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MEMORIA DE REUNIAO 
Hora Início Folha: 

Data: 08/02/2019 
10:00h 01/04 

Local: SALA DE REUNIÃO DGE - SEGOV 

Assunto: Avaliação do Primeiro Produto entregue pela Consultoria da Caixa para PPP 

de lluminação Pública 
Participantes Orgão Assinatura 
Alana Gonzales Tinoco SEGOV Mana 7imo 
Alberto Luiz Vasconcelos Vidal SEFAZ 

PROCURADORIA o Carol Strauch de Souza 

SESP Elias Campos dos Santos 

André Luiz de Oliveira dos Anjos SECAD 

Rosangela Figueiredo Bahia SEGOV 

suntos/Deliberações 
1. A Reunião teve início às 10:00 hs, com explanação da Coordenadora do Grupo de 
Trabalho sobre as funções da Secretária Executiva, mencionando as atribuições. 
Posteriormente, comentou sobre o Fluxo do Trabalho tendo em vista que contratualmente o 
prazo para análise é de 15 dias com possibilidade de prorrogação por mais 15 dias, 
totalizando 30 dias. Dentro dos 30 dias, devem estar concluidas a análise do produto 
entregue e parecer para encaminhamento ao Conselho Gestor que posteriormente retomará, 
para encaminhamento à Caixa. 

Em outras situações com vistas a sanar dúvidas junto à Consultoria, questionamentos podem 
ser elaborados através de e-mails desde que utilizem arquivos em Word. 

Em caso de reuniões presenciais, devem ser agendadas com um prazo de no minimo 72hs 
de antecedência. 

2. Foi mencionado pela representante da Procuradoria, que considerou o produto como um 
pré-diagnóstico, com conteúdo inicial, tendo em vista demonstração de um padrão genérico e 
não especifico para o municipio de Camaçari. Com relação aos pontos de atenção menciona 
que a forma como estäão pontuados demonstra fragilidade. Sugeriu um melhor detalhamento 
para ambos os lados para que possibilite uma análise criteriosa e possibilite uma escolha 
adequada. Mencionou que insere pontos que não se aplicam a situação especifica do 
municipio. Enfatizou que o ponto de atenção é aquilo que eles querem filtrar para a tomada de 
decisão. Sinalizou que o relatório apresentado pelos Contratados deve suprir todas as falhas 

que não estão identificadas. 

3. Dando continuidade, a Coordenadora iniciou a descrição do produto entregue, indicando 
que o mesmo contempla 2 diagnósticos: Diagnóstilco Técnico e Diagnóstico Juridico. 
Explicitou como atribuição da Comissão, analisar tudo que é apresentado no Produto, pontuar 
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falhas e demandar os devidos esclarecimentos. Citou como exemplo a questão pontuada por Elias sobre a necessidade de reserva de percentual da COsIP, além de discutir os pontos de atenção. Sobre o produto em si classificou como não satisfatório. Considerou confuso e sinalizou que os pontos de atenção trazidos demonstram a falta de discussão pelo Contratado. Considerou que o diagnóstico técnico e o juridico só são um diagnóstico efetivo quanto se torna possivel uma leitura de compreensão. Comentou que o relatório demonstra uma caracteristica especifica de explanação. Apenas pontua de forma mais intensa a questão do diagnóstico no final do mesmo. Descreve que o relatório é desordenado, sendo que o juridico trata do que o técnico já havia mencionado anteriormente; näo se identifica um aprofundamento no jurídico daquilo que foi tratado no técnico. Menciona a percepção da 
ordem aleatória e repetitiva na tratativa dos assuntos. 

Pontuou para avaliação dos demais, a possibilidade de construção de um Oficio à Caixa após deliberação do Conselho Consultivo, daquilo que será definido; que os documentos a serem 
apresentados devem apresentar maior clareza sem gerar dúbias interpretações no 
entendimento e que devem possuir um teor mais explicativo com direcionamento para as 
questões especificas do municipio de Camaçari, indicando que os futuros Produtos a serem 
entregues foquem num projeto especifico e que demonstrem as vantagens e desvantagens do que esta sendo proposto. Pontuou a necessidade de melhora na formatação dos 
documentos. 

Dando continuidade as discussões técnicas, foi pontuado a questão do pagamento do custo 
de energia dentro ou fora da PPP e o modelo de arrecadação contemplando 2 indices de 
indexação: o B4a e o IPCA. 

Em si tratando de PPP e com base em projetos referenciais, o pagamento normalmente fica 
fora da PPP. Explanado pelo representante da SESP como funciona a questão referendada foi observado que tal definição torna-se a base para modelagem e esclareceu que deve ser 
um ponto a ser analisado criteriosamente. 

Mencionou que a implantação da PPP, sugere uma economia no consumo de energia. 

Foi abordado que se estabelecendo a condição de ficar fora da PPP é importante considerar 
que a relação entre a Concessionária e Poder Püblico é mais favorável do que com o 
particular. 

Foi alertado da necessidade de um posicionamento para constar no parecer, tendo em vista o 

prazo legal para entrega à Caixa até 14/10/2019, em função da possibilidade de iniciar o 
desembolso, ficou constatada a data de recebimento dos Relatórios em 14/09/2019 

4. A Coordenadora iniciou a explanação do conteudo do parecer citando: 

Resumo -elementos mais importantes; 
Demonstração do Papel da Comissão 
. Conteúdo da Plenária Técnica: Seleção dos pontos elencados considerando ser uma 

versão preliminar, 
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Análise dos cadastros do Parque de lluminação Pública disponíveis, histórico do 
consumo de energia, qualidade do parque de IP; 
Análise das informações sobre classificação viária disponivel no Municipio; 
ressaltado que estas informações vêem sendo desenvolvidas e refinadas pela STT 
Mapeamento da operação e manutenção atual do parque de IP, projeções futuras, 
demanda reprimida e projetos de modernizações realizadas ou em andamento; 

Levantamento de todas as despesas com os serviços de luminação Püblica; e 
análise da arrecadação da CoSIP (modelo atual, comparativo com despesas); 
Qualidade do Parque de IP x Expansão do Parque de IP 
Análise de Classificação Viária - Em desenvolvimento e refinamento pela STT 

Ponto de Atenção relacionado; 
Análise comparativa das Despesas Equilibrio entre a Receita e Despesa (merece 

um melhor detalhamento); 
Indexação da COSIP - (sugere a necessidade de aprofundamento na proposta 

apresentada considerando como ponto de atenção). 

5. Solicitado pela representante da Procuradoria e pelo representante da SESP a 
disponibilização imediata do parecer. Foi informado que seria disponibilizado de 
imediato após o término da reunião. 

6. O representante da SEFAZ fez os devidos esclarecimentos a despeito dos indices 
adotados: B4a e IPCA informando que o primeiro refere-se à Tarifa de Energia e o 
segundo Manutenção e Operação. 

Enfatizou que a indexação utilizando os dois indices reflete uma possibilidade de 
equilibrio e maior segurança. (Exposto a necessidade de clareza no relatório para 
que posa opinar com relação a vantagens e desvantagens). 

7. Foi mencionado pelo representante da SESP a necessidade de contagem do Parque 
anualmente, para que não haja controvérsias entre os pontos administrados. 

8. Outra questão pontuada foi a proposição do prazo de 12 anos para concessão como 
uma primeira proposição, podendo ser alterada em função dos estudos econômicos 
financeiros que serão apresentados posteriormente. 

Sugerido diminuir o tempo de modernização do parque previsto para 18 meses ou 
menor prazo. 

9. Foi questionado pela representante da Procuradoria a possibilidade de ganho através 
de receitas acessórias. Posterior à discussão, consenso de não viabilidade 
atualmente. 

10.Comentado sobre a proposta de pagamento do custo de energia elétrica. Sugerido 
para ser considerado fora da PPP. (Necessita uma maior análise desse dispositivo). 
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11.Pontuado a necessidade de um estudo de oficlêncla para identificar as discrepåncias no parque. 

12. Comentado que a Modelagem Financeira carece de um maior dotalhanento, bern Como apresentação de planilhas abertas para uma melhor comproensão e avaliaçá0 necessária. 

13.Desvinculação da COSIP Considerar que os serviços extras de ilurminação deverm 
ser executados pela Cosip. A partir do momento que existe interveniència da 
COELBA a PPP não participa. 

Desvincular receitas superavitárias. 

Colocar em Lei que não pode haver desvinculação da COSIP. (Necessidade de 
aprofundamento na proposta) 

14. Mencionado a necessidade de proposta de alteração da Legislação especifica para 
vinculação dos recebíveis pela COSIP 
Inviabilidade de utilização da COsIP para indenização à PPP. 

15. Indicado que a composição do Conselho Gestor deve ser por decreto 
revogação da lei de PPP anterior. 

não por lei; 

16.Citado que o contrato de fornecimento de energia encontra-se em processo de 

transição. 

17.Outras questões como Resoluções de Conflito e Formas de Arbitragem devem ser 
melhor explicitadas para uma nova avaliação. 

18.Comentado que administrativamente o municipio poderá criar um Núcleo de Gestão 
de Contratos ou optar pela criação de uma Comissão para acompanhar o contrato 
específico da PPP de lluminação Püblica. 

19.Relembrada a questão do evento - 3° Edição do Encontro Nacional sobre PPPs e 

Concessões, que será realizado em novembro; importância de participação dos 
membros do Grupo de Trabalho além de informar que os processos para 
participação devem ser montados individualmente em cada Secretaria do membro 
participante. 


