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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 006∕2020-CL - COSANPA. 

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 002∕2020-COSANPA-PA. 

  

 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de energia elétrica e execução de obras e 

serviços de engenharia para adequações do sistema de medição para faturamento (SMF) para migração 

estimada de 148 (cento e quarenta e oito) Unidades Consumidoras, existentes e pré-selecionadas pela 

COSANPA, do Ambiente de Contratação Regulado (ACR) para o Ambiente de Contratação Livre (ACL) 

e gestão junto a CCEE, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos de acordo com os 

detalhamentos, que são partes integrantes deste TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2020 USOS/DET. 

 

Em atenção ao questionamento formulado pela empresa Targus Energia, através de E–mail, enviado no 

dia 17 de Abril de 2020, a Comissão de Licitação – CL, esclarece: 

 

 

QUESTIONAMENTO 1:  

Cláusula 15.1, alínea d, do edital ou cláusula 8.1, alínea e, do termo de referência. 
Descrição: este trecho do Edital e do Termo de Referência exige que os licitantes comprovem “Possuir 

geração própria e/ou seus controladores diretos.” 

Solicitação: o Edital não estabelece qualquer tipo de requisito mínimo para geração de energia e apenas 

consta que o licitante precisa “Possuir geração própria e/ou seus controladores diretos”. A geração 

precisa ter tamanho mínimo? Pode ser geração em qualquer ambiente de contratação? A geração pode 

estar em uma companhia cuja licitante é sócia? Como será comprovada essa geração? Podemos 

apresentar um contrato de compra de energia para o período, de pelo menos metade do consumo da 

COSANPA, para que este seja utilizado como Lastro? 

 

RESPOSTA:  

A COSANPA entende que o fato de possuir lastro dá uma maior garantia no fornecimento do 

comercializador ao consumidor final. Num momento de falta de liquidez de mercado, o lastro proveniente 

da geração própria reduz as chances da COSANPA, empresa cujo serviço é essencial, ficar desatendida. 

Não possuindo geração própria, o lastro de comercializador é totalmente proveniente de Contratos de 

Compra de Energia no Ambiente Livre (CCEAL), o que aumenta a exposição do fornecimento da 

COSANPA aos riscos de mercado. A geração pode ser em qualquer ambiente de contratação, desde que 

seja possível firmar um Contrato de Compra de Energia no Ambiente Livre (CCEAL) ou um Contrato de 

Compra de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR). Não há tamanho mínimo. A geração deve ser da 

Licitante e/ou de seus controladores. A comprovação poderá ser feita através da outorga de geração do 

empreendimento juntamente com documento comprobatório que indique a participação da Licitante ou de 

um de seus acionistas através de contrato social vigente, livro societário (em caso de uma S/A) ou balanço 

patrimonial da empresa. 

 

QUESTIONAMENTO 2:  

Cláusula 6 do anexo VIII do Edital – MINUTA CONTRATO, alínea 6.5. 
Descrição: esta cláusula trata do reajuste do contrato, dispondo que ele será feito por IPCA, a partir de 12 

meses do início do contrato. 

Justificativa: como este contrato se trata de um desconto garantido em relação às tarifas do mercado 

cativo e, portanto, o preço contratado é um percentual de desconto, não está claro sobre o que será 
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aplicado este IPCA. As tarifas do mercado cativo já são naturalmente ajustadas anualmente e, 

teoricamente, já serão incluídos reajustes inflacionários. 

Solicitação: poderiam, por gentileza, esclarecer quais preços serão ajustados por IPCA e como funcionará 

essa dinâmica de reajuste? 

 

RESPOSTA:  

Como não há preço definido, e sim um desconto a partir de preços regulados, não há aplicação de reajuste 

por índices financeiros. Este item da minuta contratual será devidamente ajustado quando o mesmo for 

formalizado com empresa vencedora do certame, sem prejuízo as partes. 

 

QUESTIONAMENTO 3:  

Cláusula 10 do anexo VIII do Edital – MINUTA CONTRATO. 
Descrição: esta cláusula do contrato trata da garantia contratual a ser apresentada, no valor de “5% (cinco 

por cento) da contratação” 

Justificativa: Não está claro qual valor será utilizado como base para o valor da contratação. Este valor 

pode ser o valor do mercado cativo – que não faz sentido, pois boa parte deste valor é responsabilidade da 

distribuidora – o valor da energia no mercado livre ou o valor do desconto a ser garantido pela licitante. 

Solicitação: Solicitamos que seja esclarecido qual será considerado o valor da contratação para estimativa 

da garantia e qual fórmula será utilizada para este cálculo. 

 

RESPOSTA:  

Para o cálculo do valor de contrato serão consideradas as tarifas vigentes atuais e desconto ofertado,      

considerando o percentual de 5%, conforme estabelecido no Art. 70, § 2º, da Lei Federal Nº 13.303/2016, 

e no  Art. 135 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA – RILC. 

 

QUESTIONAMENTO 4:  

Cláusula 15 do edital, alínea 15.2. 
Descrição: esta cláusula exige que todas as licitantes realizem uma visita técnica nos locais e endereços 

mencionados 

Justificativa: devido à situação atual que enfrentamos no Brasil e no Mundo pelo Covid-19, e às 

instruções de quarentena do estado do Pará, realizar visita técnicas representa um risco de contaminação 

desnecessário, não só para a nossa equipe, mas para a própria equipe da COSANPA. 

Solicitação: solicitamos que a visita técnica in loco seja substituída pela seguintes alternativas:- 

Fotos do local da atividade com uma visão ampla e detalhada do SMF. 

Vídeo do local para adicionar comentários. 

Teleconferência para tirar alguma dúvida com participantes ou a COSANPA transmitir detalhes dos 

pontos críticos. Poderia ser uma teleconferência ou um chat de comunicação. 

Entendemos a importância de conhecer detalhes do lugar e a dinâmica trabalho in loco, porém é uma 

situação atípica que enfrentamos e queremos buscar alternativas. Tecnicamente as fotos já dão subsídio 

para montagem da proposta e previsão de alguma dificuldade. 

 

RESPOSTA:  

A COSANPA entende a situação da pandemia causada pelo Covid-19, e vem tomando as medidas 

necessária para evitar sua propagação, considerando que essa companhia exerce atividade de natureza 

essencial  a população do Estado do Pará, a mesma não pode dar descontinuidade em seus serviços, e por 

esse e outros motivos, (conforme exposto na Nota de Esclarecimento Nº 005-2020), a Comissão de 

Licitação decidiu adiar o presente certame, estabelecendo o prazo original para a sessão de abertura da 

licitação, abrangendo um total de trinta dias úteis para a realização visita técnica e manifestação de 

questionamentos. No entanto, para uma avaliação apropriada, considera-se necessária a visita in loco, 

considerando a complexidade da natura dos serviços objeto desde licitação, tecnicamente não seria 
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possível a realização de da visita via Fotografia/Vídeo devido as especificidades dos serviços, o que 

poderia acarretar uma futura alegação de falta de informações o qual a COSANPA deveria prestar.  

 

QUESTIONAMENTO 5:  

Cláusula 15 do edital, alínea 15.2, e cláusula 10.3.4 do Termo de Referência. 
Descrição: a cláusula 15 do edital exige que “não podendo haver interrupção no fornecimento de água 

em função de um possível desligamento do sistema”. No entanto, a cláusula 10.3.4 do Termo de 

Referência diz: “Para a execução da adequação do SMF, a COSANPA irá desligar a subestação por um 

período máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tempo suficiente para a contratada realizar todos os 

serviços necessários” 

Justificativa: é importante ficar claro que se poderá ou não haver interrupções no fornecimento de energia 

das subestações, pois caso contrário, a adaptação do SMF precisará prever a contratação de geradores 

para abastecer a unidade durante a adaptação. Neste caso, também precisa ficar claro de quem serão estes 

gastos, caso necessários 

Solicitação: solicitamos que seja esclarecida a dúvida acima para precificarmos eventuais gastos 

adicionais com gerador, caso esse seja o caso. 

 

RESPOSTA:  

Todo e qualquer gasto necessário à adequação do Sistema de Medição e Faturamento será de 

responsabilidade da Contratada. As unidades de distribuição de água que não seja possível a parada por 

problemas operacionais, os custos de energia suplementar serão arcados pela Contratada. 

 

QUESTIONAMENTO 6:  

Cláusula 10.3 do Termo de Referência. 

Descrição: essa cláusula, especificamente o item 10.2.6 descreve o que deve estar incluído na adaptação 

do SMF. 

Justificativa: apesar do item 10.3.6 tratar o tema de forma específica, o restante do item 10.3 o trata de 

forma geral, deixando bastante amplo o escopo do serviço de adaptação do SMF. 

Solicitação: para que a nossa precificação seja feita da melhor forma possível, precisamos esclarecer o 

seguinte ponto: os subitens do 10.3.6 estão claros, mas caso a EQUATORIAL PARÁ exija obras civis na 

subestação ou outras alterações que não estejam conectadas ao SMF, isso será um custo da COSANPA? 

 

RESPOSTA:  

Todos os custos relativos à adequação do Sistema de Medição e Faturamento será da Contratada. 

 

QUESTIONAMENTO 7:  

Solicitação adicional. 
Vocês poderia nos enviar informações sobre a medição das unidades incluídas no Edital?  Saber se a 

medição é em baixa ou média/alta tensão ajuda na precificação do SMF. 

 

RESPOSTA:  

Todos os pontos de consumo a serem contemplados por esse Edital são tarifados em MT/AT. Cabe ao 

Licitante junto à concessionária local a definição da melhor adequação em cada uma dessas medições. 

 

 

Belém (PA), 30 de Abril de 2020. 

 

Nicolas Augustus Andre Nazareth 

Presidente da Comissão de Licitação 


