PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
PROCESSO: PMI

Questionamentos da empresa QUANTUM ENGENHARIA para o processo da PMI.

1- Solicitamos que seja enviada a Lei da COSIP do município em vigor, bem como suas
alterações desde a publicação da mesma na sua primeira versão.
EM ANEXO

2- Quais Concessionárias de Energia são fornecedoras do parque de iluminação pública do
município e seu percentual de fornecimento com relação ao consumo de energia.
Cooperaliança: 84% (538.760 kW)
Cermoful: 11% (72.692 kW)
Celesc: 5% (33.235 kW)

3- Os valores da tarifa das Concessionárias são os mesmos para a COSIP? Não o sendo qual o
valor cobrado dos munícipes por cada uma delas dentro dos critérios estabelecidos pela COSIP.

As tarifas são diferentes para cada uma delas:
Cooperaliança: R$ 0,23652 (+R$ 0,05500) (Adicional Bandeira Vermelha)
Cermoful: 0,21729
Celesc: 0,244390

4- Qual a receita da COSIP de cada Concessionária.
Cooperaliança: R$ 249.277,70
Cermoful: R$ 11.841,72
Celesc: R$ 3.300,00

5- Qual o valor ou percentual de cobrança da COSIP de cada Concessionária de Energia?
Está em discussão com a Celesc a adequação da cobrança de acordo com a Lei municipal,
conforme a tabela abaixo. Cooperaliança e Cermoful já seguem essa tabela.
Classe
Residencial
Industrial
Comercial e Serviços
Rural
Poderes Públicos
Serviços Públicos
Consumo Próprio

Faixa
Todas
Até 1.000 kW
Acima de 1.001 kW
Até 2.000 kW
Acima de 2.001 kW
Até 50 kW
Acima de 51 kW
Até 1.000 kW
Acima de 1.001 kW
Até 1.000 kW
Acima de 1.001 kW
Até 1.000 kW
Acima de 1.001 kW

R$
15,93
22,83
48,73
22,83
48,78
0,00
15,93
22,83
25,55
22,83
25,55
22,83
25,55

6- Atualmente o serviço de manutenção do parque de iluminação do município é feito pela
administração ou terceirizado?
Toda manutenção é feita pela Cooperaliança, após ter vencido processo de licitação.
Contrato foi firmado em 23 de fevereiro de 2015, pelo período de 12 meses.

7- Como podemos ter acesso ao mapa de ruas do município?
O mapa das ruas, como também dos pontos georreferenciados da Cooperaliança foi
entregue ao engenheiro Gilberto na quarta feira (28/10/2015) em DVD.

