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2º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DA 1ª CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA ESCOLAS – CPP 003/2019  

A Light Serviços de Eletricidade S.A. – “Light”, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 60.444.437/0001-46, 
com sede na Av. Marechal Floriano, n° 168, Centro, Rio de Janeiro – RJ, contrato de concessão 
Distribuição n° 001/96 – Processo n° 48100.003409/95-75, torna público o seguinte adendo de 
retificação ao Edital da Chamada Pública de Projetos CPP 003/2019, cujas alterações estão a 
seguir: 

1. DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL  

1.1. No subitem 4.1 – CRONOGRAMA 

Substitui-se a tabela 2A pela tabela 2B: 

Tabela 2B – Cronograma1. 

Item Data / Prazo Evento Detalhamento 

A 06/11/2019 Workshop 
Oportunidade para a troca de experiências e debate 
sobre as oportunidades da CPP entre os diversos 

stakeholders, realizado na sede da Light 

B 27/12/2019 
Divulgação do Edital e 
liberação do SG-CPP 

Disponibilização do edital por meio do endereço 
eletrônico www.light.com.br/eficienciaenergetica e 

liberação do SG-CPP para acesso e credenciamento 

C 
31/01/2020 
(12h:00min) 

Credenciamento no SG-
CPP  

(1ª oportunidade) 

Data limite para realização do cadastro inicial do 
consumidor ou do proponente no Sistema de Gestão 

da CPP (SG-CPP2) 

D 18/02/2020 Oficina do SG-CPP 
Oportunidade para esclarecimento de dúvidas no uso 

do SG-CPP, realizada na sede da Light 

E 
13/03/2020 
(12h:00min) 

Esclarecimento de 
Dúvidas3  

(1ª oportunidade) 

Data limite para envio de questionamentos referentes à 
CPP via SG-CPP 

F 17/04/2020 

Divulgação do 1° Adendo 
de Retificação ao Edital e 

abertura do SG-CPP 
para novos credenciados 

Disponibilização do 1° Adendo de Retificação ao Edital 
por meio do endereço eletrônico 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e abertura do 
SG-CPP para novos credenciamentos 

G 
30/04/2020 
(12h:00min) 

Credenciamento no SG-
CPP  

(2ª oportunidade) 

Data limite para realização do cadastro inicial do 
consumidor ou do proponente no Sistema de Gestão 

da CPP (SG-CPP) 

                                                           
1 Todos os horários apresentados no cronograma referem-se ao de Brasília. O cronograma está sujeito a 
alterações em função das limitações impostas pela pandemia do Covid-19. Em caso de haver necessidade, 
as alterações serão informadas no site da Light e/ou via SG-CPP. 
 

2 Link de acesso ao SG-CPP e ao manual de utilização: http://light.gestaocpp.com.br/. É recomendado o 
acesso ao SG-CPP pelo navegador Google Chrome. 

 
3 Foram arquivadas as dúvidas respondidas antes da publicação do 1º Adendo de Retificação ao Edital. 

 

http://www.light.com.br/eficienciaenergetica
http://www.light.com.br/eficienciaenergetica
http://light.gestaocpp.com.br/
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H 

De 
04/05/2020 a 
06/05/2020 
(12h:00min) 

Esclarecimento de 
Dúvidas  

(2ª oportunidade) 

Período para envio de novos questionamentos 
referentes à CPP via SG-CPP 

J 15/07/2020 
Divulgação do 2° Adendo 
de Retificação ao Edital 

Disponibilização do 2° Adendo de Retificação ao Edital 
por meio do endereço eletrônico 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e/ou via SG-CPP 

I 25/08/2020 Habilitação4 
Data limite para inserção de dados e documentação do 

proponente e subcontratadas no Portal On Light5 
(cotação/cadastro simplificado) 

K 
26/08/2020 
(12h:00min) 

Envio das Propostas 
Data limite para submissão de Propostas de Projetos e 

documentação complementar via SG-CPP  

L 06/11/2020 
Pré-negociação em 

Suprimentos  
(a critério da Light) 

O setor de Suprimentos da Light poderá realizar uma 
etapa de pré-negociação com os fornecedores, não 
significando aprovação das referidas Propostas de 

Projetos na CPP 

M 06/11/2020 
Visitas Técnicas  

(a critério da Light) 

Realização das visitas técnicas, a critério da Light, nas 
instalações do consumidor beneficiado por 

profissionais próprios e/ou terceiros, com a presença 
obrigatória do cliente e do proponente 

N 06/11/2020 
Aprovação no âmbito 

comercial da Light  
(a critério da Light) 

Verificação6 comercial dos consumidores, proponentes 
e subcontratadas. Poderão ser eliminados projetos de 
clientes com débitos em aberto com a Light ou com 

fornecedores sem habilitação no Portal On Light. 
Clientes com irregularidades (furto de energia e/ou 

fraude) serão desclassificados, sem direito a recurso.  

O 13/11/2020 
Divulgação da pontuação 

preliminar da CPP 

A pontuação preliminar da CPP será divulgada pela 
Light por meio do endereço eletrônico 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e por meio do 
SG-CPP 

P 
16/11/2020 
(12h:00min) 

Interposição de recursos 
Prazo limite para interposição de recursos, 

exclusivamente por meio do SG-CPP 

Q 11/12/2020 
Divulgação final do 
resultado da CPP 

O resultado final da CPP será divulgado pela Light por 
meio do endereço eletrônico 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e por meio do 
SG-CPP 

 

                                                           
 
4 Os fornecedores deverão inserir no Portal On Light (cotação/cadastro simplificado) apenas informações 
básicas da empresa, além dos seguintes documentos: (i) Contrato Social/Estatuto ou Última Alteração 
Consolidada; (ii) Cartão de CNPJ atualizado. Tais documentos serão válidos por um ano a contar da data de 
inclusão no portal, pelo fornecedor 

 
5  Link para o Portal On Light: https://websupply1.light.com.br/cadastro_fornecedores/cadastro.asp. Para 
novos cadastros escolher a opção “Inclusão – Pessoa Jurídica”. Para empresas que já possuem cadastro, 
escolher a opção “manutenção de cadastro”. Para suporte enviar e-mail para: suportew@websupply.com.br 

 
6 A qualquer momento novas verificações comerciais poderão ser realizadas, mesmo após a divulgação do 
resultado final da CPP, podendo ocasionar na desclassificação do projeto em caso de irregularidades 
comerciais junto à Light. 

http://www.light.com.br/eficienciaenergetica
http://www.light.com.br/eficienciaenergetica
http://www.light.com.br/eficienciaenergetica
https://websupply1.light.com.br/cadastro_fornecedores/cadastro.asp
mailto:suportew@websupply.com.br
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1.2. No item 10 – PERÍODO DE EXECUÇÃO  

Onde lê-se: 

As Propostas de Projetos deverão observar o período de execução de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data de assinatura do instrumento contratual.  

Deverão ser emitidos relatórios mensais com as ações executadas para acompanhamento e 
aprovação da Light e do cliente. 

Leia-se: 

As Propostas de Projetos deverão observar o período de execução de 12 (doze) meses. No período 
que antecede a assinatura dos instrumentos contratuais, o cronograma deverá ser ajustado para 
18 (dezoito) meses, contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual, contemplando 
12 (doze) meses de medição da geração de energia elétrica a partir de fontes incentivadas. 

Deverão ser emitidos relatórios bimestrais com as ações executadas para acompanhamento e 
aprovação da Light e do cliente. A medição de material e/ou equipamento poderá ser realizada 
mensalmente (caso aplicável), observando as condições contratuais. 

1.3. No subitem F.1.16 – Certidão de Registro Imobiliário  

Onde lê-se: 

Inserir, em formato pdf, certidão de registro imobiliário ou registro geral de imóveis (RGI), uma vez 
que os projetos terão investimento a fundo perdido e devem prever pelo menos um uso final não 
removível. Além do RGI poderão ser apresentados documento de emissão na posse definitiva (com 
registro em cartório), termo de doação irretratável (escritura pública), transferência ou venda (com 
registro em cartório), decreto de desapropriação com assinatura de contrato, escritura pública de 
desapropriação ou decreto de dominialidade. A documentação apresentada deverá ter sido emitida 
há no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de publicação do Edital e será analisada pelas 
áreas competentes da Light. Caso não esteja em conformidade com as exigências o Projeto será 
desclassificado por falta de documentação obrigatória. 

Leia-se: 

Inserir, em formato pdf, certidão de registro imobiliário ou registro geral de imóveis (RGI), uma vez 
que os projetos terão investimento a fundo perdido e devem prever pelo menos um uso final não 
removível7. Além do RGI poderão ser apresentados documento de emissão na posse definitiva (com 

registro em cartório), termo de doação irretratável (escritura pública), transferência ou venda (com 
registro em cartório), decreto de desapropriação com assinatura de contrato, escritura pública de 
desapropriação ou decreto de dominialidade. A documentação será analisada pelas áreas 
competentes da Light. Caso não esteja em conformidade com as exigências o Projeto será 
desclassificado por falta de documentação obrigatória. 

                                                           
7 Ver definição de “usos finais não removíveis” no Glossário – anexo A do Edital. 
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1.4. No ANEXO G – MODELOS DE CONTRATOS  

Onde lê-se: 

Os modelos de instrumentos contratuais serão disponibilizados no site da Light 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e no SG-CPP no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias a 

contar da data da publicação do 1° Adendo de Retificação ao Edital da CPP. 

Leia-se: 

Os modelos de instrumentos contratuais serão disponibilizados no site da Light 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e/ou via Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP) na data da 

publicação do 2° Adendo de Retificação ao Edital da CPP. 

Todos os instrumentos contratuais deverão ser assinados digitalmente pelas partes, incluindo duas 

testemunhas. 

 

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020. 

http://www.light.com.br/eficienciaenergetica
http://www.light.com.br/eficienciaenergetica

