
Observações sobre o Cadastro da Prefeitura citado nos Relatórios Técnicos da 
PPP de Iluminação Pública de Curitiba

Os Relatórios Técnicos divulgados fazem referência ao Cadastro de Pontos da Prefeitura com data-base em maio de 2021 e ao contrato de modernização da Prefeitura (PE-310/2020-

SMOP), que prevê a substituição 16.962 luminárias HID para LED, cuja previsão mais recente de conclusão é março de 2022.

Em setembro de 2021, foram disponibilizadas novas informações sobre o parque. Os principais números são apresentados nas tabelas a seguir, com o objetivo de garantir transparência 

para os potenciais interessados. Ressalta-se que, assim como as informações apresentadas nos estudos, as informações também se enquadram no disclaimer apresentado acima.

(Qtd. de pontos, % do parque)

Perfil do parque de IP de acordo com os
Relatórios Técnicos e Edital1

Perfil do parque de IP de acordo com as informações 
disponibilizadas em set.211

(Qtd. de pontos, % do parque)

Observações

As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados, relacionados à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA e aos SERVIÇOS foram realizados e obtidos para fins exclusivos de precificação da CONCESSÃO, não apresentando, perante as potenciais PROPONENTES, qualquer 

caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade do PODER CONCEDENTE em face das PROPONENTES ou da futura CONCESSIONÁRIA.

Disclaimer:
Caráter Informativo

Não-Vinculante

Tipo de pontos Qtd. de pontos % do parque

Pontos do parque de IP em 
outras tecnologias

75.614 48,1%

Pontos do parque de IP já 
modernizados (LED)

64.540 41,1%

Pontos a serem modernizados 
através do contrato PE/310

16.962 10,8%

Total de pontos 157.116 100,0%

Tipo de pontos Qtd. de pontos % do parque

Pontos do parque de IP em 
outras tecnologias

75.020 47,7%

Pontos do parque de IP já 
modernizados (LED)

66.039 42,0%

Pontos a serem modernizados 
através do contrato PE/310

16.962 10,8%

Total de pontos 158.021 100,0%

% em LED 
estimado no 
inicio da PPP

51,9%

% em LED 
estimado no 
inicio da PPP

52,8%

1 não considera pontos de Iluminação Cênica


