
QUADRO ATUALIZADO ATÉ 25/11/2019 DE DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS CONFERIDAS AOS 

QUESTIONAMENTOS AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 62/2019 PPP EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

O Município de Timbó, através da Secretaria Municipal de Obras, serviços Urbanos e 

Agrícolas, torna pública as respostas conferidas pelo corpo técnico responsável pela elaboração 

do edital e projeto, aos questionamentos e pedidos de esclarecimentos feitos ante o edital de 

concorrência nº 62/2019:  

Dúvida Suscitada: “...poderia confirmar se a Prefeitura de Timbó tem estudos do plano 

financeiro dessa concessão, para disponibilizar para os licitantes? Os estudos prévios 

disponibilizados referem-se somente a “estudos luminotécnicos”.... Dessa forma, aguardo 

retorno do quanto solicitado, pois são informações de suma importância para a elaboração de 

proposta.” 

Resposta oficial: "Os estudos referentes ao Modelo econômico-financeiro realizado pelo 

Município, são de caráter referencial e serviram para demonstração de viabilidade do projeto. 

Foram divulgados os seus elementos mais importantes, no Anexo VI – Referências do Projeto 

-  Item 5 – Aspectos econômico-financeiros. Cabe ao Licitante vencedor apresentar ao Poder 

Concedente, caso solicitado, sua modelagem econômico-financeira, a qual será avaliada sobre 

questões de exequibilidade e coerência.”  

 

Dúvida Suscitada:  “item 05 do anexo IV onde: “a licitante deverá apresentar juntamente com 

sua proposta comercial, declaração de instituição financeira, nacional ou estrangeira, emitida 

em papel timbrado da referida instituição, com assinatura do representante legal da mesma e 

do profissional responsável, comprovando a aceitação por parte desta, em financiar o licitante 

par a execução do contrato de concessão, caso este venha a lhe ser adjudicado, conforme 

proposta comercial apresentada. – Está correto nosso entendimento de que tal exigência poderá 

ser suprimida na hipótese do licitante apresentar proposta comercial sem participação de 

financiamento de terceiros, lastreando-a exclusivamente em capital próprio?” 

 Resposta Oficial: “A declaração de instituição financeira tem o importante objetivo de constituir 
uma garantia a mais para o fiel cumprimento da execução do contrato. Caso a proponente tenha 
a intenção de financiar por si o objeto da licitação, poderá fazê-lo, mas o Poder Concedente se 
reserva o direito de efetuar diligência no sentido de conhecer da real possibilidade de assunção 
do respectivo compromisso por parte da proponente, nos termos do art. 43, §3º da Lei de 
Licitações.” 
   

 

 
Timbó, 25 de novembro de 2019. 
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