
Ata  da  reunião  do  Conselho  Gestor  do  Programa

Municipal das Parcerias Público Privadas CGPP, Bauru.

No dia vinte e oito de agosto 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:  Everson  Demarchi,  Vitor

Gomes  Reginato (Secretaria  Municipal  de  Economia  e

Finanças),  José Rodrigo de Oliveira  (engº da Sec. de Obras),

Thamires  Assis  Celestino  (procuradora  jurídica),  Marcos

Gomide e  Klaudio Coffani (conselhos municipais), Daniela

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

presidente do Conselho) e Luiz Antonio de Campos (assessor

do  gabinete).  A  sra.  Majo  informa  que  será  publicada  em

29/08/20 as respostas referentes aos comentários e sugestões e

via  chat  que  visaram ao aprimoramento  das  disposições  do

edital.  conforme  consulta  pública  realizada  no  período  de

16/06/20 a 31/07/20. Assim, encerra-se a parte da consulta e

audiência pública, que trouxeram importantes contribuições e

melhoraram o edital. De agora em diante, daremos início ao

preparo do processo de licitação.Durante a consulta pública foi

sugerido de contratar a Bolsa de Valores B3 para o processo

de  licitação.  A  empresa  enviou  uma  proposta  que  foi  que
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aprovada jurídica  e  financeiramente.  Sr.  Everson  diz  que  o

valor  a  ser  pago  a  B3,  esta  sendo  verificado  dentro  da

disponibilidade orçamentaria. Luiz Campos diz que durante a

consulta pública houve vários questionamentos técnicos e que

essa  concessão,  quando  efetivada,  precisará  que  o  setor  de

iluminação  da  prefeitura   esteja  fortalecido,  que  haja  um

envolvimento por parte dos servidores, um acompanhamento

efetivo  de  modo  a  fiscalizar  os  pontos  de  iluminação  da

cidade. Os. Srs.. Klaudio Coffani e Marcos Gomyde e demais

presentes,  entendem oportuna  a   contratação  da  B3 porque

além  de  terem  experiência  qualificada.dará  maior

transparência  ao  certame  licitatório.  Nada  mais  havendo  a

tratar foi encerrada a presente reunião, eu Lilian Abreu Uehara

lavrei a presente ata, que com a concordância de todos será

publicada no site.
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