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A Parceria Público Privada de Iluminação Pública de Camaçari

A Prefeitura Municipal de Camaçari contratou a Caixa Econômica Federal (CAIXA) para a estruturação de um projeto de Parceria Público Privada de Iluminação Pública, 
que contou com a participação da Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos (SPPI), do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), do Banco Mundial 
(BIRD), GIF (Global Infrastructure Facility) e assessoria da International Finance Corporation (IFC) através de Acordo de Parcerias.
No âmbito da referida contratação, a CAIXA e a IFC estão conduzindo um exercício de Road Show de modo a realizar uma apresentação projeto. 
Potenciais interessados poderão participar do Evento de Road Show, que será realizado no dia 20 de Setembro de 2021, das 14 às 15 horas, de forma remota ou virtual 
por meio da rede mundial de computadores (internet). A participação no Road Show é aberta a todos e se dará por meio do acesso ao link: 
https://www.youtube.com/watch?v=JL5Xk6v0QZc

O Projeto

Objeto: delegação, por meio de concessão administrativa, da prestação dos serviços de iluminação pública, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, 
eficientização energética, operação e manutenção do conjunto de equipamentos que compõem a infraestrutura da rede municipal de Iluminação Pública

Geral

Prazo: 13 anos

Critério de Julgamento:
Menor Contraprestação Pecuniária

Teaser

Camaçari BA

304 mil pessoas

48 mil pontos de IP

R$ 63 mm Capex

R$ ~15 mm Contraprestação Anual
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Regulamento do 
Evento de Road Show

o Será realizado um Evento de Road Show aberto para qualquer potencial 
interessada em participar do projeto da Parceria Público Privada de 
Iluminação Pública de Camaçari

o Potenciais interessados poderão participar do Evento de Road Show, que 
será realizado no dia 20 de Setembro de 2021, das 14 às 15h, de forma 
remota ou virtual por meio da rede mundial de computadores (internet). 
A participação no Road Show é aberta a todos e se dará por meio do 
acesso ao link: https://www.youtube.com/watch?v=JL5Xk6v0QZc

o O evento terá duração de 1 (uma) hora e poderá ter o encerramento 
antecipado ou prorrogado, a critério da CAIXA e IFC.

o As potenciais interessadas poderão realizar questionamentos por meio 
do chat do link indicado ou do e-mail pppip@ifc.org

Informações ComplementaresEvento de Road show

o A CAIXA e a IFC serão responsáveis pela condução da reunião de Road
Show, franqueada a participação da Prefeitura de Camaçari;

o Somente conteúdos gerados a partir de informações públicas serão
apresentados e discutidos na reunião de Road Show;

o A dinâmica da reunião de Road Show e os conteúdos apresentados pela
CAIXA e IFC, incluindo eventuais esclarecimentos, posicionamentos ou
afirmações, não vinculam as partes e, por isto, não se confundem,
substituem ou complementam quaisquer aspectos das interações entre
interessados e Poder Concedente previstas no processo licitatório;

o A realização da Audiência e Consulta Pública conduzidas pelas Prefeituras de Camaçari, conforme publicações no Diário Oficial do Município, a fim de conferir
transparência e viabilizar as contribuições da sociedade ao Projeto;

o A participação da Caixa Econômica Federal (CAIXA), enquanto contratada pela Prefeitura de Camaçari, no âmbito do FEP/CAIXA, para a estruturação dos projetos
de Parceria Público Privada de Iluminação Pública; e a participação da International Financial Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, no âmbito do
Acordo de Cooperação Técnica entre a CAIXA e a IFC, para auxiliar na estruturação dos estudos técnicos, financiabilidade e na promoção do projeto junto à
iniciativa privada;

o A consecução das finalidades do Poder Público - assegurar a qualidade e universalidade dos serviços e obter a proposta mais vantajosa possível delegação, por
meio de concessão administrativa, da prestação dos serviços de iluminação pública, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização
energética, operação e manutenção do conjunto de equipamentos que compõem a infraestrutura da rede municipal de Iluminação Pública - condicionada a um
processo seletivo competitivo, transparente e de ampla consulta ao mercado; e

o A CAIXA e a IFC poderão apresentar o Projeto a interessados na licitação, com intuito de sanar eventuais dúvidas, estimulá-los a iniciarem suas próprias avaliações,
levantamentos ou estudos, de forma a ampliar as possibilidades de competição na licitação, segundo as seguintes diretrizes.

Considerando

O Road Show da PPP de Iluminação Pública de Camaçari


