
Ata da reunião do Conselho Gestor do Programa Municipal

das Parcerias Público Privadas – CGPP, Bauru.

No dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte, no Gabinete do Prefeito, realizou-se

reunião virtual da equipe técnica do Conselho Gestor do Programa Municipal das

Parcerias Público Privadas. Participaram: Adrian Machado Batista (Sócio-Diretor da

QGMB Consultoria  LTDA),  Marcos Roberto da Costa Garcia,  Everson Demarchi,

Vitor  Gomes  Reginato (Secretaria  Municipal  de  Economia  e  Finanças),   José

Rodrigo de Oliveira e Rafael de Araújo Bezerra Souza (engºs da Sec. de Obras),

Aline Fogolin (Secretária de Desenvolvimento Econômico), Thamires Assis Celestino

(procuradora  jurídica),  Marcos  Gomide  e   Marcio  Colin  (conselhos  municipais),

Daniela Gaio (gab. do prefeito), Majô Jandreice (Chefe de Gabinete e presidente do

Conselho) e Luiz Antonio de Campos (assessor do gabinete).  Na última reunião,

ocorrida  em  20  de  março,  o  Conselho  solicitou  à  Consultoria    alterações  no

conteúdo  da  proposta  de  Edital  apresentada,  a  fim  de  tentar  reduzir  custos  e

investimentos  previstos  na  concessão.  Sr  Adrian  apresentou  justificativas  aos

questionamentos. Várias questões foram alteradas conforme sugerido pela equipe

técnica e outras não por serem consideradas inadequadas. Foram feitas perguntas

sobre as   planilhas de custo para que seja mais adequado ao projeto.  Dra Tamires

fez alguns apontamentos jurídicos sobre questões do verificador externo. Sr Adrian

esclareceu a importância do verificador para monitoramento do processo e que é

necessidade de lei.  Outra preocupação apontada por Everson foi sobre   custos    e

de que estejam adequados para custear o projeto sem alteração do valor da CIP.

Everson apresentou planilha atualizada da arrecadação da CIP sendo que houve

aumento  e  que  também  os  valores  destinados  ao  percentual  de  investimento

poderão ser  incorporados aos custos.  Também entendemos que sanadas essas

duvidas por parte do Conselho podemos preparar os documentos para colocação

em Consulta Publica ainda no mês de junho e também verificar a forma de realizar

audiência pública por  videoconferência,  tendo em vista  que no momento não há

possibilidade de realização presencial por conta das recomendações em decorrência

do Covid-19. Outro assunto tratado foi em ralação a valores de ressarcimento da

empresa que apresentou a melhor proposta nos estudos da PMI. Na ATA de reunião

do  Conselho  no  dia  20/03/2020  foi  comunicado  pela  consultoria,  que  para  a

elaboração do edital foi utilizado os estudos do projeto apresentado pela empresa
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Zopone. Tal projeto foi apontado pela Consultoria como vencedor do chamamento

para estudos do Sistema de Iluminação do município de Bauru, conforme o Edital

424/2018,  (Chamamento  Público  44/2018 e  PMI  01/2018).  O estudo serviu  para

embasar a elaboração de edital  para futura licitação do projeto,  bem como para

considerar a responsabilidade técnica do mesmo no que se refere à implantação da

PPP.  Assim,  deverá  ser  considerado  o  valor  de  ressarcimento    conforme  as

planilhas de custo apresentados pela Empresa Zopone, Engenharia e Comercio Ltda

e de acordo com o Chamamento, esse custo deverá ser reembolsado pela empresa

vencedora  de eventual  processo licitatório  da  Concessão,  sendo este também o

entendimento  do  Conselho.  Dando   sequência,    Majo  Jandreice,  apontou

encaminhamentos   e  providências  necessárias  para  preparar   os  documentos

constantes da proposta  de edital  para colocação  em Consulta Publica ainda no

mês de junho e também a preparação da audiência publica em data a ser definida.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião, com as presenças já

nominadas, eu Lilian Abreu Uehara lavrei a presente ata, que com a concordância

de todos será publicada no site.
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