
Art. 3º. Delibera, nos termos do art. 9, IV, da Lei Municipal 
nº 1.568, de 28 de dezembro de 2018, pela aprovação 
das minutas do Edital, do Contrato e Anexos, objetivando 
a realização de licitação para contratação de Parceria 
Público-Privada, uma vez que foi atendido o disposto no 
art. 11 e incisos da Lei Municipal nº 1.568, de 28 de 
dezembro de 2018.

Art. 4º. Determina a publicação dos documentos 
editalícios pertinentes ao Projeto, bem como os 
respectivos avisos oficiais, nos termos da legislação 
aplicável, visando dar publicidade ao certame e receber a 
melhor proposta para o projeto de Parceria Público-
Privada dos serviços de iluminação pública do Município 
de Camaçari. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

CAMAÇARI-BAHIA, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE

WALDY FREITAS FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO

BRUNO NOVA SILVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DE 

CAMAÇARI/BA

Ao primeiro dia do mês de fevereiro, às 15 horas e 05 

minutos, na Sala Virtual da Plataforma Zoom, foi 

realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas e 

Concessões – CGPPP, do município de Camaçari/BA, 

instituído por força da Lei Municipal nº 1.568, de 28 de 

dezembro de 2018, e regulamentado pelo Decreto nº 

7.280, de 29 de janeiro de 2020. Estiveram presentes os 

Conselheiros: o Presidente do Conselho Sr. José Gama 

Neves, representante da Secretaria Geral de Governo - 

SEGOV; o Sr. Joaquim José Bahia Menezes, 

representante da Secretaria da Fazenda – SEFAZ; o Sr. 

Waldy Freitas Filho, representante da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEC; a 

Sra. Andrea Barbosa Montenegro Silva, representante da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente - SEDUR; o Sr. Bruno Nova Silva, 

representante da Procuradoria-Geral do Município – 

PROGER; a Sra. Alana Gonzales Tinoco, coordenadora 

das PPP´s e Concessões do Munícipio, a Sra. Regina 

Estevam, secretária executiva do CGPPP e a convidada: 

Sra. Arlene Lima Rocha, representante da Secretária de 

Serviços Públicos - SESP.

Procedendo à abertura da reunião, o Senhor Presidente 

inaugurou os trabalhos do dia agradecendo a presença de 

todos os membros do Conselho Gestor e da Coordenação Geral 

de PPP´s e Concessões, demonstrando satisfação com a 

retomada dos trâmites do Projeto da Parceria Público-Privada 

de Iluminação Pública de Camaçari – PPP de IP, iniciado há mais 

de dois anos, com inúmeras reuniões, estudos técnicos e fase 

de Consulta Pública. Salienta que a PPP de IP é um projeto 

tecnicamente embasado em estudos realizados por equipe 

composta pela CAIXA através das consultorias oferecidas pela 

IFC e Madrona, e pela equipe técnica formada pela Prefeitura 

de Camaçari. Relata que o projeto em andamento sofreu 

percalços com o surgimento da pandemia e com a proposição 

de ação popular com pedido de liminar. Portanto, 

reestabelecido o fluxo normal do projeto, o CGPPP submete 

esta pauta para a decisão dos Conselheiros, considerando que 

o novo Aditivo ao Contrato firmado entre o FEP/CAIXA e o 

Município Camaçari expira em 21 de março de 2024 e que o 

prazo contratual para publicação do Edital de licitação se 

encerra no próximo dia 18. Desta forma, diante dos pareceres 

da SEFAZ, da PROGER e das análises técnicas necessárias, 

torna-se indispensável avançar na linha de oferecer condições 

para a comissão licitatória discutir a publicação do Edital. 

O Presidente reforça a importância da definição da 

aprovação dessa pauta, passando a palavra, incialmente, 

para a Sra. Regina realizar a leitura da ordem do dia e em 

sequência, para a Sra. Alana realizar a análise técnica 

necessária, para que os Conselheiros pudessem sentir-

se amplamente seguros e em condições de manifestar 

suas posições e respectivos votos.

Em seguida, a Sra. Regina faz a leitura da Convocação 

001/2022, que possui como pauta a autorização para 

abertura do processo licitatório da PPP de IP no Município 

de Camaçari, e passa a palavra para a Coordenadora 

Alana.

A Sra. Alana saúda a todos e ressalta que o processo 

administrativo da PPP de IP já compreende os pareceres 

da SEFAZ; da SESP, que é a Secretaria ordenadora da 

despesa da PPP e o parecer da PROGER. Esses 

pareceres, segundo a Coordenadora, atendem ao Artigo 

10º da Lei Federal nº 11.079 de 2004.  Afirma ainda, que o 

Conselho dispõe de todos os instrumentos legais 

necessários para autorizar a abertura do processo 
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licitatório da PPP de IP, sendo este, o objetivo desta 

reunião. Em consonância com a fala do Presidente 

reforça que o prazo para publicação do Edital é até o 

próximo dia 18 de fevereiro. 

O Conselheiro e Procurador, Sr. Dr. Bruno Nova, 

questiona à Coordenação sobre a redação da cláusula 

de prorrogação contratual no Contrato da Concessão da 

PPP de IP, item expresso em parecer da PROGER, 

emitido pela Procuradora Dra. Carolina Strauch.

A Sra. Alana informa que a Coordenação emitiu um ofício 

à PROGER, em resposta aos itens apontados no referido 

parecer, incluindo o item relativo à redação da cláusula 

de prorrogação contratual, que será sanado a partir de 

nova redação, expressa, em documento final do Edital e 

que será enviado a este Conselho, ainda hoje, conforme 

mensagem da Consultoria da CAIXA. Ressalta, ainda, 

que o documento não continha o prazo de prorrogação 

do contrato, apenas possibilidade de prorrogação em 

razão de novos investimentos e informa aos 

Conselheiros que a nova redação da cláusula citada será 

a eles repassada por meio de comunicação interna.

O Procurador retoma a palavra e diz se sentir 

contemplado com a análise da Coordenadora. Assim 

como, o Conselheiro e Secretário da SEFAZ, Sr. Joaquim 

Bahia, que se manifesta favorável ao seguimento do 

processo licitatório.

Ato subsequente, o Presidente do Conselho solicita a 

manifestação dos demais membros. E, por conseguinte, 

a Conselheira e representante da SEDUR, Sra. Andrea 

Montenegro e a convidada Sra. Arlene Rocha, 

representante da SESP, seguem a fala do Procurador por 

se sentirem, também, contempladas com a explanação 

técnica realizada pela Coordenadora, com relação aos 

procedimentos realizados visando à aprovação da 

abertura do processo licitatório. O Conselheiro e 

Secretário da SEDEC, Sr. Waldy Freitas diz estar atento 

à todas as discussões e reforça, também, a fala do 

Procurador. 

A Coordenadora pede a palavra e aproveita a reunião 

para informar aos Conselheiros, que no último dia 28, a 

Coordenação encaminhou um ofício à Concessionária 

SINART, solicitando o Plano de Desmobilização da 

Concessão, tendo como base a cláusula segunda do 

Termo Aditivo ao Contrato nº 02/92. Relata que em 

referido ofício foi estabelecido um prazo de 30 dias para a 

manifestação da Concessionária.

O presidente solicitou atenção em relação ao 

acompanhamento do grupo técnico constituído para a 

formulação dos estudos e para a transição da Concessão 

do Terminal Rodoviário, e de imediato, a Coordenadora 

afirma estar ciente e alinhada com o referido grupo, haja 

v is ta ,  que  já  p roduz i ram fo rmu lá r ios  com 

questionamentos direcionados à Concessionária para 

verificação dos serviços explorados pela Concessão. 

Ultrapassados estes pontos, e acordados por 

unanimidade pela autorização do procedimento licitatório 

da PPP de Iluminação Pública de Camaçari e, com 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 GAMA NEVES

SECRETÁRIO DE GOVERNO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

SECRETÁRIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE

WALDY FREITAS FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

BRUNO NOVA SILVA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

                                                    
ARLENE LIMA ROCHA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ALANA GONZALES TINOCO

COORDENADORA DAS PPP´S E CONCESSÕES

REGINA ESTEVAM MARGARIDA

SECRETÁRIA EXECUTIVA

                                                    

PORTARIA Nº 009/2022
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

 
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
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