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COMUNICADO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2023

PROTOCOLO Nº 91/2023

O Município de Cianorte, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,

com fundamento  no  contido  no inciso  VI,  do artigo  10,  da  Lei  Federal  nº  11.079,  de  30  de

Dezembro de 2004 e na Lei Complementar Municipal nº 227, de 21 de Dezembro de 2022, torna

público  a  realização  da  presente  Consulta  Pública,  objetivando  colher  da  sociedade  civil

contribuições para o aprimoramento dos documentos anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Implementação de  Parceria  Público-Privada (PPP),  na

modalidade Concessão Administrativa,  para a prestação de serviços de iluminação pública no

Município  de  Cianorte,  incluídas  a  implantação,  a  expansão,  a  operação,  a  telegestão  e  a

manutenção da rede de iluminação pública.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO: Considerando a especificidade da matéria fora

contratada a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, através da Dispensa Licitatória

sob nº 29/2022, a qual demonstrou, nas análises de modelagem técnica, econômico-financeira e

jurídico  institucional,  que  a  celebração  de  PPP  (parceria  público-privada),  na  modalidade

concessão  administrativa,  é  o  instrumento  mais  vantajoso  para  abarcar  as  necessidades  de

modernização do parque de iluminação pública municipal com sustentabilidade orçamentária e

atendimento às diretrizes socioambientais.

O  que  se  pretende,  desta  forma,  é  uma  gradativa  modernização  de  referido  parque

(incluindo,  dentre  outras  ações,  a  implantação  de  cadastro  georreferenciado  do  Parque  de

Iluminação Pública Municipal, troca de luminárias convencionais para luminárias LED, implantação

de  sistema  de  Telegestão,  implantação  de  iluminação  de  destaque  em  vários  pontos  do

Município), o que certamente elevará significativamente os ganhos em eficiência operacional e

qualidade na prestação dos serviços de iluminação pública, com o apoio do setor privado.

 Nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 227, de 21 de Dezembro de

2022, o pagamento e garantia da contraprestação pública serão realizados com a vinculação de

receitas municipais provenientes da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública –

CIP, prevista no art. 149-A da Constituição Federal e instituída no Município de Cianorte pela Lei

Municipal nº 2.412, de 03 de Dezembro de 2003.

Para a estruturação do objeto que se pretende licitar foram observadas, integralmente, as

disposições do artigo 175 da Constituição Federal,  bem como o disposto nas Leis Federais nº
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11.079/2004, 8.987/1995 e 8.666/93, e, ainda,  a autorização legislativa municipal dada pela já

citada Lei Complementar Municipal nº 227, de 22 de Dezembro de 2022.

Em suma,  busca,  o  Município  de  Cianorte,  através  da  parceria  público-privada  a  ser

implementada,  gerar  redução  dos  gastos  com energia,  eficientização  da  gestão  de  recursos

públicos, melhorias urbanísticas, sustentabilidade ambiental, excelência operacional nos serviços

prestados, preservação do patrimônio público, bem como melhor bem-estar e qualidade de vida

aos  munícipes  e  visitantes,  vez  que  uma iluminação pública  de  qualidade  gera segurança  e

possibilita a realização de maiores ações de lazer à população.

PRAZO  DE  DURAÇÃO  DO  CONTRATO:  20  (vinte)  anos,  com  possibilidade  de

prorrogação nos termos da legislação regente.

VALOR ESTIMADO: R$ 47.360.008,90 (quarenta e sete milhões, trezentos e sessenta mil,

oito reais e noventa centavos), correspondente ao valor estimado dos investimentos.

INFORMAÇÕES GERAIS: A consulta pública ficará aberta para sugestões, nos termos do

disposto no inciso VI, do artigo 10 da Lei Federal nº 11.079/2004, no período de  12/01/2022 a

12/02/2022.

Os interessados poderão consultar as Minutas de Edital de Licitação, Contrato e Anexos no

seguinte  link:  https://www.cianorte.pr.gov.br/pagina/162_Consulta-Publica-PPP-da-Iluminacao-

Publica-de-Cianorte.html 

Os comentários, questões, contribuições e sugestões deverão ser dirigidos à Secretaria

Municipal  de Obras e Serviços Públicos, por meio de correspondência ao endereço eletrônico

consultapublica2023@cianorte.pr.gov.br,  onde  conste  identificação  de  nome,  empresa  (se

pertinente), CPF/CNPJ, endereço, e-mail e telefone, bem como indicação do(s) item(ns) da minuta

de edital, do contrato ou de seus anexos, ao(s) qual(is) o(s) questionamento(s) se refere(m), bem

como as justificativas cabíveis

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 11 de Janeiro de 2023.

   ROBERTO PAZINATO JUNIOR
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos


