
Ata de  reunião do Conselho  Gestor  das  Parcerias  Público  Privadas com o

Conselho do Município

No dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte realizou-se reunião online entre o

Conselho  Gestor  das  Parcerias  Público  Privadas,  integrantes  do  Conselho  do

Município e do sócio diretor da empresa QGMB Consultoria. A sra. Majô Jandreice

(Chefe de Gabinete) iniciou explicando resumidamente como se iniciou a PPP de

iluminação e em seguida o sócio diretor da QGMB, Sr. Adrian Batista,  apresentou

aos  conselheiros  um  resumo  do  estudo  desenvolvido  com  base  na  proposta

apresentada pela empresa Zopone, explicando os pontos principais do edital que se

encontra em consulta publica até o dia 17/07/2020 para posteriormente seguir para

licitação na modalidade concorrência  publica, do tipo técnica e preço, para a

outorga da concessão administrativa para prestação dos serviços de modernização,

eficientização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da

rede de iluminação pública no MUNICÍPIO DE BAURU. Esclarece ainda que há

necessidade da realização de Audiência Publica, antes do prosseguimento. Um dos

participantes informou que a Assenag criou uma comissão para colaborar com a

prefeitura com relação a esse assunto. O Sr. Márcio Colin (presidente do Conselho

do  Município)  abriu  espaço  para  perguntas  e  questionou  sobre  a  fonte  de

arrecadação que irá custear a concessão. O secretário de Finanças, Sr. Everson

Demarchi, explicou que existe a CIP (Contribuição de Iluminação Pública) e que há

um rateio pela despesa das contas de energia e e também que atualmente  15%,

que estão reservados para  investimento, irão compor os recursos para custear a

concessão. Atualmente a arrecadação da CIP é em torno de um milhão e 400 mil

reais mensais e conforme ocorre a despesa é feito o rateio entre a população. Com

a  PPP  não  haverá  mais  os  15%  de  investimento  e  só  manteria  esse  rateio.

Atualmente esse recurso está custeando despesas com melhoria de iluminação a

exemplo dos novos pontos de iluminação que estão sendo instalados na cidade e a

verba vem justamente desses 15%. Questionaram ainda  se a garantia de 1% não é

muito baixa e o sr. Adrian disse que é  uma norma. Outros questionamentos foram

feitos   como  novos postes  também serão instalados e  foi  explicado que serão

apenas braços de iluminação. Sobre questões como  procedimentos  sobre  extinção

do contrato de concessão e o sr.  Adrian explicou que nas cláusulas 51 a 55 da

minuta  de  contrato  há  essas  hipóteses.  Também  apresentaram  a  preocupação
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sobre árvores de grande porte que escurecem a rua e foi explicada que não caberá

à  concessionária  a  supressão  das  mesmas.   Antes  do  encerramento,  Majo

comentou  que  irá  verificar  uma  data  oportuna  para  a  realização  de  Audiência

Pública, mesmo em vídeo. Nada mais havendo a acrescentar a Sra. Presidente deu

por encerrada à reunião e eu, Lilian Abreu Uehara lavrei o presente Ata.
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