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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE  GOVERNO

Edital de chamamento público CGP nº 001/2015

Informações para confecção dos estudos técnicos

• Informações sobre CIP/COSIP 2014-2015
  Em 2014 o valor arrecadado era de aproximadamente 900 mil reais mensais

(Aproximadamente 11 mi no ano) já descontado o valor de taxa de administração cobrada pela
concessionária pelo convênio para arrecadação da contribuição, em 2015 o valor arrecadado é de
aproximadamente 1 mi mensal (previsão para 12 mi no ano) este valor trata-se de uma contribuição
para o consumidor residencial de 7,99 reais, de 19,06 reais para o consumidor comercial, prestador
de serviços, poder público (exceto municipal 7,99 reais) e imóveis Eletropaulo e 27,74 reais para a
indústria. Quanto a saldo atual, não há, pois os valores são investidos no sistema de Iluminação
pública com a execução de obras para melhoria do sistema.

• Valor da conta de energia elétrica consumida pelo Sistema de Iluminação Pública do município
de Mauá

 Os  valores  gastos  com  Iluminação  Pública  nos  dias  de  hoje  é  de
aproximadamente 560 mil reais e haverá um acréscimo de 14,95% para a conta do mês de
Julho que elevará os gastos para aproximadamente 645 mil reais.

• Consumo em KWh,  aferido pela Concessionária,  em nosso sistema de inventário  e quais as
potências e quantidades de lâmpadas instaladas no parque

 O consumo aferido  pela  concessionária  no último mês foi  de 1.470.000  KWh no
último mês em nosso inventário temos registrado em plena carga, 1.900.000 KWh e temos instalado
em nosso parque os seguintes tipo /modelos de luminárias: 

- 167 pontos de luminárias fluorescentes 32W e 58W
- 30 pontos LED 30W
- 99 pontos mercúrio entre 125W, 250W e 400W
- 21.452 pontos Vapor de Sódio entre 70W, 100W, 150W, 250W e 400W
- 1.842 pontos Vapor Metálico entre 150W, 250W, 400W e 1000W
- 179 pontos Mista entre 160W e 250W
(dados atualizados em maio 2015, houveram alguns acréscimos ainda não contabilizados nos
últimos dois meses)
A diferença entre valos aferido pela concessionária e instalado se da devido a alguns 
problemas na medição, pontos apagados durante o decorrer do mês, falta de energia entre 
outros fatores.
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• Índice de troca de lâmpadas, motivos e solicitações para manutenção.
 São gerados protocolos de manutenção por três formas, solicitação Cliente (Prefeitura

através  do  departamento  de  Iluminação  Pública),  ronda  realizada  pela  empresa
prestadora  de  serviços  do  município  e  através  de  Call  Center  com ligação  gratuita,
disponibilizado pela contratada através de contrato de manutenção e expansão firmado
entre Prefeitura e a empresa contratada para tal serviço, entre os tipos de solicitação são
registrados  359  protocolos  mensais  através  de  Call-center  e  293  por  ronda  (onde  é
englobado a solicitação via Cliente).  Por parte da prefeitura não há conhecimento do
indicie de manutenção por tipo de defeito, tendo em vista que o valor de manutenção é
fixo por ponto instalado independente da origem do defeito (vandalismo,intempéries ou
vida útil do equipamento).

• Quantidade de equipes que realizam manutenção no Município
 Conforme contrato firmado entre a Prefeitura e a contratada, a mesma possuí um prazo

de 24 Horas para realização da manutenção à partir  da realização da reclamação e
registro de protocolo, tendo como ressalvas problemas de força maior (falta de energia,
intempéries,  e  em  alguns  casos,   obstrução  do  local),  para  tanto  a  contratada
disponibiliza equipe de manutenção atuando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os
serviços de manutenção e expansão são ligados a Secretária de Serviços Urbanos e o
valor cobrado pelo serviço de manutenção é de 8,89 reais por ponto instalado.

• Periodicidade de renovação de cadastro da Concessionária:
 A periodicidade de atualização de cadastro é instantânea devido a necessidade envio de

projetos para aprovação da concessionária antes de sua efetiva execução.
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