
Ata da reunião da equipe técnica do Conselho Gestor das Parcerias Público1

Privadas2

No dia vinte de março de dois mil e vinte, às 9:30 horas, no Gabinete do Prefeito,3

realizou reunião do Conselho Gestor das Parcerias Público Privadas, conforme4

Decreto 13 344/2017. Participou da reunião, via internet, Adrian Batista, Sócio-5

Diretor da QGMB Consultoria LTDA, e presencialmente a Sra. Aline Fogolin,6

Presidente do Conselho e Secretária da Secretaria de Desenvolvimento7

Econômico,Turismo e Renda, Everson Demarchi, Secretário de Finanças, Vitor8

Gomes Reginato, Economista da Secretaria de Finanças, Majo Jandreice, Chefe9

de Gabinete, Donizete do Carmo, Secretário de Administração. A pauta da10

reunião foi a avaliação do relatório e planilha de custos, apresentados pela11

Consultoria, em relação à solicitação do prefeito de alterar o prazo de concessão12

do Parque de Iluminação Pública de 25 (vinte e cinco) para 30 ( trinta) anos, a13

fim de diminuir os valores mensais e garantir a atratividade no processo, sem ter14

que incluir novos valores em cobrança da CIP. Outro assunto é a apresentação15

do resultado dos estudos pelas empresas a fim de preparar os conteúdos para16

colocação em consulta publica. A sra. Aline questiona o Sr. Adrian sobre os17

estudos entregues pelas empresas Zopone Engª e Comércio Ltda, Tellus Mater18

Brasil Ltda e Valor & Atitude Empresarial. A Consultoria avaliou que a19

Zopone Engª e Comércio Ltda foi a participante com a melhor apresentação de20

conteúdo, mesmo não tendo apresentado todos os dados necessários como, por21

exemplo, o levantamento do parque de iluminação ponto a ponto. Entretanto, as22

demais empresas também não apresentaram. Para a composição do Edital foi23

necessário a complementação de dados para elaboração dos quadros de24

indicadores. Diante dessas considerações foi definido que a melhor proposta é a25

da empresa Zopone Engª e Comercio Ltda e que, portanto, deve ser declarada a26

vencedora dos estudos com a indicação de ressarcimento por esses estudos no27

valor de R$ 250.000,00 ( duzentos e cinquenta mil reais) a ser pago pela28

vencedora do certame licitatório.O sr Adrian esclareceu que minuta da proposta29

de Edital e anexos que a Consultoria apresenta, para ser colocado em consulta30

pública e ser referência para o processo licitatório, possui algumas diferenças31

dos estudos da Empresa Zopone Engª e Comercio Ltda, mas os quesitos32

principais são referenciados por essa empresa e a QGMB Consultoria LTDA33

contou com dados fornecidos pela própria Prefeitura Municipal. A sra Aline34

reforça que seja dado conhecimento público dos resultados dos estudos pela35

presente Ata a ser publicada. A seguir, passou-se a discutir a proposta solicitada36

pelo Senhor Prefeito para um possível aumento de tempo de concessão. Foram37

construídas planilhas comparativas em valores de 25 (vinte e cinco) anos e em38

30 (trinta) anos. Porém, a avaliação é que será mais apropriado o tempo39

proposto inicialmente, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos, mas, ainda assim, será40

necessário melhorar os valores hoje arrecadados pela CIP. O sr. Everson41



questiona sobre as etapas relacionadas à CIP quanto aos trâmites e o contrato42

após o período da licitação. Adrian apresentou uma planilha, na linha do tempo43

com previsão sendo as fases I e II - implantação e modernização do parque e44

fase III a manutenção geral que deverá durar até a finalização do contrato. A45

planilha apresentada pela Consultoria contempla valores em cada uma das fases.46

A nossa preocupação é com a arrecadação da CIP atual para que seja possível47

adequar valores necessários à prestação dos serviços. Ressalta-se que o valor de48

investimento reservado da arrecadação da CIP deverá se incorporar na49

concessão Outro apontamento feito foi a necessidade de discutir a previsão de50

uma conta garantia ao contrato. Outro questionamento feito pelos participantes51

foi sobre o conteúdo da proposta de Edital apresentada. Foi sugerido que os52

técnicos da Consultoria façam uma revisão geral atualizando dados. Após a53

apresentação, faremos uma reunião com integrantes do Conselho e equipe de54

apoio técnico para avaliação antes de ser colocado em Consulta Pública. A sra.55

Aline apresentou uma carta onde solicita ao Prefeito a dispensa da condição56

de Presidência do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público Privada57

no município, porém, permanece representando a SEDECON. Haverá a58

publicação de Decreto com a nova indicação que é de competência do Prefeito.59

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião.60


