Área de Atuação: Procel Reluz
Título do Projeto: Chamada Pública Procel Reluz 2020 - Iluminação
Pública a LED
Contextualização do Projeto:
O Brasil possui 5.570 municípios, com alto grau de diversidade. Dessa forma, não é
possível conceber um modelo generalizado para viabilizar projetos na área de
iluminação pública. Assim sendo, o Procel Reluz, no âmbito dos Planos de Aplicação
de Recursos, por meio de duas Chamadas Públicas de Projetos vem desenvolvendo
e testando seis modelos para implementação de projetos de iluminação pública com
tecnologia LED. O objetivo é identificar os modelos que possam ser aplicáveis à
variedade dos municípios brasileiros, respeitando suas individualidades e se
beneficiando de suas similaridades.
Avaliando todo o processo, é possível concluir que a realização das referidas
chamadas públicas vem se mostrando uma ferramenta eficaz para disseminação da
cultura de eficiência energética no setor público.
Ressalta-se que um dos objetivos desta ação é permitir uma análise comparativa
entre os modelos, de modo a verificar quais possuem potencial para se tornarem
viáveis e replicáveis à variedade dos municípios brasileiros. Adicionalmente, esta
ação também estimula, por parte do município, o desenvolvimento de Plano Diretor
de Iluminação Pública, na medida em que os municípios assumem este
compromisso ao receber os investimentos.

Resultados e Benefícios Esperados:
Promover sistemas eficientes de iluminação pública tem impacto direto na
sociedade, pois beneficia e melhora a qualidade de vida da população, uma vez que
promove a valorização noturna dos espaços públicos urbanos, reduz o consumo de
energia elétrica, melhora as condições de segurança nas vias públicas e, desta
maneira, a qualidade de vida nas cidades brasileiras.
TÍTULO DO PROJETO
Chamada Pública Procel Reluz 2020 - Iluminação Pública a LED
ENTIDADE EXECUTORA
Prefeituras Municipais
SITUAÇÃO DO PROJETO
Foram realizadas duas chamadas públicas com expressivos resultados e adesão
dos municípios e redução do consumo de energia com a utilização da tecnologia
LED
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

OBJETO
(Descrever de maneira sucinta a
proposta de projeto)

Realização de uma Chamada Pública com
objetivo de selecionar projetos de eficiência
energética em iluminação pública, com
tecnologia LED.
O
objetivo
é
permitir
uma
análise
comparativa
entre
as
modelagens
de
propostas de modo a verificar quais possuem
potencial para se tornarem viáveis e

replicáveis
brasileiros.

à

variedade

dos

municípios

Os projetos selecionados serão custeados por
meio de repasse, pelo Procel Reluz, de
recursos não reembolsáveis.
ORÇAMENTO DO PROJETO

R$ 60.000.000,00

ORÇAMENTO CUSTEIO
ELETROBRAS

Será preenchido pela Secretaria
Executiva do Procel

INSTRUMENTO JURÍDICO

Chamada pública para seleção de propostas e
assinatura de termos de cooperação técnica.

(citar o instrumento jurídico
preferencial para a execução do
projeto – convênio, contrato,
termo de cooperação, etc.)
PRAZO DE EXECUÇÃO

18 meses

(não deve ser superior a 24
meses)
INSTITUIÇÕES
RELACIONADAS
(Listar as instituições que
estarão envolvidas na
implementação do projeto
(pesquisadores, universidades,
centros de pesquisa, secretarias
municipais e/ou estaduais,
governos municipais e/ou
estaduais, empresas,
associações de classe, etc.)

Prefeituras
municipais,
fornecedores
de
equipamentos
para
iluminação
pública,
empreiteiras e empresas de engenharia

ATIVIDADES PLANEJADAS

1°) Lançamento da chamada pública

(Listar as atividades planejadas
para implementação do projeto
proposto)

2°) Acompanhamento das inscrições
3°) Avaliação dos projetos submetidos
4°) Assinatura dos termos de cooperação
técnica
5°) Implementação dos projetos de IP

INDICADORES
(Listar os indicadores que
permitirão verificar se os
resultados do projeto forma
alcançados. Exemplos: % de
projetos selecionados/projetos
apresentados; % de obras
finalizadas/obras contratadas;
número de treinamentos
realizados; consumo energético
evitado (MWh ou MWh/ano)
METAS FÍSICAS DO
INSTRUMENTO JURÍDICO
(Listar entregas físicas que
permitirão acompanhar o avanço
do andamento do projeto.

1°) Prazo de lançamento da chamada pública
2°) Quantidade de inscrições válidas
3°) Quantidade de projetos avaliados
4°) Quantidade de termos de cooperação
técnica assinados
5°)
Quantidade
implementados

de

projetos

de

IP

1°) Inscrições válidas
2°) Projetos avaliados
3°) Termos de cooperação técnica assinados
4°) Projetos de IP implementados

Exemplos: Projeto Básico
elaborado; Projeto Executivo
elaborado; Projeto Piloto
implementado; 01 treinamento
realizado; 01 evento de
encerramento e apresentação de
resultados realizado, etc.)

