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A reunião teve início com a fala da Secretária Executiva do Conselho - CGPPP, 
Rosângela Bahia, fazendo algumas considerações quanto a necessidade do quórum 
exigido no Regimento Interno do Conselho Gestor de 2/3 dos conselheiros, incluindo 
os membros convidados, identificando a presença do Secretário de Serviços Públicos 
- SESP, o SP Armando Mansur e da Procuradora Carolina; ratificou a condição de 
disponibilidade de tempo da reunião tendo em vista o uso da plataforma zoom, 
acrescentando que caso fosse necessáio seria aberto uma nova sessão para 
continuidade desta. Mencionou que as deliberações da reunião anterior que constam 
em ata, foram publicadas no Diário Oficial de 27/03/2020 através da Resolução n° 02 
de 20 de março de 2020. Acrescentou também que no caso de aprovação do projeto 
seria necessária a unanimidade dos votos. Procedeu a checagem da condição de 2/3 
dos participantes presentes, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao 
Presidente para abertura aos trabalhos. 

O Presidente iniciou sua fala afirmando da alegria de rever a todos, especialmente 
com a possibilidade de estar conectando e cumprimentando, apesar de não ser 
presencialmente; parabenizou o procurador Dro Bruno pela iniciativa de facilitar a 
continuidade dos trabalhos, com um exemplo de avanços tecnológicos, oferecendo 
opções para que possam ser realizadas atividades através de tele trabalho. 
Mencionou que o objetivo da reunião de hoje é protocolar, pois existe um calendário, 
um compromisso com uma contratação da PPP de lluminação que vem avançando; 
temos um Grupo de Trabalho que acompanhou o inicio da PPP como é do 
conhecimento do Conselho e a coordenação e assessoria técnica da Dra Alana. Agora 
é preciso definir sobre a aprovação do Projeto, se este é o formato a ser acatado com 
relação ao que foi solicitado e o que foi transmitido ao longo do tempo através das 
reuniões técnicas; torna-se necessário um relorno. Reafirmo que nesta nossa reunião 

é necessário que façamos a discussão do projeto técnico com uma possível 
aprovação do plano de iluminação pública. Caso o projeto seja considerado passivel 
de aprovação, a mesma ocorrerá. Sei que todos têm conhecimento dos slides 



disponibilizados, e tenho algumas considerações que farei ao longo da reuniäo. Passo 
a palavra a todos os presentes para que possam se manifestar e dizer da alegria de 
dividir esse Conselho Gestor com todos os Senhores e Senhoras. 

A Coordenadora Alana assumiu a palavra cumprimentando a todos, informando que o 
material apresentado tinha sido elaborado para que fosse poss/vel o conhecimento 
das premissas da PPP de forma bem sintética, por que todos vocés já detém o 
material que foi encaminhado por Rosângela, tanto Edital, Contrato quanto os anexos 
e especialmente os estudos técnicos - económico, financeiro e os jurídicos, que 

basearam esse documento final. Gostaria de falar um pouco do que é projeto, e 

posteriormente disponibilizar para perguntas e questionamentos. 

Logo em seguida o Presidente mencionou a presença do Secretário Mansur na sala, 
que cumprimentou a todos os presentes e desculpou-se pela demora devido a 
dificuldades para logar. 

A Coordenadora deu continuidade a fala informando que o projeto já vem sendo 
estruturado a um ano e oito meses através de um contrato firmado com a Caixa 
Econômica Federal, no qual foi contratado consultorias técnicas para elaborar todo 
esse projeto: Accenture que foi responsável pela consultoria económica, financeira e 
técnica e a Madronna que foi responsável pelo estudo juridico. Nesse periodo a 
Prefeitura vem atuando na interlocução junto à Caixa e Consultorias, no entendimento, 
nas compreensões e contribuições internas da administração em relação ao projeto 
como um todo que está sendo elaborado. O projeto foi recebido no início de março 
deste ano - projeto final, que inclusive foi apresentado na presença do prefeito, e até a 
presente data vem se trabalhando e discutindo com a Caixa alguns elementos que não 
estavam atendendo aos interesses da administração; esse último documento é fruto 
de todas essas discussões que vinham sendo travadas junto as consultorias 
contratadas. Contudo encontramos também nesse último documento alguns impasses 
e questionamentos que já foram feitos juntos à Caixa e que estarei colocando aqui 
para que os Senhores tenham conhecimento, porém ainda não obtive retorno; eles já 
se encontram cientes do que foi demandado. 

A PPP de Camaçari é uma concessão na modalidade administrativa, que contempla 
todos os serviços que hoje são prestados via contratação através da Lei 8.666/93, 
além da modernização total de todo o parque de iluminação pública de Camaçari pela 
tecnologia led, que atualmente é a tecnologia mais avançada. O nosso projeto 

especificamente contempla modernização, expansão, eficientização energética, 
operação e manutenção da rede municipal de iluminação pública com observância das 
melhores práticas e normas em relação as exigências da Aneel. 

O Procurador Bruno se dispôs a compartilhar a tela da apresentação, no que foi 
acatado pela Coordenadora, que deu continuidade à apresentação colocando que 
estão contemplados 10 projetos de iluminação especial exemplificando assim: Praça 
Abrantes, Praça Monte Negro, Paróquia do Esplrito Santo, Capela São Francisco, 
Praça 46, Praça da Noite, Praça de Arembepe, Centro Histórico e Teatro Alberto 
Martins. Todos esses locais foram determinados pelo municlpio e inseridos no projeto 
da PPP, os quais receberão uma iluminação específica, contemplando um projeto 
luminotécnico, que no decorrer da concessão também será apresentado para 
conhecimento e aprovação. 

Todos os projetos a serem implementados sofrerão aprovaçao do municipio, apos 
assinatura do contrato. 
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O procurador Bruno solicitou autorização para compartilhamento de tela no que foi 

prontamente atendido. 

Seguindo, a Coordenadora informou a existéncia de implantação do sistema de tele 
gestão nas Vias I e lI, novos pontos de iluminação para correção das áreas escuras, 
meta de eficientização de 58,3% e um centro de controle operacional. Todos esses 
elementos que acabei de referendar irão compor o nosso Projeto de PPP de 

Mluminação Pública de Camaçari. 

Continuando com uma visão geral da PPP que é uma concessão de 13 anos, a Caixa 
vem inovando no sentido do tempo de concessão; geralmente as PPP's já 
contratadas, tinham um prazo de 20 a 25 anos; temos como exemplo a PPP de Feira 

de Santana que foi recentemente leiloada como também a de Aracaju; a mesma vem 
inovando nessa questão do prazo da concessão, o que muito se discutia 

nacionalmente nesses contratos mais extensos, pois hoje se sabe que a tecnologia 

atual é o led, porém futuramente num periodo médio de 10 anos não se sabe se será 
o led, causando impacto no contrato de longo prazo de 20 a 25 anos, causando 
necessidade de reequilibrio financeiro do contrato; enfim de uma nova roupagem no 
contrato de concessão. No meu entendimento um prazo de 13 anos é um prazo mais 

enxuto, atende melhor e tem-se a segurança de que durante os anos de contrato se 

terá a tecnologia atual. 

Hoje é falado que a tecnologia led tem um prazo de validade de até 15 anos podendo 
posteriormente vir um outro tipo de equipamento. 

A remuneração da concessionária está totalmente atrelada ao desempenho, que é a 
execução do contrato. Dentro desse contrato existem metas a serem avaliadas e a 
Concessionária só irá receber a partir do cumprimento dos marcos estabelecidos. 

Sobre este ponto eu também tenho um questionamento que já foi levado à Consultoria 

porém a consultoria ponderou que deveria ser mantido da forma que está, o que eu 

discordo porém é uma quest�o eminentemente jurídica, e eu estou trazendo porque já 

se ganha tempo e no caso, Procurador Bruno pode também se manifestar 

o Verificador Independente é uma Consultoria externa que entendemos que ela deva 
ser contratada pelo Poder Concedente, para que ela possa fiscalizar o cumprimento 
das obrigações contratuais tanto do Poder Concedente como da Concessionária, além 
disso ela auxilia o Poder Concedente na questão de pleito de equilibrio económico 
financeiro, dando todo o suporte técnico ao contrato da PPP. Ocorre que para haver a 

contratação terá que existir um processo licitatório através da lei 8.666/93; já existem 

todas as diretrizes trazidas pelos estudos do que deve ser um Verificador 
Independente, então deverá utilizar-se esses parámetros trazidos pelo estudo quando 
à época da contratação. Em média o valor que se atribui a esse tipo de contratação 

varia entre 3 a 5 milhões. Nas discussões anteriores ficou explicito que este valor 
deveria também sair da COSIP; contudo quando foi retirado, na condição onde a 
contratação ocorria anteriormente pelo concessionário no fluxo de pagamento trazido 

pela Consultoria, o Vi seria pago pela Instituição Financeira em nome da 
Concessionária, ou seja, também a COSIP seria utlizada para pagar o 
Concessionário. Nesse novo formato de contratação via poder concedente, foi 
exclulda a hipótese do pagamento do VI pela COSIP, ficando consequentemente para 
a administração pagar por qualquer outra fonte. Esse conteúdo foi objeto de 
questionamento, pois entendo que este tipo de serviço está atrelado a PPP, portanto 
perfeitamente defensável que seja pago pela COSIP. Os atuais contratos que estäo 
vigentes funcionam com pagamento alravés da CSIP e não há qualquer tipo de 
questionamento por tribunais ou órgãos de controle. Essa consideração foi tr¡zida pela 
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Consultoria no sentido de que pode haver algum tipo de impacto, deixando para o Conselho Gestor deliberar se deseja realmente que o fluxo de pagamento seja como 
foi trazido a princípio pela Consultoria quando era contratado pela Concessionária. 
Então esse é um ponto que necessita de deliberação. 

Dando continuidade a explanação, sinalizou o resumo geral dos serviços enfatizando a 
elaboração e atualização do cadastro de IP que atualmente apresenta uma deficiëncia 
e que foi trazida através da SESP pelo Eng. Elias contemplada no check list no 
trabalho inicial; sistema de tele gestão, iluminação de destaque, operação e 
manutenção, modernização e eficientização. 

Apontamos ainda um plus a mais nesse contrato que é a capacitação da equipe do 
Poder Concedente, que é de fato uma preocupação de todos os atores que atuam no 
setor de concess�o e de PPP de um modo geral, onde na maioria das vezes os 

municipios apresentam carência de mão de obra qualificada e como consequência a 
não gestão dos contratos de PPP. São contratos complexos diferenciados das 

contratações através da lei 8.666/93 e é necessário se ter profissionais qualificados 
para que não se dependa exclusivamente da Concessionária. O contrato traz essa 
capacitação através de cursos e workshops; implantação do Centro de Controle e 
Banco de Créditos que é para atender solicitações que não estão incluídas no projeto 
inicial, que são os 42.000 pontos; existe também a possibilidade de expansão do 
municipio aumentando o número de pontos a serem modernizados, operados e 
mantidos durante a concessão. Todos esses números estão contemplados noo 
Contrato, Anexo V - Caderno de Encargos; o valor do contrato é da ordem de 

R$ 172.000.000,00, contraprestação já foi mencionada, custo de capital encontra-se 
no parâmetro de todos os outros projetos que estaria entre 7 a 9, o investimento do 
privado é de R$ 58.000.000,00, custos operacionais; tudo isso é estimado por que o 
real só poderá ser visto no leilão. 
com o grupo técnico e se viabilizou que o compartihamento de receita fosse de 15% 
quando inicialmente foi trazido um compartilhamento de 5%; demonstra-se também a 
priorização da modernização; esse é um ponto não discutido com a administração 
porém foi trazido como ponto de atenção, no sentido de se verificar se seria esse o 
ponto de priorização; trazem como parámetro com base em outros projetos, porque 

geralmente Os governos priorizam de fato as áreas de maior criminalidade nas 
principais vias e posteriormente subindo para menor renda e demais. Acho também 
que deve ser um ponto pra análise e deliberação pelo Conselho. A questão do Edital 
também foi discutida e foram trazidas algumas contribuições pela Procuradoria, 
através da procuradora Carolina a saber: qualificação técnica, condições de 
participação, garantia de proposta, etc. 

receita acessória foi objeto de discussão também 

A realização será pela B3 Bolsa de Valores, a qual tem realizado a maioria das 
PPP's de lluminação; existe um custo com esta contratação, custo este assumido pelo 

municipio. Finalizando essa lámina, tivemos leilões semana passada com deságios 
altissimos de cerca de 58% que para o municipio imaginamos ser um ponto muito 
positivo, pois consegue-se baixar bastante o valor da contraprestação do valor do 
contrato obviamente, apesar de existirem discussões a despeito do tema quanto à 
possibilidade real de execução do contrato, cumprindo com todas as obrigaçôes. 

A condição de integralização do capital SPE é de extrema relevância vez que mitiga 

esse risco. além da questão que foi retirada e foi trazida a possibilidade da relicitação 
que inviabilizaria a condição de penalização através de um processo de caducidade e 
que provavelmente não teria no caso de uma relicitação. Extinção amigável com 
possibilidade de relicitação. No nosso caso foi proposto a retirada dessa po_sibilidade 
do contrato. 
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Finalizando este é um panorama geral, de forma rápida, porém acho que vocés já 
possuem todos os documentos, todos os materlais enviados pela caixa, e chamo 
atenção para os 2 pontos trazidos e um outro que observei no contrato e não foi 
atentado que é o valor já pago pelo municlpio de 10%, e que foi colocado como 
condição de assinatura do contrato. Mencionado o pagamento do valor dos estudos no 
montante de R$ 3.307.000,00 sem considerar que já foram pagos R$ 307.000,00 e 
colocando como condição para assinatura. Essa consideração já foi enviada para a 
Consultoria e apontei a minha não concordância da maneira que está disposta. 

Neste momento coloco-me à disposição para esclarecimentos 
O Presidente manifestou-se que se o objetivo da reunião é para discussäo e 
aprovação da PPP, e sendo colocado 3 condicionantes que necessitam de uma maior 
discussão, a primeira em relação a COsIP ser usada para pagamento da 
contraprestação, da conta de energia e da bonificação que ficou condicionada a não 
ser paga em raz�o da produtividade e do atendimento de metas por parte do 
contratado, não foi isso? 

A Coordenadora respondeu que na verdade o bônus é pago pela conta. Toda a 
remuneração é paga pela conta, porém esse valor fica na conta reserva. A questão é 
que eles não trouxeram no fluxo de pagamento a obrigatoriedade da COSIP pagar a 
contraprestação e a conta de energia. Foi deixado fora. 

O Presidente retomou e comentou que em relação ao Verificador Independente 
colocam cerca de 3 a 5 milhões para a gestão assumir com outros recursos. E 
importante que se faça essa avaliação da forma mais racional possível e coloque isso 
na conta da COSIP, pois não haverá recursos fonte 0 para esse pagamento e ai deixa 
de ser aprovado em razão da consultoria deles, Accenture e Madronna que terão que 
acatar que seja pago através da COSIP. 

A Coordenadora propôs que caso a intenção seja de aprovação do projeto, aprovar o 
projeto com essas recomendações. 

Segundo o Presidente a outra consideração é que os 10% de adiantamento que foram 
pagos tem que ficar devidamente registrado. 

Seguindo nos comentários o Procurador Bruno mencionou a questão do Acordo 
Operativo com a Coelba. A procuradora Carolina acrescentou que jå havia consultado 
a Coordenadora Alanae que o entendimento era de já ter sido sanado. Gostaria que a 
Coordenadora esclarecesse. Tem outras questðes mas que so questões pontuais de 
algumas correções materiais no contrato, de revisão ortográfica também, a quest�o da 
COSIP que a coordenadora já discorreu, alertou o procurador Bruno. 

Houve uma pausa para que todos pudessem acessar uma nova sala. 

O procurador deu continuidade colocando a questâo roforente a resohução da Aneel 
com relação ao acordo cooperativo pois na minuta do contrato tem algunmas 
referéncias com relação a esse acordo e assinatura. 

A procuradora Carolina pontuou que teria algumas duvidas com relaçao ao 
funcionamento sem o acordo operativo. Solicitou da Coordonadora um pouco mais de 
esclarecimentos e como fol felta osta translormaçao. 

A Coordenadora passoua explanar indicando qual terla sido a alteração do projeto. A 
principio foi apresentado um documento tpo acordo cooperativo, minutado com as 



diretrizes que seriam atendidas pela distribuidora, com fins do contrato da PPP de 
lluminação Püblica; houve uma alteração trazida pela Aneel sobre a necessidade de 
firmar este acordo operativo; foi discutido durante todo o projeto onde fui contrária a 
condição de eficácia do contrato em virtude da assinatura do acordo operativo; foi 
disponibilizada uma sugestão que eles atenderam que foi a cessão direta após aa 

assinatura do contrato ao concessionário, para tratar dessas questões administrativas 
junto à distribuidora; neste novo formato registraram apenas diretrizes para abraçar 
esse instrumento, que encontra-se no anexo 16 ou seja, atualmente não existe 
nenhum documento que condicione a assinatura do contrato da PPP a essa relação 
Poder Concedente, Concessionária e Distribuidora . O Acordo Operativo já era tido 
como um documento muito administrativo e muito voltado a comunicação e solicitação. 
Exemplo: Solicitação de prazo para questões de implantação de luminárias, postes 
etc, e que é uma relação existente trazendo a concessionária para esse circuito da 
relação. Então hoje, não existe mais essa obrigatoriedade de ser firmado o acordo 
operativo e sim apenas diretrizes. A discussão que vem sendo travada inclusive com a 
Coelba, com a qual já mantivemos contato, é que isso vai ser desnecessário porque a 
partir do momento que o municipio delega a terceiros a prestação do serviço, 
obviamente que esse terceiro vai fazer parte dessa relação de entregas, de 
solicitações junto a própria distribuidora. Isso inclusive já foi mencionado pelo próprio 
juridico da Coelba. Dentro desse contexto, eles n�o colocaram mais essa necessidade 

desse acordo operativo e sim diretrizes a serem seguidas 

O Presidente retomou a palavra verbalizando que existe duas situações para serem 
discutidas com muito cuidado. O que Genival coloca e o que Dr. Bruno também 
aponta. O Genival fala da aprovação do projeto com condicionantes. Se as condições 
não são aceitas pela outra parte, está aprovado ou não está aprovado? Dr. Bruno fala 
das condições que ainda existem pontos de análise. Qual o p0der legal que o 
Conselho detém de fazer esta aprovação e condicionar? Teria que fazer uma segunda 
aprovação após o atendimento? 

A Coordenadora citou que não vê nenhum tipo de problema à aprovação do projeto, 
porque o projeto de fato está concluído, apenas alguns ajustes que merecem ser 
efetuados e que as discussões encontram-se em andamento com a Caixa, para não 
ter que retornar tudo que foi decidido e deliberativo aqui na reunião do Conselho. Não 
vejo problemas de aprovar com condicionantes; se os condicionantes não forem 
atendidos, obviamente o projeto não está aprovado. 

A Coordenadora respondeu que possivelmente eles irão aceitar porque uma das 
questões é uma falha de não ter no fluxo de pagamento a conta de energia; houve 
erro já tendo sido admitido pela Consultoria. Bônus é uma outra coisa; eles 
confundiram bônus com conta de energia, essa é a minha interpretação. O segundo 
ponto é a questão do Verificador Independente que também está fora do pagamento 
através da COSIP por uma questão de entendimento juridico; os consultores 
entendem que poderia ser um risco colocar que a COsIP pague o VI. O meu 
entendimento não é esse; já defendi diversas vezes e muitas pessoas que atuam no 
setor de PPP defendem da mesma formna.

O Procurador Bruno questionou se as demais concessões não foram feitas com a 
COSIP arcando esse pagamento do Verificador Independente? 

Respondeu a Coordenadora que todas, inclusive na própria condição de ser 
contratado pelo Concessionário como havia sido modelado anteriormente. Quando a 
contratação do VI estava prevista através do Concessionário a COSIP pagaria através 
da conta vinculada em nome da Concessionária. 



A administração está muito atenta desde o principio, com participação ativa. As falhas 

de conteúdo estão sendo observadas e comunicadas e são objeto de discussão junto 
à Caixa. Desde o início tem sido o procedimento e já se conseguiu reverter diversos 
pontos do projeto em virtude do olhar criterioso que a administração está tendo sobre 
esse projeto. Não visualizo nenhum problema em aprovar o projeto no formato atual 
apontando essas condicionantes. 

Oprocurador retomou as palavras mencionando que existem outras observações 
referente a locação de riscos. Tem alguns pontos que ainda não nos deixa confortável 
com essa divisão da alocação de riscos; fazem referência a algumas garantias que 
não existem no mercado, etc. Questiono, qual a amplitude efetiva; o que isso significa, 
pois a falta da prática, não me deixou materializar qual o significado. Na cláusula 38. 

O Presidente interceptou questionando a Alana qual a possibilidade dessa reunião de 
hoje deliberar por uma diligência junto à Caixa e pessoal das Consultorias para que 
eles se manifestem no prazo de tantos dias sobre os condicionantes? 

Pelo regimento do Conselho Gestor, vocês podem inclusive pedir vistas do projeto 
tanto o Presidente quanto algum Conselheiro para avaliação e solicitação de 
esclarecimento. 

O Secretário Genival pontuou para o Presidente que a proposta é para se pedir uma 
vista do projeto e solicitar que eles corrijam o contrato nestes três ou quatro pontos, 
para que depois retorne ao Conselho para análise e segundo a fala da Coordenadora 
ficou evidenciado que a Caixa n�o iria criar dificuldades para aceitação das 
condicionantes. 

Não houve ainda a correção devido à falta de tempo por conta dos leilões, respondeu 
a Coordenadora. 

O procurador Bruno reiniciou a fala sobre Risco mencionando "Riscos do Poder 
Concedente", pontuando que a cláusula 38 vem trazendo quais são os riscos do poder 
concedente dentro do contrato. Existem questões que ainda incomodam. O 38.1.9 
"Atraso na obtenção das licenças, autorizações e alvarás que possam ser atribuidos 
exclusivamente ao Poder Concedente ou a empresa distribuidora". Há uma 
transferência de responsabilidade para o município sobre a conduta de terceiros; no 
caso aqui se a Coelba atrasa em alguma licença ou alguma coisa frente a 
concessionária, e não dá a concessão ao município, assumiríamos a responsabilidade 
e teríamos que promover o reequilíbrio em favor da concessionária. Estou pontuando 
com relação a essa divisão de responsabilidades. Na minha lógica quando você fala 
de responsabilidade, temos que assumir a responsabilidade pelos atrasos que nós 
dermos causa, a concessionária pelo que ela der causa e aquilo que for decorrente de 
responsabilidade de terceiros, ao qual não dependa nem do municipio nem da 
concessionária, numa lógica geral teria que ter uma 
compartilhamento de riscos. Neste caso aqui por exemplo se a Coelba pratica alguma 
conduta, algum atraso ou qualquer intercorrência que atrase a concessão, só o 
município responde e a concessionária não responde por nada. Neste sentido o risco 
vem todo para o municipio. Tem algumas cláusulas que também falam da questão de 
garantias de eventos, exemplo, tem um clclone, um tsunaml; alguns meses atrás 
ninguém poderia imaginar pandemia como alguma coisa que pudesse resultar em 
alteração da rotina dos trabalhos. Então assim de forma abstrata qualquer evento de 
força maior. A Coordenadora aponta ser risco compartilhado e o procurador coloca 
que a redação não está muito clara. Tem dláusulas também que apontam que se não 
for objeto de garantia, seria risco do municlpio. 

idéia de divisão de 



A procuradora Carolina pergunta se é a cláusula que fala de caso fortuito ou força 
maior? Confirmado pelo Procurador. 

procurador menciona Risco do Poder Concedente cláusula 38.1.16 que está dentro 
das responsabilidades do municipio. Fatores previsíveis e imprevisíveis de 

consequencias incalculáveis, caso fortuito ou força maior em condições normais de 
mercado não sejam passiveis de contratação e cobertura por seguros. O que os 
seguros abarcam ou não abarcam? O que estaria fora ou dentro disso? Se os seguros 
hoje forem mais secos, mais restritivos, estamos trazendo todos os casos de fortuito 
ou força maior para o municipio. 

A Coordenadora responde que no caso de uma pandemia não estaria dentro. 

O Procurador coloca que não sabe o que os seguros de mercado abraçam; se eles 
tem este estudo; se foi disponibilizado para conhecimento. Se seria possível avançar 
nesse sentido para saber hoje o que está abarcado eo que não está até para ser 
tomada a decisão. Se for feito um raciocínio nos dias de hoje dentro da formatação 
existente, se ocorre algum fenômeno que destrói o parque nosso? A manutenção hoje 
é toda custeada pelo municipio. Na ótica da concessão está se apresentando essa 
divisão de risco. Seráque estes fatores ai não seriam no mínimo de risco dividido? 

A Coordenadora explicita que a ideia da Concessão, da parceria é exatamente essa. E 
0 compartilhamento de risco; aquilo que um consegue administrar melhor que o outro. 
Essa ideia não se tem através de um contrato regido pela lei 8.666/93. 

O Procurador coloca que nesta clausula específica, se o Concessionário conseguir 
contratar o seguro afastando o risco dele, porém pagando por isso, é dele; se ele não 
conseguir contratar o seguro o risco é nosso. 

Segundo a Coordenadora contrataro seguro é condição de eficácia do contrato. 

O Procurador Bruno solicita que observe a Cláusula que se refere a caso fortuito ou 
força maior que diz que no caso de não ser abarcado pelo seguro o risco será do 

município. 

A Coordenadora questionou se foi lido o anexo 10. Menciona que estão listadas as 
coberturas que são consideradas no item 3.2. Cita alguns que estão pontuados no 
anexo para fins de cobertura. Quem contrata o seguro é a concessionária. 

O Procurador coloca que a cláusula citada acima está trazendo para o municipio toda 
a responsabilidade que na íntegra seria deles, desde que não esteja prevista na 
cobertura do segurO. 

Pelo que a Coordenadora está expondo, segundo o Secret. Genival parece que a 
cobertura é bastante ampla. Com relação ao mencionado pelo Procurador Bruno tem 
algum outro evento que não esteja nessa cobertura? Porque voce falou da pandemia 
uma condição inusitada. Caso isso aconteça, os custos viråo para o municipio por que
o seguro não contempla. Fica diflcil imaginar qual serla o evento que poderia ocorrer 
fora do contexto apresentado. O Procurador Bruno acrescenta que foge a regra do 
compartilhamento. O Secret. Genival coloca que o que tem que ser analisado é 
apólice do seguro 
nenhum outro evento que possa ocorrer. 

se a apólice tem uma cobertura tåo ampla. Nào consigo enxergar 
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Segundo a Coordenadora as condições trazidas no Anexo 10 são condiçöes minimas. 
Quando fala de condições normais de mercado, é o que o mercado vai apresentar a 

epoca da contratação do seguro. Para o seguro ser contratado pela Concessionaria 
ele deve atender no mínimo as apólices apresentadas, cobrir esses event0s Citados. 

No meu entendimento atende. 

O Secret. Genival coloca que por uma questão de precaução, poderia alterar esse 

texto contemplando eventos que não estão catalogados e os riscos podem ser 

compartilhados. 

A Coordenadora insistiu que a redação estava clara desde que sejam passíveis de 

contratação, aquilo que não é passível de contratação não tem como ser garantido. Os 

riscos que não são passiveis de contratação são riscos do poder concedente. 

O Presidente pontua que neste caso o Procurador estaria correto. Aquilo que não é 

esperado, porém pode acontecer por alguma razão e impacta diretamente na relação 
da PPP. Sugiro que discutam o assunto paralelamente. 

leitura do artigo traz que aquilo que não é passível A Coordenadora menciona que 
de contratação n�o se discute. O poder concedente não será penalizado. Só será risco 

se realmente tiver algo que não seja passível de contratação e aconteceu um fato 

imprevisivel. 

O procurador Bruno reafirma que é ao contrário. Está sendo elencado as hipóteses em 

que o risco será do municipio, apenas do municipio. Quando acontecer um caso 

fortuito ou força maior que em condições normais de mercado não sejam passiveis de 

contratação por seguro o risco é do municipio, todo nosso. Teríamos que assumir 

tudo. 

A Coordenadora afirma que está no capítulo que se refere ao risco do poder 

concedente. Porém qual éa sua dúvida? 

O Procurador reafirma que o risco deveria ser compartilhado. E a lógica. 

O Presidente retomou a palavra dizendo ser necessário fundamentar a decisão da 

reunião de hoje e não discussão geral. 

A Coordenadora questionou se a reunião de hoje não teria ficado decidido de não 

aprovar o projeto com condicionantes e sim emitir solicitação de esclarecimentos? 

O Presidente solicita que é necessário fechar o raciocinio neste momento. Elaborar 

documento, elencar todos esses pontos para discutir, encaminhar urgente para eles ee 

marca uma reunião. 

O Procurador Bruno questionou à Procuradora Carolina se haveria mais algum item a 
acrescentar e ela retornou dizendo que os mais relevantes tinham sido tratados. Seria 
necessário falar da questão dos atestados também com relação a exigência da 

experiència de 3 anos que foí ampliada. 

O procurador Bruno pediu para fazer uma colocaçäo que de certa torma gera um 

dever de cuidado por parte da procuradoria em relaçåo ao processo como um todo. 

Foi feita uma avaliação acerca de alguns percentuais, alguns elementos que estavam 
previstos; por exemplo, determinados matoriais quando se tornarem inservíveis à 
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concessão, eles podem ser alienados e há uma previsão de 30% para o municiplo no 
sentido de problematizar qual seria o por que e qual terla sido o critério desses 306. 
Foi demonstrado pela procuradora Carolina que nos estudos tem por diversas vezes 
Justificando a definição de alguns dos percentuais e certos critérios a partir de uma 

pesquisa de mercado; é aquilo que o mercado pratica; só volto o raciocínio para isso. 

Essa questão da experiência por 3 anos; uma coisa que temos enfrentado nos 
tribunais o tempo todo e não nos percebemos disso, mais posteriormente a auditoria 

do tribunal questiona, é a justificativa de critérios que possam ser restritivos a ampla 
Concorrência, então a minha pergunta é nesse mesmo sentido. Essa exigência de 

experiëncia de 3 anos com base em que está colocada? Qual seria a vantajosidade de 

exigir isso? 

Dando continuidade a Coordenadora pontuou que todos os projetos de PPP sãoo 

elaborados mediante referências, inclusive a idéia. 

A procuradora Carolina interrompeu mencionando que só para que a Coordenadora 

pudesse responder abarcando tudo, originalmente o que foi solicitado para correção, 

era a possibilidade até da retirada do consorciado que detinha os atestados. Então 

isso foi corrigido. Inclusive foi um pedido da procuradoria. Havia uma discussão de que 

se fosse feita a concessão com entes que detivessem esse atestado, isso limitaria e 

que não seria impeditivo de que o Consórcio vencedor ele tivesse como obrigação a 

contratação dessa expertise no mercado e que se fosse mantido isso se teria um 

núcleo pequeno disputando todas essas vagas no Brasil. E só uma provocação. 

A Coordenadora deu continuidade a fala dizendo que todos os documentos são 
referenciados com base nos contratos que estão vigentes. A respeito da exigência de 
3 anos. Foi trazido inicialmente a exigência de 1 ano no setor de operação e 

manutenção de contrato de PPP. Os contratos normalmente trazem de 1 a 3 anos. 

Então a referência sempre é de mercado; é aquilo que já se vem praticando e aí é o 
entendimento da administração. Não está, na lei, não tem um regramento. E uma 

prática de mercado. Não teve nenhum tipo de arguição neste sentido. O que se tem de 

arguição é que antes se exigia que o Consórcio teria que ter a expertise não no setor e 

sim em determinado setor que estaria sendo licitado. Hoje em dia isso não é mais

praticado. Todos os contratos de PPP é trazido inclusive, que se pode ter um 

investidor que não atua no setor da iluminação pública, por exemplo, mas desde que 
ele banque o projeto, não há objeção. Mas para garantira técnica é necessário ter um 

certa expertise; foi sugerido o prazo de 3 anos, isso porque já havia discutido com 
outros grupos de trabalhos de outros municipios; somente atestado de operação e 

manutenção. Seria o básico! Hoje em dia a prestação de serviços de iluminação 
pública é basicamente manutenção e operação contratado via lei 8.666/93 com prazo 
minimo de 5 anos que é o prazo legal. Entendo que 1 ano é muito pouco para validar 
experiência na operaçãoe manutenção desse tipo de serviço. Neste sentido adotei um 
meio termo e sugeri 3 anos. 

A questão do valor dos 30%. O que é que vai ser alienado? As luminárias antigas que 
serão sucatas e os postes metálicos que não servirão para a nova iluminação. São os 
postes e as luminárias que serão trocadas. Obviamente esses objetos serão alienados 
e sucateados então a referência de mercado é pelo o que o concessionário vai ter de 
armazenamento, de transporte e de venda; está na média de 30% de 
compartilhamento desse lucro. E realmente benchmarking. Não existe nada em lei 
nem decisão, por tratar-se de contratos novos. 

O procurador Bruno indica que no momento de diligêncla, gostaria de fazer uma 
pergunta tendo em vista näo ter grande domlnio do assunto. Se já existe algum 
documento da caixa em relação a esses 3 anos e caso não haja, se não é necessária 
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solicitarmos uma manifestação à cerca desses 3 anos, em relação a fatores de 
restrição da competição e de segurança na qualidade dos serviços. 

A Coordenadora respondeu que já existe, pois foi trazido no documento e justificado 
tecnicamente que concordavam que deveria ser um prazo maior e eles acataram. O 

processo já foi todo discutido. Foi questionado e eles validaram. 

Foi pontuado pelo Procurador 
encontram no item 38.1.10 onde fala da celebração de instrumento com a empresa 

distribuidora; com relação a este item a Coordenadora informou que já tinha solicitado 

a exclus�o, que foi na direção da mesma interpretação da greve. 

questão do risco com relação as licenças que se 

A procuradora Carolina solicitou um questionamento citando documento onde foi 
respondido os questionamentos da procuradoria; alguns das questöes que foram 
indicadas e informadas terem sido acordadas com a Caixa, teriam sido retiradas ou 

alteradas, porém nem todas foram atendidas. Indagou se houve algum entendimento 

posterior que ela não tivesse conhecimento. 

A Coordenadora solicitou que a Procuradora enviasse o conteúdo, tendo em vista ter 

sido disponibilizado pela Caixa para todos os Conselheiros todos retornos do que 
houvera sido questionado à cada época. Sinalizou que geralmente é respondido toda 

a parte técnica com comentários. 

A procuradora se comprometeu de enviar de forma grafada todos os elementos que 

considera dúbios. 

A Coordenadora mencionou que de conteúdo tudo havia sido revisto. 

O Secretário Gama solicitou que a Coordenadora, a Secretariae inclusive a equipe do 
Comitê, fechasse a reunião em no máximo 10 minutos tendo em vista necessidade de 

se ausentar. 

O procurador Bruno pontuou que na Cláusula 36.6.1 do Contrato consta multa de 2 
e de juros, segundo a taxa em vigor para mora do pagamento de impostos devido a 
Fazenda Pública Municipal. No estudo anterior que realizei sobre a questão de 
compensação tributária fiquei com a impressão que a atualização dos débitos em 
relação a Fazenda Pública possuía uma taxa de juros bem alta que quando se torna 
necessário compensar e que se requer que se aplique a mesma taxa, o valor crescia 
bastante. O pensamento aqui é da co 
e multa em relação ao município. Questionou se não seria mais interessante aplicar o 
indice convencional; não sei qual seria o caso NPC ou NPCA. O secretário Joaquim 
respondeu que deveria ser adotado o NPCA. A procuradora Carolina acrescentou a 
informação de que juros de mora é 1% ao mês, multa de mora 33% ao dia de cada 
10%. O procurador Bruno perguntou ao Secretário Joaquim se era vantajoso manter o 
percentual que estava inserido no contrato. Fol respondido que n�o. O procurador 
continuou dizendo ser esta a sua colocação e avaliar como seria uma proposta mais 
vantajosa nesse caso específico. 

veniência de manter essa mesma taxa de juros 

A Coordenadora Alana solicitou um aparte para entender melhor o questionado e se a 
lógica seria para os casos onde o Poder Concedente 6 inadimplente? 

O procurador Bruno responde que sim e que o percentual não era vantajos0 e que 
geraria um maior encargo. 
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A Coordenadora pontuou que a proposta inicial era de 10% e foi solicitado uma 

2dução para 2%. 

Segundo o Procurador Bruno a preocupação não era a multa e sim os critérios de 

juros de mora, de correção mesmo. 

A Coordenadora Alana mencionou que está contido no documento "segundo a taxa 
em vigor. O procurador replica dizendo que a taxa em vigor é a de impostos da 

Fazenda Pública Municipal. 

Segundo o Secretário Joaquim o município costuma colocar taxas altas para evitar 

inadimplência e quando não evita, faz REFIS. A procuradora Carolina colocou de 

forma assertiva que o contribuinte faz o refis e não paga. 

O procurador menciona a cláusula 36.6; quando se estiver inadimplente em relação ao 

Consórcio a multa é de 2% e juros. Só que na definição dos juros consta o mesmo 

juros que a Fazenda Pública cobra aos contribuintes e que é um juros mais alto. Então 

a proposta seria a substituição da vinculação aos impostos que envolvem os 

contribuintes pelo IPCA, que é prática de mercado. 

Segundo a Coordenadora não seria a multa apenas os juros. Atrelar o juros ao IPCA. 

O Presidente solicitou que o Procurador encaminhasse uma minuta para a 

Coordenadora Alana. 

O Procurador questionou a Procuradora Carolina se já se tinha esta minuta nos 

contratos regulados; neste caso seria apenas propor e reaplicar, desde que a 

administração pública já traz essa previsão sobre juros e multa. 

A Coordenadora dirigiu a palavra ao Presidente solicitando a deliberação final. 

O presidente externalizou que precisava fundamentar o final da reunião no sentido de 

que as condicionantes apontadas para a manifestação da Caixa Econômica, venha 

num prazo estabelecido, no sentido de reavaliarmos e discutirmos a aprovação do 

projeto definitivo. Os pontos anotados têm que ser lançados em ata urgente e a 

comunicação à Caixa urgente também para que não haja perca de tempo. 

A Coordenadora reafirmou que os pontos foram os que foram discutidos naquele 
momento e que já estavam todos elencados, porém o presidente completou que seria 

necessário estipular um prazo para que haja uma nova discussão. 

O procurador complementou que foi discutido o a questão do pagamento do 
verificador independente e qual os critérios para contratação. Como estão definidos. 

A Coordenadora mencionou que existe um anexo com as diretrizes para contrataçâão 

do VI;anexo 14.

O procurador questionou se já teria sido analisado. Respondido que sim. N 
A procuradora Carol questionou se nessa oportunidade as questöes que foram 
sugeridas anteriormente e tidas como acatadas o que por ventura não tenham sido 
realizadas, se seriam novamente observadas. O procurador Bruno sugeriu que 

V 
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houvesse um contalo entre a Coordenadora e a Procuradora para verificar o conteudo 

das observações antes do fechamento do relatório a ser encaminhado à Caiva 

A Coordenadora colocou que todo o material final que está disponivel e está sendo 

analisado, já fora trabalhado desde a primeira entrega Esses pontos que estáo serdo 

discutidos no momento são sobre este ultimo documento. Tudo aquilo go loi trazido

anteriormente foi atendido no documento atual 

Ficou acordado que caso haja necessidade de acréscimos por parte da procuracora 

Carolina a mesma enviará por e-mail à Coordenadora 

O Presidente retomou a palavra e informou que seria importante que no conitato corm a 

Caixa, seja informada a preocupação da aprovação imediata do projeto o mais rapiio 

possivel pelo municipio, pontuando que essas condiçóes são necessárias para niao 

haver uma aprovação que depois venha dificultar o andamernto. Sugeriu conpartilhar 

com os membros do Conselho Gestor para conhecimento da minuta. antes do ervio à 

Caixa 

O Secretário Joaquim comentou sobre as questões dos deságios que veem ocorrendo 

nos leilões em torno de 50% e afirmou achar coerente, por que se for observado o 

Custo do capital aqui hoje, estão colocando de 8.41% ao ano está 4 vezes a taxa 

Selic. então a expectativa é que haja uma efetiva queda. 

A Coordenadora concordou e afirmou que existe um temor no sentido do não 

Cumprimento do contrato porém afirmaria que sim. 

Dando continuidade a fala o Secretário Joaquim chamou a atenção para que náo se 

insira murtas medidas restritivas, por que quanto mais aberto melhor. 

A Coordenadora complementou que como a Garantia de Proposta é significatva. 

então já mitiga esse aspecto 

Tendo sid este item o último da pauta de deliberaçðes desta reunião ordinara do 

Conseltho Gestor, foi declarada encerrada a reunião 

E por na0 haver mais nada a tratar, depois de lida e achada em conformidade. a 

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

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

dessa reunião 


