista de Caminhão 2 1.823               72% 3.135               6.270               75.242            6 18.811            225.727          

Aux. de almoxarifado 1 1.507               72% 2.593               2.593               31.114            2 5.186               62.229            

Aux. administrativo 1 1.581               72% 2.719               2.719               32.633            1 2.719               32.633            

Aux. de copa e limpeza 1 1.382               72% 2.377               2.377               28.527            1 2.377               28.527            

Eng. de Seguranca do Trabalho 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

Eng. Ambientalista 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

Eng. de Automação 25% 10.316            72% 17.744            4.436               53.233            25% 4.436               53.233            

TOTAL - MODERNIZAÇÃO 61.548            105.863          79.134            949.604          152.250          1.827.005      
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Para capturar o efeito da redução dos custos com o parque antigo, foi considerada a 

premissa de um gasto mensal de aproximadamente R$ 1,00 por luminária não modernizada. 

 

Esta verba será destinada a compra de lâmpadas, materiais e gastos residuais com os 

descartes não cobertos pelos programas de destinação dos resíduos que deverá ser firmado 

pela concessionária, incluindo gastos extras de deslocamento por atendimentos não 

programados. 

 

Tabela 2 Premissa Manutenção Sistema Convencional 

 
  

Manutenção Sistema Convencional - R$ mil 169 150 18 R$ 10

Meses incorrendo esta despesa 17 meses

Ano 1 Ano 2
Média R$ 
mil/mês

TotalDescrição
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b. Aluguel de Veículos Operacionais 

 

Foram considerados gastos referentes à locação de veículos operacionais nos primeiros 

meses de operação até a conclusão da fase de modernização. 

 

Tal premissa foi considerada já que o prazo de mobilização inicial é curto e a demanda 

por veículos operacionais é maior durante a fase de modernização que durará cerca de 1 ano, 

não justificando a aquisição de bens por período tão curto. Desta forma, a estrutura 

considerada que otimizou os custos e investimentos de implantação considerou a locação 

inicial dos veículos operacionais até o mês 18 (final da Implantação) conforme resumo abaixo:  

 

Tabela 3 Locação de veículos 

Descrição 
Custo Mensal de 

locação 

Quantidade Média mensal  

Até mês 6 
Do mês 7 ao 

mês 18 

Do Mês 19 em 

diante 

Caminhão Cesta R$   11.000 2 4 0 

Veículo de apoio R$     1.800 2 4 0 

 

Fonte dos preços de locação: Cotação: INDUCTA Solução em Energia 
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c. Custo de Frota 

 

O custo de Frota considerado foi calculado levando-se em consideração a quantidade 

de veículos prevista (locada ou comprada) multiplicada pelos custos mensais com cada 

veículo previsto de combustível, seguros, IPVA, reparos e manutenção, cujo total considerado 

foi de R$ 2.450,00/mês médio para cada veículo por mês. 

 

Tabela 4 Custo da frota 

Descrição R$/mês 

Quantidade Média mensal 

Mês 1 a  

Mês 6 

Mês 7 a  

Mês 18 

Mês 19  

em diante 

Caminhão Cesta R$ 2.450 2 4 2 

Veículo de apoio R$ 2.450 2 4 2 

Moto R$ 2.450 1 1 1 

 

d. Custo com Sistemas (Telegestão + SIG)  

 

Representam gastos associados à transmissão de dados entre os pontos de iluminação 

pública e os respectivos concentradores, bem como entre os concentradores e o CCO.  

 

Foi considerado um custo unitário1 para cada ponto de iluminação pública que possua o 

equipamento de Telegestão, bem como um custo unitário para o SIG.  

 

O custo unitário do sistema de Telegestão é de R$1,24 por concentrador em 20% do 

total de pontos. Para o SIG o custo previsto é de R$ 0,13/um no total de pontos de iluminação 

do período.  

  

 
 
 
1 Custos unitários referenciais a partir de cotações e benchmarking de projetos feito pela equipe da 
Inducta 
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Tabela 5 Custo com sistemas 

Descrição Preço Unitário 
Média de Pontos no período Média Mensal 

Ano 1 Ano 2 a 13 Ano 2 a 13 

Telegestão R$   1,24 3.423 3.668 R$ 4,9 mil 

SIG R$   0,13 17.117 18.342 R$ 2,3 mil 

 
Para o primeiro ano da concessão foram previstos também gastos referentes ao cadastro 

do parque e treinamento da equipe conforme o resumo a seguir: 
 

Tabela 6 Gastos com equipe 

Descrição Preço Unitário 

Quantidade 

Média 

Ano 1 

R$ mês Total ano 

Treinamento R$ 1.333 1 R$ 1.3 mil R$ 16,0 mil 

Cadastro Telegestão R$ 1,50 17.117 R$ 25,7 mil R$ 308,1 mil 

Aplicativo celular R$ 4.167 1 R$ 4,2 mil R$ 50,0 mil 

 

10.2. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 
Para os custos gerais e administrativos foram organizados nos seguintes grupos: 

 
Tabela 7 Custos gerais e administrativos 

Descrição R$ /mês 
Média no Período 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 a 13 

Total despesas R$ 5.000 R$ 60.000 R$ 60.000 R$ 60.000 

Aluguel R$ 3.350 R$ 40.200 R$ 40.200 R$ 40.200 

IPTU R$ 350 R$ 4.200 R$ 4.200 R$ 4.200 

Seguros R$ 200 R$ 2.400 R$ 2.400 R$ 2.400 

Segurança Eletrônica R$ 350 R$ 4.200 R$ 4.200 R$ 4.200 

Telefonia e Internet R$ 200 R$ 2.400 R$ 2.400 R$ 2.400 

Água R$ 200 R$ 2.400 R$ 2.400 R$ 2.400 

Energia Elétrica R$ 350 R$ 4.200 R$ 4.200 R$ 4.200 

Fonte: Estimativas Inducta Solução em Energia. 

 



 

69 
 

Tabela 8 Resumo Custos de Despesas Operacionais 

 

 

 

Custos e Despesas Administrativas VPL @9,33% TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13

OPEX - Equipe 7.789              13.222            1.827              950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  

Manutenção do sistema convencional 153                  169                  150                  18                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Aluguel de veículos de Apoio 678                  768                  461                  307                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Custo da Frota 1.138              1.882              206                  206                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  -                   

Telegestão (% luminárias) 395                  706                  51                    52                    53                    53                    53                    54                    54                    55                    55                    56                    56                    57                    57                    

SIG 541                  730                  400                  26                    27                    27                    27                    27                    27                    28                    28                    28                    28                    29                    29                    

Despesas Gerais e Administrativa 441                  780                  60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    

Verificador Independente 2.352              4.155              320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  

Seguros e Garantias 239                  355                  93                    57                    20                    19                    20                    18                    23                    17                    17                    19                    17                    18                    17                    

Total 13.727            22.767            3.567              1.996              1.575              1.575              1.577              1.575              1.581              1.576              1.577              1.579              1.578              1.579              1.432              

Custos e Despesas Administrativas VPL @9,33% TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13

OPEX - Equipe 7.789              13.222            1.827              950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  

Manutenção do sistema convencional 153                  169                  150                  18                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Aluguel de veículos de Apoio 678                  768                  461                  307                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Custo da Frota 1.138              1.882              206                  206                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  -                   

Telegestão (% luminárias) 395                  706                  51                    52                    53                    53                    53                    54                    54                    55                    55                    56                    56                    57                    57                    

SIG 541                  730                  400                  26                    27                    27                    27                    27                    27                    28                    28                    28                    28                    29                    29                    

Despesas Gerais e Administrativa 441                  780                  60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    

Verificador Independente 2.352              4.155              320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  

Seguros e Garantias 239                  355                  93                    57                    20                    19                    20                    18                    23                    17                    17                    19                    17                    18                    17                    

Total 13.727            22.767            3.567              1.996              1.575              1.575              1.577              1.575              1.581              1.576              1.577              1.579              1.578              1.579              1.432              

Custos e Despesas Administrativas VPL @9,33% TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13

OPEX - Equipe 7.789              13.222            1.827              950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  950                  

Manutenção do sistema convencional 153                  169                  150                  18                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Aluguel de veículos de Apoio 678                  768                  461                  307                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Custo da Frota 1.138              1.882              206                  206                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  147                  -                   

Telegestão (% luminárias) 395                  706                  51                    52                    53                    53                    53                    54                    54                    55                    55                    56                    56                    57                    57                    

SIG 541                  730                  400                  26                    27                    27                    27                    27                    27                    28                    28                    28                    28                    29                    29                    

Despesas Gerais e Administrativa 441                  780                  60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    60                    

Verificador Independente 2.352              4.155              320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  

Seguros e Garantias 239                  355                  93                    57                    20                    19                    20                    18                    23                    17                    17                    19                    17                    18                    17                    

Total 13.727            22.767            3.567              1.996              1.575              1.575              1.577              1.575              1.581              1.576              1.577              1.579              1.578              1.579              1.432              



 

 
 

11. ESTIMATIVAS DE CUSTOS OPERACIONAIS 

 

Os investimentos necessários previstos para a modernização, otimização, expansão, 

operação e manutenção do Parque de Iluminação Pública estão distribuídos em Luminárias, 

Sistemas eletrônicos, braços e postes, veículos, CCO-IP e Ferramentas.  

 

Completando o quadro de investimentos foram considerados verbas para o 

Ressarcimento do Estudo do Chamamento Público, Certificação ISO9001 e iluminação de 

destaque. 

 

A Tabela 17 Resumo dos investimentos resume os investimentos necessários para a 

modernização, otimização, eficientização, expansão, operação e manutenção da 

infraestrutura da rede de iluminação pública do município de Colatina - ES, considerando os 

bens reversíveis e os veículos necessários para a operacionalidade dos serviços da PPP. 

 

a. Luminárias 

 

O grupo de investimentos com Luminárias é composto por lâmpadas, materiais diversos 

e custo para implantação. As reposições são realizadas em função da vida útil, conforme 

demonstrado na Tabela 9 – Envelhecimento do Parque de Iluminação acima apresentada.  

 

A partir do 7º mês, inicia-se o plano de modernização do parque que irá ocorrer 

juntamente com as previsões de expansão que foram definidas com base na demanda 

reprimida identificada nos estudo técnicos. A Erro! Fonte de referência não encontrada. d

emonstra a quantidade de lâmpadas que deverão ser adquiridas anualmente. 

 

Foi previsto um custo adicional na ordem de 2% sobre os investimentos de troca de 

luminárias referente às falhas potenciais que ocorrerão no momento da implantação das 

lâmpadas. Para as reposições das lâmpadas foi considerado um custo médio ponderado de 

R$ 658,12 (considerando o preço médio ponderado por potência das lâmpadas 

consideradas). 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 9 Custo de aquisição das Luminárias 

  Custo por luminárias - em R$ Média no período - R$ mil 

Luminária 
Materiais 

Diversos 

Outros 

Custos 
TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 4 a 13 

TOTAL R$ 3.377 R$ 399 R$ 250 R$ 4.025 R$ 5.225 R$ 5.024 R$ 101 

Custo Médio ponderado     R$ 658  

Luminárias Custo por luminárias - em R$ Quantidade prevista 

LED 30-60 R$ 445 R$ 80 R$ 50 R$ 575 4.888 4.700 94 

LED 70-90 R$ 641 R$ 80 R$ 50 R$ 770 2.137 2.055 41 

LED 100-120 R$ 641 R$ 80 R$ 50 R$ 770 198 190 4 

LED 125-150 R$ 780 R$ 80 R$ 50 R$ 910 508 488 10 

LED 200-250 R$ 870 R$ 80 R$ 50 R$ 1.000 53 51 1 

 

 

b. Telegestão 

 

Sistemas Eletrônicos e Especiais (hardware) para a aquisição de controladores 

Inteligentes (Telegestão), ao valor unitário de R$ 400,00. A premissa utilizada foi para 20% 

das lâmpadas adquiridas no período. 

 
Tabela 10 Investimento em Telegestão (controles inteligentes) 

Descrição 
 

Média no período 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 a 13 

Custo unitário R$ 400 R$ 400 R$ 400 R$ 400 

Lâmpadas adquiridas 1.297 624 38 44 

Postes com Telegestão 259 125 8 9 

Investimento Telegestão R$ 623 R$ 599 R$ 36 R$ 35 

 

  



 

 
 

c. Atualização de braços e postes 

 

Baseado nas estimativas do Estudo de Engenharia, será necessária a troca de 

aproximadamente 1.500 braços e de 483 postes para adaptação às novas luminárias. O custo 

unitário previsto é de R$ 525,00 para braços e de R$ 4.000,00 para postes, previstos para 

ocorrer no Ano 1 da concessão (primeira etapa da modernização). 

 

Tabela 11 Investimentos em braços e postes 

Braços e postes Atualização dos Braços Substituição Conjuntos Postes 

Valor total - R$ mil R$ 788 R$ 1.932 

Valor unitário - R$ R$ 525 R$ 4.000 

Quantidade prevista 1.500 483 

Investimento Total - R$ mil   R$ 2.720 

 
d. Centro de Controle Operacional CCO 

 

Este estudo prevê um investimento na ordem R$ 300.000,00 para de equipamentos e 

mobiliários necessários para o centro de controle de operação e reinvestimentos a cada 5 

anos até o término da concessão. Esta previsão de reinvestimento está relacionada a 

natureza dos itens que compõe este grupo, concentrado em equipamentos que deverão ter 

uso intenso e vida útil média de 5 anos.  

  



 

 
 

Tabela 12 Custo CCO/IP 

Descrição Quantidade 
Valor unit.  

(R$) 

Valor unit.  

(R$ 000) 

Estações de Trabalho un. 6  R$ 5.000 R$ 30 

Mobiliário un. 2 R$ 20.000 R$ 40 

Vídeo-Wall un. 2 R$ 10.000 R$ 20 

Equipamentos de Rede cj. 2 R$ 20.000 R$ 40 

Captação de Energia Solar un. 2 R$ 30.000 R$ 60 

Ar-condicionado Central un. 2 R$ 15.000 R$ 30 

CFTV cj. 2 R$ 20.000 R$ 40 

Equipamentos de Sustentabilidade cj. 2 R$ 20.000 R$ 40 

TOTAL DO INVESTIMENTO CCO/IP R$ 300 

 

 

e. Ferramentas e outros equipamentos 

 

O quadro abaixo resume os principais itens para esse grupo de investimentos para a 

operacionalidade do sistema de iluminação. Previstos reinvestimentos a cada 5 anos até o 

término da concessão. Novamente está previsão de reinvestimento está relacionada a 

natureza dos itens que compõe este grupo, concentrado em equipamentos que deverão ter 

uso intenso e vida útil média de 5 anos. 

 

Tabela 13 Custo de outros equipamentos 

Descrição Quantidade 
Valor unit.  

(R$) 

Valor unit.  

(R$ 000) 

Smartphones un. 8 R$ 2.500 R$ 20 

Luxímetros un. 3 R$ 1.000 R$ 3 

Medidores Luminância un. 3 R$ 4.500 R$ 14 

EPIs cj. 3 R$ 4.500 R$ 14 

TOTAL DO INVESTIMENTO COM FERRAMENTAS R$ 50 

 

 

 



 

 
 

f. Investimentos com Frota 
 

Estão previstos outros gastos no Plano de investimentos necessários para a 

implantação do sistema de iluminação, resumidos no quadro abaixo. 

 

Tabela 14 Investimentos em Frota de veículos Operacionais 

Frota - aquisição 
Custo 

Unitário 
Quantidade Total Aquisição 

Motocicleta 
 10.000,00  1 

       
10.000,00  

MÊS 1 

Caminhão Cesta 
480.090,68  2 

       
960.181,36  

MÊS 19 

Veículo de apoio 
80.000,00  2 

       
160.000,00  

MÊS 19 

Total de Investimentos em Frota 5 1.130.181,36 MÊS 1 

 

A aquisição dos veículos de apoio e dos caminhões cesta ocorrerão depois da execução 

do Plano de modernização, que demandará uma rápida mobilização e uma frota inicialmente 

maior para atender as necessidades de investimento previstas. 

 

Foi considerada uma renovação de frota no Ano 7 (para os Caminhões e Veículos de 

Apoio) e duas para as motos. 

 

g. Outros investimentos 
 

Estão previstos outros gastos no Plano de investimentos necessários para a 

implantação do sistema de iluminação, resumidos no quadro abaixo. 

 

Tabela 15 Outros investimentos 

Descrição Quantidade 
Valor unit.  

(R$) 

Valor total  

(R$ 000) 

Certificação ISO9001  1 R$ 50.000 R$ 50 

Iluminação de destaque 80 R$ 863 R$ 66 

TOTAL OUTROS INVESTIMENTOS R$ 116 

 

O orçamento de certificação ISO9001 foi considerado a partir de cotação específica realizada 

e benchmarking com outros estudos de concessão de Iluminação Pública, como do munícipio 



 

 
 

de Curitiba (PR).  Os gastos com iluminação cênica de destaque foram estimados no Estudo 

técnico de engenharia. 

 

 
h. Ressarcimento dos estudos e dos gastos da licitação 

 

Foi incluído nos investimentos o reembolso dos Estudos de Viabilidade Técnico-Operacional, 

Econômico-Financeira e Ambiental (EVTE) para a modernização do Parque de Iluminação 

Pública do município de Colatina/ES, bem como os custos de realização do leilão na B3, no 

valor total de R$ 2.393.200,00 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil e duzentos 

reais), que deverão ser reembolsados no momento da assinatura do contrato de concessão 

(considerados, portanto, no Ano 1 do fluxo do contrato da Concessão). 

 

Tabela 16 Ressarcimento dos Custos de Licitação 

Itens de reembolso Valores (R$) 

Custos B3 426.126  

Estruturação Projetos 1.693.704  

Remuneração do FEP 169.370  

Manutenção do FEP 104.000  

Total 2.393.200 

 

  



 

 
 

Tabela 17 Resumo dos investimentos 

 

 

 

Investimentos VPL @9,33% TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13

Implantação de Luminárias 9.547              11.357            5.225              5.024              101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  

Reposicao de lampadas 1.382              2.702              -                   -                   199                  342                  340                  255                  191                  181                  169                  163                  183                  278                  400                  

Investimento - Telegestão 1.306              1.682              623                  599                  36                    54                    53                    43                    35                    34                    33                    32                    34                    46                    61                    

Braços/ postes 2.487              2.720              2.720              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Frota 1.556              2.270              10                    1.120              -                   -                   -                   10                    1.120              -                   -                   -                   -                   10                    -                   

CCO-IP 589                  900                  300                  -                   -                   -                   300                  -                   -                   -                   -                   300                  -                   -                   -                   

Ferramentas/ Equipamentos 98                    150                  50                    -                   -                   -                   50                    -                   -                   -                   -                   50                    -                   -                   -                   

Outros 106                  116                  116                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ressarcimento dos estudos do PMI 2.189              2.393              2.393              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Investimentos Ativo 10 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total 19.260            24.290            11.437            6.743              336                  496                  844                  409                  1.447              316                  302                  646                  318                  435                  561                  

Investimentos VPL @9,33% TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13

Implantação de Luminárias 9.547              11.357            5.225              5.024              101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  

Reposicao de lampadas 1.382              2.702              -                   -                   199                  342                  340                  255                  191                  181                  169                  163                  183                  278                  400                  

Investimento - Telegestão 1.306              1.682              623                  599                  36                    54                    53                    43                    35                    34                    33                    32                    34                    46                    61                    

Braços/ postes 2.487              2.720              2.720              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Frota 1.556              2.270              10                    1.120              -                   -                   -                   10                    1.120              -                   -                   -                   -                   10                    -                   

CCO-IP 589                  900                  300                  -                   -                   -                   300                  -                   -                   -                   -                   300                  -                   -                   -                   

Ferramentas/ Equipamentos 98                    150                  50                    -                   -                   -                   50                    -                   -                   -                   -                   50                    -                   -                   -                   

Outros 106                  116                  116                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ressarcimento dos estudos do PMI 2.189              2.393              2.393              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Investimentos Ativo 10 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total 19.260            24.290            11.437            6.743              336                  496                  844                  409                  1.447              316                  302                  646                  318                  435                  561                  

Investimentos VPL @9,33% TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13

Implantação de Luminárias 9.547              11.357            5.225              5.024              101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  101                  

Reposicao de lampadas 1.382              2.702              -                   -                   199                  342                  340                  255                  191                  181                  169                  163                  183                  278                  400                  

Investimento - Telegestão 1.306              1.682              623                  599                  36                    54                    53                    43                    35                    34                    33                    32                    34                    46                    61                    

Braços/ postes 2.487              2.720              2.720              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Frota 1.556              2.270              10                    1.120              -                   -                   -                   10                    1.120              -                   -                   -                   -                   10                    -                   

CCO-IP 589                  900                  300                  -                   -                   -                   300                  -                   -                   -                   -                   300                  -                   -                   -                   

Ferramentas/ Equipamentos 98                    150                  50                    -                   -                   -                   50                    -                   -                   -                   -                   50                    -                   -                   -                   

Outros 106                  116                  116                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ressarcimento dos estudos do PMI 2.189              2.393              2.393              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Investimentos Ativo 10 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total 19.260            24.290            11.437            6.743              336                  496                  844                  409                  1.447              316                  302                  646                  318                  435                  561                  


