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ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIAS 

PÚBLICO PRIVADAS DE CAMAÇARI/BA 

Aos doze dias do mês de julho, às 16 horas e 5 minutos, na Sala Virtual Plataforma Microsoft Teams, 

foi realizada a 3a Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público- 

Privadas e Concessões CGPPP. Estiveram presentes os Conselheiros: o Presidente do Conselho Sr. 

José Gama Neves, Secretário de Governo; o Sr. Joaquim José Bahia Menezes, Secretário da Fazenda; 

o Sr. Waldy Freitas Filho, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico; a Sra. Andrea 

Barbosa Montenegro Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; o Sr. 

Bruno Nova Silva, Procurador-Geral do Município; a Sra. Alana Gonzales Tinoco, Coordenadora das 

PPP's e Concessões do Munícipio, a Sra. Regina Estevam, Secretária Executiva do CGPPP e os 

convidados: Sra. Arlene Lima Rocha, Secretária de Serviços Públicos; a Sra. katiana Moreira, 

Coordenadora de Projetos Matriz; o Sr. Otávio Fernandes, Representante do IFC e o Sr. Anderson 

Andrade, Coordenador de Filial. 

Procedendo à abertura da reuni�o, o Senhor Presidente inaugurou os trabalhos do dia agradecendo 

a presença de todos e reforçando a preocupação do Conselho com o gerenciamento do Projeto da 

PPP da Iluminação Pública e, por isto, solicitou da Caixa Econômica Federal a atualização dos estudos 

durante a fase da Consulta Pública, de forma a permitir que o procedimento licitatório seja lastreado 

em dados mais atualizados, para garantir a sua viabilidade econômica. 

A senhora Alana saudou a todos e ressaltou a importância da apresentação dos dados validados para 

o projeto e passou a palavra para a senhora Katiana, representante da CEF, que informou a todos 

Gue o senhor Otávio, consultor da IFC, iniciaria a respectiva apresentação. A partir de então, o 

consultor se apresentou e informou aos membros do Conselho que apresentaria os resultados 

deccrrentes da atualização dos estudos e, quando houvesse dúvidas, o interrompessem para buscar 

saná-las. 

Em breve introdução, lembrou que em 19 de maio de 2021, o Municipio de Camaçari, por meio da 

Secretaria de Serviços Públicos (SESP), publicou o Aviso de Consulta Pública e, que durante este 

periodo, a consultoria recebeu dados atualizados do número de pontos de iluminação pública IP, da 

despesa de energia com IP e COSIP arrecadada, para assim, atualizar tantq a conta Ho lado da 
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concessionäria para um novo valor de investimento, quanto os impactos na contraprestação nas 

contas públicas. 

Compartilhou os slides e apresentou as principais alterações e resultados que se seguem: a) foram 

atualizados os números de pontos de IP na Consulta Pública CP, o tamanho da Rede de IP de 43.611 

pontos foi atualizado para 48.340 pontos; b) a carga instalada de 7.680 Kw (cadastro de IP) subiu 

para 7.814 kW, porém, proporcionalmente, a carga média caiu, demonstrando que os novos pontos 

incluidos são de vias de menor fluxo. Supôs-se que esses 4.000 pontos devem estar em vias de 

classificação viária V4 e V5, que são cargas menores e, por isto, a carga média por ponto de IP foi 

reduzida de 181,7 W para 161,64 W; c) informou que após a atualização do número de lämpada de 

LEDS colocado, obteve a primeira atualização em relação à eficientização, antes estava em 58,70%, 

cenário considerado para Consulta Pública. Porém, após a instalação dos LEDs, a meta de 

eficientização reduz para 53,78%. Então, a concessionária teria uma eficientização mais reduzida a 

partir do momento em que foram implementados os LEDS. Os 1663 pontos de LEDs instalados em 

2020 (dados prefeitura) possuem releváncia para um parque de 43.611 pontos (agora de 48.340 

então se obteve um impacto de 0,74% (redução devido instalação de novos LEDs) nesta meta. Além 

disso, teve outro impacto de 4,18% porque, justamente como comentado no slide anterior: a carga 

média por ponto IP reduziu em relação ao cadastro antes e depois. Antes era 181,7 W, passou a ser 

161,64 W (projetado). O impacto disso, nesses 58,70%, já desconsiderando os LEDs e, considerando 

luminária de qualquer outra tecnologia: é um impacto de 4,18% a menos, de potencial de 

eficientização, porque são pontos de IP que já possuem uma carga média menor do que tinha antes. 

Com isso, a meta de eficientização ajustada ficou em 53,78%. Otávio pergunta aos Conselheiros se 

existe alguma dúvida até o presente momento. Sem nenhum questionamento, segue para a segunda

parte da apresentação dos dados. 

Ressalta, que na Consulta Pública, havia 43.611 pontos de IP e uma Taxa Mínima de Atratividade 

(TIR), que significa o quanto se estima que um concessionário vá pedir de retorno pra este projeto. 

Estimando esse retorno ao longo dos treze anos e no final do décimo terceiro ano conseguirá um 

retorno de 8,41%. Isso era o cenário da Consulta Pública, onde precisava de uma contraprestação de 

14 milhões pra ter esse retorno com aquela quantidade de pontos de IP. 

Porém, para o Edital Final, como a atualização do número de pontos de IP foi para 48.340, gerou-se 

um aumento de cerca de 10%. Atualizando a taxa interna de retorno, esta serdTeduida kerca de 
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15%, porque está basicamente ligada à atualização da taxa de juros. Com a redução da taxa base de 

Juros, a dist�ncia entre a taxa base eo todo ficou mais ou menos mantida, o que se chama de spread. 

Portanto, como a taxa base de juros reduziu, a taxa como um todo, também reduziu, Então, o 

retorno caiu de 8,41% para 7,27%. 

Pontua também, que a contraprestação aumentou um pouco, chegando a R$ 14.700.000,00 

(quatorze milhões e setecentos mil reais). Por um lado, aumentou 10% do número de pontos de IP e 

por outro lado, a TIR reduziu. Observa que o impacto disto foi de aumento, porque aumentou o 

numero pontos, porém não aumentou tanto, porque a TIR sofreu redução de 15% em relação à 

Consulta Pública. 

Com relação ao aumento do número de pontos de IP para os custos da concessionária, pode se 

afirmar que o impacto é maior nos investimentos, tendo um aumento quase direto, porque o 

aumento do número de pontos é quase uma regra de três. Analisa também, que na área dos 

serviços, o impacto é muito pequeno porque a equipe formada para um parque de 43.000 pontos de 

IP é praticamente a mesma equipe para a operação e manutenção de 48.000 pontos. Então, o 

impacto é quase nulo em relação às despesas. 

Desta forma, o senhor Otávio finaliza a apresentação relatando que a alteração da contraprestaçãão 

do antes e depois da Consulta Pública aumentou 3%, sendo, portanto, um aumento extremamente 

pequeno. Conclui que o projeto de PPP de lluminação Pública que já era viável antes continua sendo 

viável para a Prefeitura de Camaçari. 

Encerrada apresentação, o senhor Bruno Nova, Procurador-Geral do Município e membro deste 

Conselho, diz não possuir nenhuma dúvida e questionou à senhora Alana sobre a atualização do 

número de pontos de IP realizada e solicitou ao conselheiro Joaquim que se manifestasse sobre o 

impacto dos dados apresentados sob o aspecto financeiro do projeto. 

A coordenadora Alana responde ao Procurador que o número de pontos de IP foi validado pelo 

engenheiro da SESP, Sr. Elias. Porém observou que há uma divergência de 2% pra mais e ou para 

menos, em relação ao cadastro de pontos atual. Mas, ressalta que o projeto possui um período de 

SETUP, que é destinado à verificação desses dados. 
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Em seguida, o secretario Joaquim pede esclarecimentos de como passou de 43.000 para 48.000 

pontos de IP e questiona se a Tabela de Fluxo de Caixa foi refeita. O senhor Otávio responde que sim, 

todavia, não a possui no momento, comprometendo-se a enviá-la para o e-mail do Conselho, dentro 

de meia hora. Informa ainda, que nesta Tabela, o percentual de COSIP estaria sobrando, ou seja, 

cabendo na conta do Municipio. Observa que a COSIP aumentou mais de 3% em relação ao que 

estavam considerando e, desta maneira, o projeto estaria viável para a Prefeitura. 

O secretario Joaquim enfatiza que a alteração na Tabela de Fluxo de Caixa consistiu na maior dúvida 

gerada neste Conselho e, que se a consultoria a sanar ficaria mais seguro. 

O presidente alerta ser de extrema importância haver tudo o mais esclarecido possível porque 

mesmo que Otávio confirme que o projeto continua cabendo na conta, eles precisavam saber de que 

forma, pois, poderiam ser pegos em questionamentos, ao vivo, durante a Audiência Pública e, teriam 

que explicar aos participantes de forma subjetiva. O senhor Anderson concorda e reforça com o 

senhor Otávio o envio dos dados do Fluxo de Caixa, antes da apresentação da Audiência, que será 

realizada no dia 14 de julho. 

Ato subsequente, o Presidente alerta que após a Audiencia Pública conclui-se a fase do Conselho 

Gestor no projeto e que será encaminhado o processo administrativo para a Licitação, portanto, não 

há sentido continuarem com qualquer tipo de pendência, pois poderia vir a ser fruto de discussão no 

processo licitatório, com possibilidade de suspenderem o processo. Sendo assim, para que tivessem 

maior segurança para prosseguirem com o Edital no prazo combinado, precisariam ter estes dados 

esclarecidos e divulgados. A senhora Katiana também se comprometeu com o encaminhamento das 

atualizações para o Conselho. 

Ultrapassados estes pontos, o senhor Anderson solicita do presidente a devolução do Termo de 

Aditamento do Contrato de prestação de serviço FEP- CEF, referente ao prazo excepcional para a 

licitação. O presidente informa que já foi formalizado o processo e aguarda o parecer da 

Procuradoria. 

Finalizando, o presidente informa, que a respostp aq Ministérlo Público já fora protocolada e 

agradece a presença de todos. M 
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente ata 

por mim, Regina Estevam, Secretária Executiva do CGPPP, que lida e achada conforme, segue 

assinada pelo Presidente e demais interessados. 

JOSÉ GAMAE VES 
Secretário de Goyérno/Conselheiro 

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 

Secpetárioda Fazenda/Conselheiro 

WtAL WALDYFREITAS FILHO 
Secretário de Desenvolvimento 

Econgmico/Conselheiro 

ANDREA BARBOSA MONTENÉGRO SILVA 

Secretária de Des. Urbano e Meio Ambiente/ 

Conselheiro 

A 
ARLENE LIMA ROCHA 

Secretária de-Serviços Públicos/Convidada 
BRUNG NOVA SILVA 

Procurador-Geral do Município/Conselheiro 

one lva agauda REGINA ESTEVAM MARGARIDA ALANA GONZALES TINOco 

Coordenadora das PPP's e Concessões Secretária Executiva 

OTAVIO FERNANDES ANDERSON SILVA DE ANDRADE 

Coordenador de Filial Representante da International 

Gerência de Filial Negocial e Executiva 
Finance Corporation - IFC 

de Governo de Salvador 

KATIANA MOREIRA FERNANDINO UGO ARAUJO LEAL DE QUEIROZ 
Coordenador de Projetos Matriz - Substituto Supervisor de Filial Governo GIGOv/SA 

Eventual CEF 
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