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prévio contexto . Mencionou a presença do IFC na pessoa da Sra Maria Eduarda , 
representante do Banco Mundial. 

Destacou que a apresentaçêo foi subdividida em contrato e todas as euao regras, qual 
a situação atual e como flcaré quando firmada a PPP com relaçâo ào despeeaa. 
Posteriormente colocou como seria detalhado cada elemento contratual. 

O prefeito assumiu a palavra relatando que, no seu entendimento, a proposta que está 
sendo trazida resume-se num investimento para a planta de Iluminação pública da 
cidade e que será pago com o recurso da TIP perante alguns anos. Afirmou que 
estaria utilizando a TIP, porém não conseguindo equacionar as demandas de 
iluminação. Se a TIP só pode ser utilizada para iluminação, a minha decisão é por 
fazer a PPP para que possamos resolver as dificuldades nessa área. Precisamos 
discutir, tempo, critérios , metas e prazos a serem cumpridos . A única dúvida que tenho 
é se o Secret. Joaquim utiliza os recursos da TIP para investir em outra área; se isso 
for direcionado a PPP, haverá necessidade de recursos da fonte O do meu orçamento? 

André esclareceu que a Constituição atualmente determina que o recurso da TIP deve 
ser utilizado exclusivamente para custeio de serviço de iluminação pública , e, que isso 
se mantém na PPP com uma diferença: ao invés de contratar a cada 5 anos através 
da 8.666/93 a manutenção ou aquisição de lâmpadas para o parque, se elabora um 
contrato com a duração de 14 anos medido por performance, ou seja, a remuneração 
do concessionário fica vinculada à qualidade do serviço que está sendo prestado. O 
contrato também traz elementos inovadores como, por exemplo, a possibilidade de a 
prefeitura receber maior receita além da TIP, explorando serviços acessórios , 
demonstrando consequentemente toda uma mecânica de regras, para aumentar ainda 
mais a arrecadação e receita por parte do município e ao mesmo tempo levando 
serviços de nova tecnologia para os usuários. Podemos citar como exemplo 
equipamentos de wifi, que podem ser disponibilizados gratuitamente para a prefeitura. 
Como o Concessionário conseguiria explorar este serviço? Seria remunerado a partir 
da publicidade que o cidadão teria que fazer, consolidando um cadastro para acessar 
a rede e como consequência, capitalizaria desta forma e compartilharia a receita com 
o município. Isso é válido para qualquer outro sistema inteligente integrado no parque. 
Em 2 anos o investimento será da ordem de 50 milhões sem incremento no valor da 
COSIP e teremos um parque completamente digital que vai permitir qualquer 
integração com sistemas inteligentes, além de ser dotado de um sistema de controle e 
comando para atendimento imediato às demandas, sendo que atualmente é analógico 
e não se comunica. Foi criado um contrato de incentivos positivos - ganho. caso 
consiga economizar mais energia do que as metas estipuladas e incentivos negativos 
- perda, se não cumprir o que está em contrato. Estamos trabalhando com uma meta 
de 58% de eficiência energética . Isto significa que a conta de energia deve reduzir 
nessa proporção. Na sua concepção geral esta é a grande vantagem da ppp . 

Passou a comentar sobre o pipeline de 1 O projetos de iluminação pública 
me~ciona~do ~ existência de um marco a partir do momento em que a modelagem do 
proJe~o teria ª'?º efetuada, ou seja , 180 dias. Acrescentou que só fo i possivel esta 
celeridade devido à Interface com a equipe técnica do munlclplo. A parte técnica est:l 
finaliza_da e após a validação ocorrerá a parte da consulto que fica o corgo d::1 
comunicação. 

No momento da Consulta Pública toromus oportunidade do publlclzarmos, o que vai \~~ 
~ r ~ financeiros, sociais, e segurança públlc"/4º ~ ld•; • \ '-
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técnicas que serão viabilizadas . Posteriormente atentaremos para a Audiência Pública, 

onde teremos oportunidade de convidar todas as organizações sociais para 

conhecimento do projeto. 

O passo sequencial seria a publicação da llcltaçt!lo e também os Road shows -

chamada de investidores; a ideia é que ocorra na sede da Caixa ou do Banco Mundial 

em São Paulo_ Faz todo o sentido que se traga referências do mercado que íoram 

capitalizadas à época dos Road shows internacionais como foi feito na época do PPI. 

Podemos citar que atualmente no Brasil são cerca de 330 iniciativas na área de 

iluminação pública, o que demonstra a significância desses projetos. Cabe mencionar 

que estão ocorrendo descontos importantes. 

Nossa previsão para o município de Camaçari é que viabil izemos a assinatura do 

contrato até julho deste. Estamos trabalhando para publicar a Consulta Pública em 

fevereiro, ou seja , daqui a um mês, dependendo evidentemente do engajamento das 

equipes técnicas. Precisamos viabilizar a análise da minuta do contrato e do edi·tal e 

todas as suas condições e dar segurança e transparência para o Conselho Gestor de 

Parcerias, facilitando a tomada de decisão de forma consciente conhecendo todos os 

termos do contrato. Este é o plano macro que estamos propondo. 

O prefeito manifestou preocupação com a necessidade de atendimento de demandas 

imediatas e da manutenção do parque no período que precede a efetiva contratação 

da PPP, o que deverá ser feito através da adesão a uma ata, conforme está sendo 

avaliado tecnicamente pela prefeitura. O senhor André respondeu que essa situação 

tem sido recorrente em outros municípios e que a CEF estará à disposição da equipe 

técnica da prefeitura para evitar que a especificação técnica dos elementos a serem 

instalados se comuniquem adequadamente com o que vier a ser instalado 

futuramente. 

A Coordenadora alertou que o preocupante seria a alteração da quantidade de pontos _ 

Quanto à questão de compatibilidade poderá ser acomodada servindo-se do apoio 

técnico oferecido pela CEF. 

André posiciona que o mais importante é que são poucos pontos e que certamente 

são passíveis de acomodação dentro do contrato possibilitando fazer ambas as 

situações ao mesmo tempo. 

Dando continuidade, André avançou com a tela final demonstrando resultados 

esperados. Mencionou a oportunidade do investimento do capital de imediato, visando 

a modernização e consequente entrega de um novo parque à população. Afirmou que 

o contrato é avaliado por desempenho e gerará empregos diretos e indiretos, que se 

agregarão ao longo da execução do mesmo. Proporcionalmente, haverá um 

incremento no turismo. Viabilizará a utilização dos espaços públicos de forma mais 

intensa com os munícipes circulando nas ciclovias, gerando um circulo virtuoso. 

Agregou a questão da segurança pública, citando a existência de um trabalho junto ao 

Ministério da Justiça que será apresentado futuramente ao municipio e, caso seja do 

interesse do mesmo, é passivei direcionar para os bairros mais perigosos, com 

possibilidade de implementação de dispositivos de cidade Inteligente. Com a chegada \ 

da tecnologia 5G, uma oportunidade ilimitada de recursos que podem ser lns.talados, 

1 
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inclusive de velculos autônomos. Está em fase de prolôtlpo, mas é urna realidade que ~ f 

~ rrerç;;ente a partir de 5 a 6 anos. Afirmou que o coef sl~ n: d~ \ 
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para absorver as mudanças futuras. A perspectiva é que ocorra assinatura em julho, 
de forma bastante otimista. Será uma realidade para o muníclplo de Camaçarl. Citou 
ter 12 projetos de iluminação pública em andamento e que a parceria com o governo 
federal , o FEP, é uma inovação. Sinalizou estar confiante e convidou o prefei to a 
abraçar a causa e engajar mais uma vez a equipe técnica para esse arranque final, 
objetivando a publicação da Consulta Pública. Passou a palavra a Maria Eduarda para 
que pudesse ser feito um resumo geral e em sequência a apresentação técnica da 
modelagem final. 

Maria Eduarda iniciou sua fala dizendo ter dividido a apresentação em 2 partes, sendo 
a primeira um resumo do projeto e a segunda aspectos contratuais , as principais 
dimensões, edital e seus anexos. Considerou o momento como um marco, citando a 
entrega dos produtos finais à prefeitura em 13/01 , contendo contrato , anexos , edital e 
relatórios técnicos econômico-financeiro. Acrescentou ser suficientemente robusto 
para passar pelo crivo do tribunal de contas, entre outras esferas governamentais, em 
se tratando de contratos com longos prazos. Estamos propondo inicio de Consulta 
Pública para 11 de fevereiro , salientando que a duração é de 30 dias pela lei e uma 
Audiência Pública que é o passo mais importante, que sugerimos ocorrer uma semana 
antes do carnaval , dia 18/02. 

O Prefeito arguiu se a entrega tinha ocorrido ontem mesmo. 

A Coordenadora respondeu que oficialmente estava ocorrendo na data de hoje e Elias 
manifestou que na verdade tinha sido disponibilizados na data de hoje. 

Andersen replicou que na data de hoje estava comunicando oficialmente. 

A Coordenadora colocou que só tinha tido acesso na data de hoje. 

Maria Eduarda mencionou que digitalmente já estava disponibilizado. Hoje é apenas a 
entrega física oficial. 

A Coordenadora solicitou um parêntese apontando que se teria 30 dias para analisar a 
documentação e posterior aprovação pelo Conselho Gestor a partir da Consulta 
Pública ; este calendário não atenderia porque trata-se de menos que 1 mês. 

O Prefeito colocou que estava demonstrado quase 1 mês; 29 dias. 

A Coordenadora mencionou ser pouco tempo para análise e decisões e que ainda era 
necessário a publicação da composição do Conselho Gestor. 

O Prefeito insistiu que a diferença era pequena e foi respondido pela Coordenadora 
que 30 dias era pouco tempo, dizendo ser o dia de hoje o inicio da contagem do prazo. 

O Secret. Helder acrescentou que poderia ser considerado como uma expectativa de 
meta , não necessariamente uma condição obrigatória , podendo demorar um pouco 
mais ou menos. 

O Prefeito questionou se as datas apresentadas estavam sendo sugeridas pensando , 
no horizonte de contraio assinado em julho, acrescentando ainda que qualquer / r 
alteração implicaria em mudança do calendário . C.., \\j vvl 
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O procurador Bruno enfatizou que as datas sugeridas realmente foram adotadas em 

~unç_ão ~e assinatura do contrato em julho e havendo qualquer alteração, certamente 

implicara em mudança do calendário. 

André acrescentou que as metas eram ousadas, mas acreditava que seria possível; 

fizemos em 180 dias o que se faz geralmente em 1 ano e meio, afirmando ser 

possível ocorrer. 

Maria Eduarda sinalizou serem datas indicativas, passiveis de ajustes, porém 

referenciais para cumprir o cronograma até julho. Citou a necessidade de um norte 

para facilitação do processo. Mencionou que o roadshow com os investidores se 

tornaria público no inicio de fevereiro até o final de março, incluindo investidores 

nacionais e estrangeiros. Identificamos investidores japoneses, espanhóis. 

americanos, portugueses, enfim um rol não só de operadores, mas também de fundos. 

O mercado encontra-se otimista com infraestrutura, tivemos inúmeras publicações 

pela mídia indicando os benefícios da PPP, significando o potencial interesse de 

financiadores. O banco BRICS, organismo multilateral, também está interessado em 

iluminação pública por ser um setor de grande atração. Tendo-se esta possibilidade 

de contato com investidores em março, pode-se pensar em publicação do edital, 

alterando-se o que for necessário em abril e viabilizando-se o leilão em junho, com 

assinatura em julho. 

André acrescentou que todas as apresentações ficarão disponíveis. 

Maria Eduarda deu continuidade enfatizando que o objetivo macro do projeto de 

infraestrutura é melhorar a qualidade de vida da população através da modernização 

do parque, implantação de uma tecnologia limpa, eficiente e que vai gerar benefícios 

no aumento da segurança pública. Esclareceu também o caráter social e componente 

ambiental significativos, e, neste sentido é que o banco mundial e IFC demonstram 

seu grande interesse. Com essa nova tecnologia limpa, ocorrerá uma redução de58% 

no consumo da energia, aumento da eficiência da operação, troca de lâmpadas rápida 

com monitoramento remoto do parque. O município elegeu 1 O projetos de iluminação 

de destaque incluindo parques, praças e igrejas, complexos que possuirão iluminação 

artística com vista à valorização do patrimônio. Estamos falando de um parque com 

cerca de 42.200 pontos. Aquela economia que citei anteriormente se reflete numa 

redução anual de 16.200 pelo kw/h de consumo de energia de iluminação púbica. 

Cerca de 50 milhões de investimentos projetados. Estamos falando de um ciclo de 

investimentos de 14 anos, sendo que a maior parte concentrado nos 2 primeiros anos 

de concessão e uma contraprestação anual de 14 milhões para o município dentro do 

que é arrecadado pela TIP. Em resumo, com o mesmo recurso que se tem hoje se 

fará mais. Como escopo temos: troca de 42 mil luminárias por LED, sistema de 

telegestão nas principais vias, monitoramento remoto e iluminação de destaque, além 

do investimento no centro de controle operacional e em um sistema de atendimento 

ao cidadão. Isso será operado na parte de investimentos. Quanto à operacionalização 

não estamos falando de privatização e sim de uma PPP com todos os ativos 

modernizados. Os 42 mil pontos foram identificados pela equipe técnica 

conjuntamente com a Accenture. O projeto em questão atenderá às normas e Irá criar 

300 novos pontos, observando os critérios de luminância (parâmetro que descreve a 

medição da quantidade de luz sobre determinada superfície, lndice de reprodução de 

cores e capacidade de uma determinada fonte luminosa reproduzir com ~~ 
fidedignidade), utilizando recursos apenas da COSIP e ao longo dos anos Irá deixar 

100% do parque modernizado, além da redução do consumo de energia para 58%. O rJ\ 
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projeto contempla a exigência de atendimento a todos os parâmetros e será cobrado 
através dos indicadores de desempenho. Caso não sejam atendidos todos os 
indicadores, não será possível o recebimento anual dos 14 milhões de 
contraprestação. Demonstrou algumas experiências que vêm acontecendo no país 
com o uso de PPP's, concluindo a sua explanação e solicitando ao André para 
endereçar a questão trazida na última reunião sobre a diferença de ganho em termos 
financeiros de hoje com o modelo da 8.666/93 e uma PPP. 

O Prefeito mencionou que identificou 42 mil pontos e 8 mil adequações. Indagou se 
daqui a 1 O anos esses pontos pulariam para 50 mil? 

Andre respondeu que o contrato prevê crescimento sem acréscimo de anos devido a 
criação de um banco de créditos (uma forma de equilibrar automaticamente o contrato) 
para evitar reequilíbrio econômico, processo burocrático. 

A Coordenadora questionou 600 novos pontos? 

Maria Eduarda esclareceu que na verdade esta previsto até 860 postes se forem 
postes não exclusivos. 

Andre informou que o banco de crédito vai se acumulando ao longo dos anos. Se não 
for utilizado, no final volta para o município. O saldo caso exista será do município. 

Seguindo com o próximo slide, André informou que o contrato ilustrado à esquerda é o 
da Lei 8.666 onde foi feita uma extrapolação em 14 anos de como seriam os gastos. 
Percebeu-se que a despesa é idêntica, porém a grande diferença é que se troca 100% 
do parque com investimentos de 50 milhões ao passo que com o contrato da 8.666 a 
administração teria que fazer o investimento. Hoje se arrecada de TIP o que é gasto. 
Isso acumulado ao longo dos anos significa 23 milhões sem modernização do parque. 
Com a PPP o gasto seria o mesmo porém com a troca de 100 luminárias trazendo 
uma série de benefícios apresentados com possibilidade de externalidades 
tecnológicas ao contrato e troca por led de todo o parque. 

O Prefeito questionou quando finalizaria e André respondeu em 15 meses, 
aproximadamente 1 ano e meio para termos o parque 100% em LED, modernizado e 
com centro de comando operando e sistema de atendimento ao cidadão operando . 

Secret. Gama reforçou que na última reunião teria sido colocada a diminuição de 5 mil 
pontos referentes a condomínios e que, caso isso tivesse sido mantido, inviabilizaria o 
processo. 

A Coordenadora explicitou que mantiveram. 

André confirmou que mantiveram e que o Antônio iria esclarecer. 

Secret. Gama questionou, como que ficou viável o que era inviável? 

Na sua fala, Antônio esclareceu que a diferença em incluir no escopo foi mínima e que 
conseguiram comportar com base nos refinamentos que foram feitos, considerando os 
altos deságios que veem ocorrendo nos processos, cerca de 40%, chegando bem rt~ 
próximo dos preços praticados pelas empresas. ~ \J ~ 
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Dando continuidade, o Secret. Gama esclareceu que no ano passado havia duas 
linhas, uma econômica e outra linha da legalidade quanto ao portão de condom lnlos . 

Antônio acrescentou que a prefeitura poderia utilizar, no momento Inicial da concessão 
e da atualização do cadastro para tomada de decisão, da não inclusão no escopo e 
seria feito um reequilíbrio de uma forma automática. Construiremos uma fórmula pa~~ 
isso. Conseguimos comportar este cenário e na pior hipótese com 42 mil pontos Ja 
cabe na conta. Porém, vem a questão da manutenção dos condomínios a ser definida 
de acordo com a classificação; existem condomínios e loteamentos. 

Secret.Helder afirmou que a maioria são loteamentos . Destacou que é colocada um~ 
portaria e passa a considerar como condomínio, porém continua como loteamento. So 
existem 2 ou 3 condomlnios propriamente ditos. 

André registrou que se realmente esta for a condição, seria possível na contagem de 
pontos por contrato retirar esses e fazer um reequilíbrio que atinge cerca de 300 no 
contrato, em função da diferença de cadastro da distribuidora e cadastro do município. 
Com esse mecanismo é que conseguimos mitigar esse risco de condomínios. 

Anderson dirigiu-se ao Secret. Gama e mencionou que isso seria um facil itador para o 
municipio conseguir ter a clareza na condição de definição do que é condomínio ou 
não; quem não for deve ser retirado. Foi levantado pela Coordenadora a possibilidade 
de ser realizado um levantamento que já demonstre essa separação. 

Secret. Helder comentou legalmente é um loteamento. 

Antônio deu prosseguimento abordando que a questão da coleta de lixo foi pontuada 
também na última reunião e foi considerada como ponto de atenção. Com base no 
refinamento dos valores conseguimos incluir. 

A procuradora Carol questionou se os pontos que não puderem legalmente ficar se 
será possível retirá-los posteriormente. 

Anderson respondeu que seria uma decisão por parte do município durante 0 proc~sso, no sentido de classificar o que é condomínio ou não. Caso a caso pode-se excluir. 

Ricardo pontuou que a questão reside em que momento seria adotada a exclusão. 
Ant_es de começar a concessão ou quando da verificação do cadastro pois se teria maior segurança para definir. ' 

A~dr~ d_írígíu-se ao prefeito afirmando que o importante é que fiquem demarcados os 
pnnc1pa1s pontos. _o cronograma é agressivo, extremamente ousado, mas temos uma 
pro~osta que. ~ena de montarmos um grupo de trabalho , uma força tarefa Nossa 
equipe traduz1~1a . todos os elementos do contrato de forma mais cirúrgica, l~do aos 
~leme.ntos mais importantes. Poderiam ser reuniões aqui na prefeitura ou pode ser 
inclus1~e na nossa sede em Salvador; como a equipe se sentir mais à vontade 
Gostaria que. ~ ~qu1pe técnica discutisse o assunto ainda hoje à tarde ara - u~ 
pudéssem~s 1~1c1ar amanhã, tentando cumprir assim as 3 ou 4 semanas ne P ·q 
Nossa equipe Jurídica vai estar à disposição. Após o fechamento ela e ui c:ssánas . 
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Diário Oficial , visando à Consulta Pública para iniciarmos a contagem do prazo, 

visando atender julho. Considerou ser um desafio. 

O Prefeito colocou que a equipe técnica e a nossa poderia verificar essa possibilidade 

avaliando junto à Bruno e Marcelo, que no momento encontra-se ausente , e que o 

mais importante já havia ocorrido desde que a decisão de construir a PPP já havia 

sido tomada. Quanto mais rápido melhor. Alana definirá isso. 

Andersen esclareceu que seria uma leitura conjunta dos documentos ao longo do 

próximo mês. 

A Coordenadora pontuou que só precisaria que o grupo técnico lesse o documento e 

se apropriasse do conteúdo. 

Maria Eduarda solicitou a palavra pontuando que pela experiência do IFC, estamos a 

11 anos estruturando PPP's, sabendo das dificuldades desse último ano, porém 

perdeu-se o passo aqui e deixar para falar sobre Consulta Pública mais à frente gerará 

um grau de dificuldade maior. 

O Prefeito reafirmou que Bruno, Andersen e Marcelo tinham total acesso a ele e que 

não via maiores contratempos no andamento e que, caso necessário, ele interviria . 

Maria Eduarda passou a palavra para Fernando, do jurídico da Madronna, 

mencionando antes que o volume de documentos que foram salvos na pasta comum 

entre a Caixa e o IFC contém edital, contrato e 16 anexos, sendo que o primeiro 

anexo é o edital, que se torna anexo do contrato. O edital e o contrato são as peças 

centrais; alguns anexos mais relevantes estão destacados através de negrito, porém o 

caderno de encargos é o que traz o conjunto de obrigações que com o indicador de 

desempenho vai gerar os aportes na contraprestação e as penalidades. As diretrizes 

do verificador independente têm um papel extremamente relevante no contrato em 

fiscalização conjunta com o município. Ele apoia na apuração das notas, na aprovação 

dos planos iniciais , dos projetos; todos os documentos já estão disponíveis para 

acesso. 

A Coordenadora se manifestou questionando onde estariam os principais elementos. 

O Prefeito solicitou que fosse indicado uma pessoa específica da procuradoria, outra 

do controle e também o envolvimento da Compel visando à integração dos diversos 

setores junto à Coordenadora Alana, que conduzirá todo o processo. Pontuou que o 

mais importante seria que a empresa prestadora do serviço deveria estar qualificada. 

André esclareceu que no edital estão especificas as qualificações a serem exigidas 

não só na qualificação mas também na avaliação. 

Elias complementou que a existência do verificador independente é essencial pois 

avalia os critérios de desempenho, trazendo segurança à execução do contrato dentro 

do escopo proposto. 

André acrescentou que a contratação do verificador independente dentro do contrato 

de PPP é composta de um grupo técnico espec;alizado que fará a medição por mês de n ~~ersos indicadores de desempenho e, caso haja não atendimento por parte da \/\ í0 
n ncessionária, a fatura já virá os descontos pertinentes. Está contemplado em um 

1 
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dos ~nexos um t~rm_o de referencia para esta específica contratação. Consideramos 
que e u_~ braço tecnico que, junto à equipe técnica do município, dará todo o suporte 
necessano para acompanhamento do contrato. 

O consultor_jurídico Fernando iniciou sua fala com uma explanação geral do objeto da 
PPP, mencionando questões gerais relativas à modernização, expansão, eficiência 
energética, operação e manutenção do parque; acrescentou o prazo de 14 anos como 
uma forma de compensar o desenvolvimento tecnológico, uma vez que identifica-se 
atualmente um avanço significativo da tecnologia LED e este prazo é o estritamente 
necessário para viabilizar o ciclo de investimento do montante de 50 milhões de reias. 
O valor do contrato envolve a soma da receita de todas as contraprestações. Quanto 
à habilitação técnica, estamos exigindo no Edital que o licitante tenha participado de 
empreendimentos de infraestrutura com capital próprio ou de terceiro num valor de até 
30% dos investimentos previstos. A ideia é que exista fôlego financeiro para que 
ocorram os investimentos necessários para expansão e modernização do parque. 
Afirmamos que independente da Comissão de Licitação do município, a Caixa 
Econômica junto com o IFC e demais consultores do projeto poderão apoiar esta 
Comissão na análise dos documentos de habilitação, respostas de esclarecimentos e 
em eventual impugnação ou recurso. Estaremos disponíveis quando solicitado pelo 
município. Estamos pensando num procedimento com inversão de fases, 
diferentemente de uma licitação normal, onde normalmente recebe-se a 
documentação de habilitação de todos os licitantes para análise e posteriormente faz
se a abertura das propostas. Visando ser célere no processo e em atenção à lei de 
PPP's, estamos propondo a referida inversão, onde inicialmente seria feita a avaliação 
da proposta de preços e identificando a mais vantajosa e em sequência analisando a 
habilitação pertinente . Resumindo, o vencedor será aquele que tiver menor preço e 
melhor qualificação técnica. 

André salientou que a Caixa estava em negociação com a 83 objetivando a realização 
de todos os leilões, com o essencial apoio da mídia. 

A Coordenadora questionou se teriam dados dos últimos leilões, em especial o de 
Teresina. 

Fernando respondeu que foi 47,45,40 e 60 implicando na possibilidade de redução, 
conquanto Maria Eduarda completou que já teriam sido feitos ajustes na modelagem, 
acrescentando que em Camaçari seria concorrência, mas não nessa ordem de 
grandeza. Estamos buscando alguém que tenha essa qualificação de operação de 
parque de iluminação, e que tenha viabilizado empreendimento de grande porte. Já 
utilizamos este parâmetro há uma década no governo federal replicando aqui para 
este setor, no sentido de ampliar a concorrência. 

O procurador Bruno enfatizou a questão de que só a participação não garante a 
qualidade. Podem ocorrer participações com experiências anteriormente negativas, 
especificamente com relação à habilitação. 

Neste sentido Maria Eduarda colocou o nf vel de detalhamento que está sendo exigido 
para os atestados que deverão ser sintéticos sem muita subjetividade para resguardar 

o processo. 

Dando continuidade, ~plceira Fernando acrescentou que as 
também estão mencionadas no 

" 
exigências de qualificaçãeo t 
Edital; temos a previsão 
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Consulta e Audiência Público num prazo logal do opro><l rrHJ c.l ltm fJnlll JO d1;11"/ . r: 'lm 

subsequente publicação do edi tal. Recomondamôs urn pmw rJe 60 rJ,<u ontr,..1 ;f 

publicação do edital e o recebimento dos documsntoe pola Cornlss~0 de !.i r.;. ,t;v,:, ,), 

prazo um pouco mais extenso que o prazo lega l. O intuito é lricontlvnr ,n"'~f.J tl'JrJ r1.:~ rJ~ 

fora do pais , que dernar1darn maior tempo pera preparar A 0pr1' or:,r, 121r prnp-:,-:,1,J 

Posteriom,ente se terâ a fase de julgamento. do garantia da pror,0nta rfo r., re çr) d,.., 

vencedor e em sequência a abertura dos documentos de habi11 taçã0 , e <i timou -(;9 

também prazo de recursos . estabelecendo-se assim 3 fases. Fa se do hflb1htaç~'J . 

homologação e de adjudicação e em seguida procedimentos condic1onan te1 p3ra 

assinatura do contrato. Em se tratando de urna PPP, será nocossário a Co1'1s l1fu1ç~0 rJ,,: 

uma sociedade de propósitos especificas (SPE) , para dosonvolver o ob1e1o de"J1'J 

projeto . Para se tornar vigente e com eficácia foram colocados alg uns pa tJ"SO-S 1u~ 

necessitarão ser seguidos corno a contratação do verificador indep'9nd-E;; nte . 

contratação dos seguros pela concessionária , a contratação pelo munlcíp1r:, da 

instituição depositária • banco que ficará responsável pela organizaçAo da conta da 

COSIP e procedera todos os mecanismos de pagamento. A COSIP só poderá ,er 
utilizada para pagar serviços de iluminação pública . Estamos organizando o flt.IA:O 

financeiro para que a concessionária , com base no relatório do verificador 

independente , possa acionar o banco diretamente e se valer dos valores que foram 

medidos e verifi cados . Só será possfvel recebimento com atestação da medição pelo 

verrficador independente. 

O Secret. Joaquim Bahia pontuou que os juros seriam da assinatura do contra to e a 
execução em janeiro. Maria Eduarda acrescentou que a operação ocorreria antes. 

O Prefeito colocou que, se não houver um plano B para atender as demandas, ficará 

estagnado durante todo o ano . 

André confirmou que esse período pós assinatura será para organlzar a estrutura da 

SPE , elaborar os planos, porém o inicio realmente só ocorrerá em 2021 . Certamente 

em 2022 está tudo pronto. 

A Coordenadora acrescentou , modernizar. 

Na sequência Fernando esclareceu que quando a empresa é dada como vencedo, a 

da lic,taç.ão não conhece o parque , necessitando passar pela fa se ,nlclal , na qun l el3 

ainda não opera o que chamamos de setup; fará um levan tamento dos ponte~ por 

amostragem e construirá o plano de operaçêo e rnanutençao, Incluindo a lmpl~n taç~o 

do centro de controle operacional. etc. Maria Eduarda acrescentou que ne~ tJ tas.e, n!\o 

(;; xiste receb,mento . Nesses quatro meses ele nôo rocebo 

O Prefe,to questi.onou ao procurador Bruno so nt,; sl t:i casu 11 tio huvurl.l dl1 111,c,J~1d~ n i 

exr:cução dos serviçoe, caso estivesoe ocorrúndo exucuç~ o atr ,Wé"i da Jd\!S,h> e, f-\t .J 

Exiete uma demanda atual que preciso otonde, lnJup1:1nuonte da e x1 st\'lnc1,, 1.1.• P11 1' 

Maria Eduarda rel:lpondeu de imediato lnrrn mondo so1 pmrn lvrJ I 

Retomando eua fala, Fe rn;m<Jo dt:,u contlnLJidot.lo ti tilJro a t.i \'lu fKh.ll t1r1 u, . 1..1 111.1~1 11 1 

s~quên(,la a ,;oncetH·,lorn';rlo ,,ritrm :'.t na op11 , oç!iCJ du p<11 q11 t1 , M 11n l· u 11tu 1..h ► 1, 11, IJ 1 d 

rnodernlzaç~0. no ee nt1do rfo ide n11r1c .1r a plw 1uJur Oti 111 vu ~t1111 0 , 1l u:i f \ .ti ':l d 1 ,, --' .._,p._,, J, 

2 meses, entregando o pl tt níJ do modun,11ni,;õo 11<) 11,11111clplu . t1 ('f ft, t1v ,..111 t lu u 11, ,1 , , h.1 

operativo. f:g te <fovor& occm u, Junto 6 IJibt1 1IJuidw ..a d t:t lJ t 1111 lJ ltJ ult', tm 11 p .. 11"' 1J l tl '-" 1 <.1 !$ 

~ \ j . . informaçõel5 pert-9-;,rtotJ ô contJ li,,nu d11 11 HJ!J t:r 11 1l1;H,õo do f h.Hqu t i L,._11, 1 , , i1 n,) J..lt ,.J..t "i s \ 
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estabel~cidos pela ANEEL para retorno quanto à viabilidade do investimento. Uma 

vez assinado o acordo passa-se à fase posterior, que é propriamente a modernização 

e que ocorrerá nos 15 meses subsequentes. Caso a Concessionária não rea fíze no 

prazo, será penalizada. 

Maria Eduarda enfatizou que a concessionária só fará jus a recebimento caso cumpra 

? pra_zo para modernização; existe uma parte da contraprestação que é para 

investimentos e a outra para operação, que só será disponibilizada posteriormente à 

fase de modernização. 

O Prefeito comentou sobre o prazo que a cidade estará totalmente iluminada e que 

certamente estaria atendendo um pleito da r.omunidade, vez que resultaria numa 

maior segurança. Solicitou se era possível disponibilizar um filme piloto para que 

pudesse mostrar aos munícipes. 

Uma espécie de simulação? Questionou Andersen e em tempo se comprometendo a 

fazer com entrega prevista para 1 mês. 

Elias acrescentou que como o acordo operativo é condição de cancelamento pela 

concessionária , isso se tornaria muito crítico no processo. 

Marcelo ratificou que seria suspensão. 

A Coordenara expôs que seria conversado antes com a Coelba, no intuito de obter 

uma sinalização para, de imediato, disponibilizar quando da assinatura do contrato. 

André relatou que nos documentos apresentados já continha uma minuta do acordo e 

que poderia ser encaminhado à Coelba para avaliação. Trata-se de um novo parceiro. 

Elias pontuou que a Coelba já detém um modelo de aceitação de condições e que não 

existe muita flexibilidade no contexto e normas para iluminação pública. Hoje o parque 

de iluminação é do município, não havendo por parte da Coelba qualquer condição de 

extrapolação nos limites de fornecimento de energia . Sendo assim, o parque é um 

ativo do município onde a Coelba detém uma série de obrigações, fiscalizando , 

impondo regras de execução aos projetos num objeto que não é dela. Torna-se um 

ponto de conflito essa análise e discussão sobre acordo operativo. Questionou qual 

seria o tipo de suporte que poderia ser disponibilizado pela equipe técnica de 

modelagem na abordagem que se faz necessária junto à Coelba. 

A Coordenadora indagou se isso seria à época da assinatura do contrato, que é 

anterior ao que você está mencionando. 

Andre esclareceu que a preocupação era legitima, porém sinalizou que já existe uma 

equipe de trabalho no PPI junto à ANEEL para estabelecer regras de governança, 

devido à individualidade de cada distribuidora. Já está sendo tratado pelo governo 

federal junto à agência nacional para que publique uma resolução nos moldes da 4 ·1,1, 

estabelecendo o que é direito da distribuidora e o que é direito das concessionárias de 

PPP. 

Jéssica mencionou que estão atuando nessa parte de leglslaçêo, com o intuito de dar 

esas de distribuição a despeito do que está sendo proposto , 

L, ✓ 
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para o mercado de iluminaçêo pública . Esté se buscando um alinhamento com toda'l 
as instituições para evitar futuros problemas para o munlclplo. 

Fazendo um resumo, Fernando relembrou os diversos pontos elencados, conf1rrnan~JrJ 
que o conteúdo encontra-se disponibilizado nos produtos apresentadoe . Qu;:into ~ 
Fiscalização, ficará sempre à cargo do Poder Concedente , com a asGistêncía rJo 
verificador independente. Estamos colocando todos os custos de contratação paí'a a 
concessionária , visando ganhar eficiência . No sentido de evitar controvérs!as,. fo, 
criada a figura de um comitê de governança composto por um membro do mun1cípI0 e 
um representante da concessionária , pois caso haja alguma intercorrência durante a 
execução do contrato, conjuntamente possa ser decidido num consenso e endereçado 
o mais rápido possível , sem que haja necessidade de outros mecanismos de 
mediação, a exemplo de comissão técnica arbitrária. Existem regras estabelecidas 
para evitar problemas da própria concessionária a despeito de transparência, boa 
gestão de negócios e venda de concessão . Não será permitido a transferência da 
concessão em nenhuma hipótese até que finalize o prazo de modernização dos 
ativos . Tem também a questão da assunção de controle, se houver alguma dificuldade 
financeira por parte da concessionária . A questão do equilíbrio econômico-financeiro 
está pontuada nos documentos do contrato, através de uma alocação de riscos 
decorrentes dessa atividade. Caso haja aumento no custo das luminárias, ficará à 
cargo da concessionária, não cabendo o direito de solicitação de reequilíbrio junto ao 
município. Outra questão se refere a danos nos equipamentos que são de inteira 
responsabilidade da mesma. Quanto à licenças, autorizações e alvarás que a PPP 
necessitar e que não estiverem sob o controle dela, será de responsabilidade do 
município. Foi elaborado um procedimento para reequilíbrio no contrato para que cada 
evento de desequilíbrio possa ser projetado um fluxo de caixa separado daquele do 
projeto, respaldando as questões de reequilíbrio . Estão previstas também duas 
revisões ordinárias no sexto e no décimo ano, sendo que no sexto já terá finalizado a 
modernização e no décimo por ser anterior à devolução do parque, para que possa 
repactuar os índices de desempenho, atualização das tecnologias e revisão do plano 
de modernização elaborado anteriormente . Podem ocorrer revisões extraordinárias. 
caso aconteçam fatos fora do contexto, que serão administrados através do fluxo de 
caixa imaginário. Existe todo um procedimentc regrado no contrato com relação aos 
prazos de notificações passiveis de emissão. Passemos às hipóteses de extinção 
contratual , que na realidade estão alinhadas na legislação, além das multas 
contratuais por atrasos . É importante se fazer uma diferenciação, mesmo porque a 
concessionária só será remunerada em 100% de acordo com o desempenho e, caso 
não cumpra no mês, cumulará com multa , consequentemente penalizada , além de 
uma redução na contraprestação. Podemos dividir o contrato em 2 tipos de atividade: 
complementares e relacionadas. As atividades complementares dizem respeito ao 
banco de crédito, numa possibilidade de expansão para ser utilizado ano a ano de 
forma que a prefeitura possa ter um Incremento de 600 pontos/ano. Esse é um 
mecanismo que já foi validado pelo tribunal de contas da união e é utlliz~do 
justamente para que se efetue o reequlllbrlo de forma já preclficada no contrn to Ao 
final , se faz uma avaliação de número de pontos de modo a zerar esse banco de 
crédito . As atividades relacionadas são as acessórias sobre os quais pretendo-si:'l 
disponibilizar esp1;1ços para a questão de cidades Inteligentes oomo, por exemplo, u 
desmembramento de acompanhamento de semáforos, o serviço de wl!, de cãrn or.1s dt) 
vigilância poderá ser fei to através dosee moconlsmo ondo o concoss lonórin ,r j 
compartilhar com a prefelturo raceltoo otó a proporçllo de 15%, d. lsponlbl llzondo p;:i rf \ 

""'-L~./'-'- º, munlc~ lço adiciono! e olndo uma romunoroçõ;;• l11vest~~ , ~ 'IJ 
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J~ssica contextualizou quais tipos de serviços poderiam ser vistos como acessórios, 

citando sensores de semáforos, sensores de bueiros, vídeo com interaçao, wífi. Neste 

caso, como não detemos valores a serem cobrados com a contraprestação, eles não 

foram postos como passiveis serviços nominados. 

A procuradora Carol externallzou a preocupação, caso estivessem no contrato por não 

terem sido ainda identificados. 

Karina alertou que no caso dos contratos de PPP's, tanto a prefeitura pode vislumbrar 

algum tipo de serviço, como também a prestadora verificando como po~e ser 

executado ou, ao contrário, quando a concessionária apresentar algum outro tipo de 

serviço objetivando uma negociação. Seria uma receita acessória . 

Fernando, de forma assertiva, colou ser um retorno do investimento que está previsto 

e não acessória. 

A procuradora Carol confirmou que no caso da acessória já se tinha conhecimento do 

retorno. 

Antônio acrescentou que é um benchmarking, prática do mercado que, retirando de 

outros contratos, atinge uma margem de 15% sobre a receita bruta, sendo agressivo 

com vistas a uma atividade lucrativa. Significa 10% do adicional a ser explorado. 

Bruno enfatizou que são cerca de 2 milhões de reais que uma operadora paga à 

distribuidora para utilização da infraestrutura, onde a mesma não detém nenhum custo 

e os serviços de manutenção ficam a cargo da empresa. 

Elias constatou que, na verdade, o que ocorre com a previsão de receita acessória é 

que normalmente foca nas tecnologias que estão projetadas e estimadas. Na prática, 

hoje até as câmeras de gestão têm diversos programas de funcionalidade e em função 

disso deve-se ter cautela na escolha de uma percentual para telegestão. 

Antônio ressaltou que a receita acessória que vier a ser explorada deve ser 

previamente aprovada pelo município e pelo verificador independente. Elemento 

considerado como passível de negociação. 

A Coordenadora atentou para o fato de que no presente momento ainda não se ter 

noção de como realizar. 

Antônio retomou a palavra colocando que existe uma margem de lucro para essas 

iniciativas. 

Em relação aos anexos do equipamento no cadastro de iluminação pública , terá que 

ser atualizado pelo concessionário no inicio da concessão, na fase de setup, onde 

será possível coletar informações conferindo o cadastro base, que servira de 

referência , podendo chegar a um número diferenciado e se tornar necessário um 

ajuste no início do contrato. A prefeitura vai ter em mãos um software que permitirá 

acessar todas as informações que forem coletadas pela concessionária, visando 

acompanhar o projeto e possibilitando, por parte da concessionária, a elabo.raçao do/ , ( 

projetos luminotécnic_os. ~~ 
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Hugo questionou a Antônio se seria um Indicador do dooomponho to r qu,;, m0 nt1Jr 0 

~adastro atualizado. Próxlrna geração de projotos , daqui a 14 ijno~ rfJrá oc 

informações atualizadas e dlsponlbllizadas. Acredito que no Brasil como urn todu IJ 

uma incógnita o conhecimento do que se tem. Dois anos apóo o f,nal da wnr,~e&~'1 

tem que ser garantido à pref eltura o acesso às licenças dos softwares paro op1Jrar até 

dois anos a mais e, posteriormente, se fo r o caso, a pre feitura negociaria o contrat0 ou 

passaria para a próxima concessionária . 

Elias apontou que são os aspectos que Irão envolver a parte técnica: so o software 

será contratado ou será entregue, se a tecnologia será disponibillzadà ôu lo,;a~a. 

enfim, à época terá que ser discutido e definido. De certa forma , é frequerrte est.e t,po 

de ocorrência, tendo em vista que a Prefeitura nêo detém a propriedade de cada 

software. 

A procuradora Carol indagou se seria conveniente locar ou se não seria possível a 

disponibilização, por apenas 2 anos não justificaria. 

Antônio complementou falando que, normalmente, os softwares se tornam obsoletos e 

que atualmente alugam-se licenças a cada dois anos. A garantia que necessitamos ter 

é que o padrão base tenha comunicação. 

Elias acrescentou que se consegue disponibilizar alimentando banco de dados, código 

de dados, etc. 

Antônio deu continuidade pontuando o resumo do caderno de encargos onde consta o 

escopo da concessionária, tendo como primeira atividade a elaboração do cadastro já 

citada anteriormente, em seguida implantação e operação do controle operacional com 

central de atendimento à população, escopo de serviços de manutenção e operação 

da redes coletivas de forma corretiva, preventiva e preditiva, além dos serviços de 

pronto atendimento ao cidadão e ronda motorizada, visando identificar pontos que 

apresentem problemas; acrescentou que os projetos de iluminação especial e 

serviços complementares também constam no escopo como também a economia de 

58% na conta de energia. Ressaltou a expansão anual de 600 pontos/ano que foram 

transformados no banco de créditos. Destacou também a questão da capacitação 

periódica para a equipe da prefeitura, onde a concessionária terá a responsabilidade 

de contratar anualmente 80 horas de uma empresa especializada para tal 

procedimento. O conteúdo programático será escolhido pela prefeitura com o apoio do 

verificador independente. 

André prosseguiu afirmando ser um elemento inovador no contrato e que a maioria 

dos contratos de concessão não detém esse tipo de serviço. O que estamos trazendo 

é a possibilidade de manter a equipe dA prefeitura sempre atualizada com 

conhecimentos técnicos. As despesas já estarão incluldas no contrato. 

Retomando a fala , Antônio relembrou que nas fases Iniciais pontuadas pelo Fernando 

caberão para a concessionária a entrega do plano de operaçôo e manL1tonçéo , cum 

detalhamento dos procedimentos e processos que ser~o oxecutados pelo niosmn Em 

termos comparativos a 8,666, onde a concessionária Jó chogo operando o porquo, nn 

PPP terá que estudar previamente o codos tro bauo apresentado o d05Crdvor no p 10 11 0 , · 

toda a programaçao em r0laçtlo à oporação, n1anutonçõo e tra tmnonto de dosçnrte de / {/\ 

~eslduo~. Vale ressaltar que noe relatórios mommiti o concm,slonâri.._i terl'I_ quu entrdgnr (\1 

~ • pref, rt dos serviço• quo ootno sanda e~e: ndon (};;oç~t:,~•,f/--

jfJ ~ ~ ', 
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modernização, 0 crono 
critérios de prioridad grama devora apontar lo.co l do inicio (viD 'J ), obodecendo iJ 

que já iren, e e5!abel0cldos polo munlclpI0, modlonlo conh,,,;lmonto tJo p-lano 

considerando 
0

0

5 
apresenta:, ~lsando conhoclmento o vefldAç{lo polo munidpI0, 

Uma d f. , .,_ s 15 meses Inlc1as . Com relaçêo ao sistema do toloçJ011t.õo nocog,,rará 
e líllÇttO de qu n1's á , ' ,.,,._ 

t . .. ser o as principais vias do munlclplo Acroocr1nl011 rnnrfa r;, o " ' 

d
po,n os de iluminação esp.ecial que necessltarao de proletos orncullvo::i p,1,a U•d~ um 

e es e se · b' 
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rao O Jeto de aprovação pela prefei tura anterior à suD Implantação 

F~r~ando deu continuidade, esclarecendo que a Ideia desses planos é se an!Dcrpar a.o 

in icio da prestação do serviço ou qualquer Investimento o como sena condtm da a 

execução, o que jà está planejado, com vistas ao munlclplo ter conhecimento e poder 

dar anuência. além de manifestar as devidas considerações, permrtrndo 

posterionnente o start do contrato. 

A Coordenadora arguiu ao prefeito se ele tinha conhecimento dos locais 1nd1cad03 

para iluminação especial, tendo sido confirmado que sim. 

Prosseguindo, Antônio passou a comentar sobre a manutenção corretiva que será 

cobrada da concessionária; nas principais vias do município com atendimento em até 

24hs a partir da abertura do chamado, sendo que nas demais vias esse prazo s.e 

estende para 48hs. Demos destaque também para áreas especiais como hosprtatS . 

escolas, delegacias. Unidades públicas de funcionamento noturno também têm prazo 

diferenciado em até 24hs. Os projetos de iluminação especial detêm um prazo 

diferenciado por conduzir componentes específicos com um prazo adicionar de 48hs 

Em outras regiões do município se estende em até 72hs, específicamente zona rural 

por conta da logística diferenciada e mais complexa . As vias foram classificadas nos 

níveis de V1 a V5, P1 a P4 tanto do ponto de vista de veículos e pedestres tendo a 

concessionária a obrigatoriedade de adotar esses nf veis até a conclusão do contrato. 

Elias acrescentou que mediante reuniões anteriores se conseguiu extrapolar a questão 

das especificações subindo os níveis para requisitos mais restritos . Anteriormente, se 

tinha o município com 80% de vias classificadas como V4 e com a modelagem se 

consegui comportar para V3, ou seja, um fndice de qualidade maior. Em resumo 

iremos atender acima do exigido pela norma. 

Antônio repl icou confirmando, pois estaria se falando num prazo de 14 anos e que se 

tornou relevante esse procedimento. 

André registrou como ponto importante a questão da tecnolog ia LED que com o tempo 

perde eficiência , porém a concessionária será obrigada a mantê-los durante todo o 

período contratual, 14 anos. Não resolverá atender apenas nos dois primeiros anos e 

posteriormente cair a eficiência; no caso da PPP ele sofrerá impacto no Ind1cador de 

desempenho e cumulará com graves multas diferentemente de um contra to onde 

apenas se adquire e, em sequência, o fornecedor desaparece ficando o municf pro 

completamente dependente; acho ser um grande diferencia l. 

Elias contextualiza de forma assert iva que este ponto tem quu astnr bem cl :11 o no 

contrato, porque é uma justlfica tlva de quem exocut □ volumos, o norma p~rrnito que 

se tenha uma depreclaç/lo da vida utll em ntó 30% rrn tonoo de x nnos DevtH iú 
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André d~u continuidade ao assunto, Informando que é obrigação da concesslonáría 

at~nder a norma durante todo o contrato, colocando Inicialmente o parque um pouco 

acima da norn:1a para quando da onda de depreciação do LED, consiga ate~der à 

n,orn:i~ até o final da vida útil. Normalmente é O que projetamos , com o intui to de 

vrabilrzar o cumprimento do contrato até o final. Se for adotada uma estratégia mais 

agressiva, ficará como responsabilidade da mesma realizar num momento posterior. 

Antônio acrescentou que essa própria depreciação varia de fornecedor para 

fornecedor; não existe um padrão determinado na indústria . Com refação ao banco de 

créditos, inserimos os 600 pontos de expansão anual para se tornar mais flexível , 

visando atender demandas especificas da prefeitura. Além dessa expansão anu~f , 

temos também uma demanda reprimida de 1400 pontos. Tais demandas serao 

atendidas de forma cumulativa ao longo dos anos, não devendo haver perda pelo 

município caso não haja o consumo total durante o ano vigente. Passará para o ano 

subsequente, apresentando uma diferenciação em refação ao custo de crédito, ~e 

acordo com o tipo de expansão; com ou sem postes nas principais vias ou demais 

secundárias. ' 

O Prefeito mencionou que na última ida à Caixa Econômica, ficou convencido de que 

em não havendo custos adicionais para o município certamente seria melhor a 

execução da PPP, no intuito de soluções para questões relativas à Iluminação Pública . 

Colocou que não seria possível mais retroagir. Pontuou que a Coordenadora Alana 

estaria à frente de todo o processo e que teria ficado esclarecido todos os prazos 

determinados, considerando que já está definido. 

André prosseguiu citando que o papel da equipe técnica seria garantir essa segurança 

ao gestor na tomada de decisão e que as informações trazidas eram essencialmente 

as principais, se colocando à disposição para detalhamentos que se tornassem 

necessários. 

A Coordenadora mencionou a questão da Cosip no que tange ao impacto, tendo 

Andersen colocado que esses detalhes seriam desdobrados posteriormente junto ao 

Secret. Joaquim. 

O prefeito confirma a decisão tomada e solicitou à Coordenadora a condução junto a 

Elias, Bruno, Carol e Marcelo. Sei que não é um processo simples, porém solicito 

atenção para os encaminhamentos no sentido de contratarmos uma empresa que seja 

qualificada o suficiente, para executar de forma fidedigna tudo que foi planejado e 

contemplado no contrato. 

André colocou que apoiava esse propósito. 

O Prefeito agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião . 

E por não haver mais nada a tratar, depois de lida e achada em conformidade a 

presente ata vai assinada por mim que secretariei e transcrevi, Rosângela Figueire
0

do 

Bahia, secretária executiva do Conselho Gestor e pelos demais membros participantes 

dessa reunião. 
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