
Ata de reunião do Conselho Gestor das Parcerias Público
Privadas  

No dia seis  de agosto de dois mil  e  dezenove,  das  9:30 às
12hs, no Gabinete da Prefeitura Municipal, realizou-se reunião
ordinária do Conselho Gestor das Parcerias Público Privadas
com a empresa QGMB Consultoria. Estavam presentes: Aline
Fogolin  (presidente  do  Conselho  e  Secretária  Municipal  do
Desenvolvimento  Econômico,  Turismo  e  Renda),  Marcos
Roberto da Costa Garcia (Secretaria Municipal de Economia e
Finanças),  Ana  Claudia  Queiroz  (Sedecon),  Tamiris  Assis
Celestino  e  Gustavo  Abreu  (procuradores  jurídicos),  Majô
Jandreice  (Chefe  de  Gabinete),  Ricardo Olivatto  (Secretário
Mun. de Obras), Márcio Colin  (presidente do Conselho do
Município),  Lilian  Abreu  Uehara  (secretária  executiva  do
Conselho),  Adrian  Batista  e  Mário  Guimarães  Sócios-
Diretores  da  QGMB.  Marcos  Gomyde  (presidente  do
Conselho  Municipal  de  Transparência  e  Controle  Social)
justificou sua ausência. A empresa QGMB fez a apresentação
do relatório II – análise dos estudos mais vantajosos, eficientes
e econômicos entregues pelos participantes do chamamento. O
Sr.  Mário  explicou  que  o  relatório  é  algo  resumido  e  que
fizeram os estudos baseados nas referências do PMI e como
não  houve  uma  apresentação  presencial  do  relatório  I,  a
apresentação  mencionará  também  pontos  referentes  ao
primeiro relatório e também do Produto 3 que será entregue
ainda nesta data. As três empresas analisadas foram: Zopone,
Tellusmater e Valor & Atitude. Na avaliação da Consultoria, a
Zopone  fez  um  projeto  mais  detalhado  e  que  melhor
respondeu aos  requesitos  da  PMI em relação  à  modelagem
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econômico-financeira  e  da  técnica  operacional,  sem  erros
conceituais  dentro das  especificações do PMI.  As empresas
Tellusmater e Valor & Atitude incluíram a conta de energia na
contraprestação  pecuniária.  Outras  observações  foram feitas
pela QGMB Consultoria  como por exemplo de que  a Zopone
não  explicitou qual a redução esperada na conta de energia, a
Tellusmater que deixou de apresentar premissas importantes
para  uma  modelagem  mais  adequada  como  o  cálculo  do
WACC (custo médio de capital),  falta de capital de giro no
fluxo do projeto, falta de identificação de  funding(  fontes de
financiamento). Porém,  propôs  um período de 24 meses de
concessão  com  um  período  de  06  meses  de  definições
contratuais  prevendo  uma  redução  de  63%  na  conta  de
energia. A Valor & Atitude apresentou uma modelagem mais
simples, mas também com elementos adequados, com período
contratual  de  30  anos  e  economia  de  energia  de  64%.
Juridicamente  não  há  pontos  divergentes  entre  as  três
empresas. Pela apresentação do conteúdo do relatório houve
entendimento de que há necessidade de confirmação de alguns
pontos para aprimoramento das propostas, tais como: definir
valor  de  ressarcimento,  atualizar  os  valores  da  COSIP,
melhorar  o  dimensionamento  do  Parque  de  Iluminação
apontado no relatório I, elaboração do quadro de indicadores
de  desempenho,  adequar  minutas  de  edital  contemplando
Verificador  Independente,  detalhar/aprimorar  o  Caderno  de
Encargos.  Além  disso,  outro  ponto  a  ser  considerado  é  a
necessidade de atualização dos dados da CIP, que está sendo
arrecadada  para  constar  da  proposta  financeira.  Serão
levantados os dados do último semestre.  Outra sugestão foi
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apresentar a memória de cálculos em uma única planilha e um
comparativo  de  modelagens  das  três  empresas,  além  da
elaboração de outra tabela comparativa do tempo de concessão
proposto por elas.  Alguns membros sugeriram o estudo e a
verificação de  quais seriam as regiões prioritárias a receberem
a  nova   iluminação,  bem  como  locais  que   receberão
iluminação  ornamental  como  avenidas,  praças,  etc.  Ficou
definido que essas atualizações necessárias para aprimorar e
melhor  adequar  os  estudos   serão  providenciadas  até  o  dia
31/08/19 pela equipe técnica do Conselho Gestor e enviadas à
empresa  QGMB  Consultoria.  Essa  equipe  técnica,  a  ser
nomeada  por  Portaria,  fará  análise  técnica-financeira  dos
dados apresentados nos relatórios descritos, a fim de verificar
a viabilidade da Parceria Privada e poderá, inclusive, propor
sugestões  e  elementos  de  todas  as  empresas,  que  entender
pertinente,  para compor o edital de licitação.  Após a análise
por  essa  equipe  e  feita  as  adequações  pela  Consultoria,   a
proposta será  apresentada  para consulta  pública  antes  das
próximas  etapas  que  deverão  ser  cumpridas  conforme  a
legislação.  Nada mais havendo a acrescentar a Sra. Presidente
deu por encerrada a reunião e eu, Lilian Abreu Uehara, lavrei
a presente ata.
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