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ATA Nº
01/2022

Ata de Audiência Pública-

Privada PPP IP Corumbá

Data:21/07/2022

Início: 10h15min

Local: Sindicato Rural de Corumbá

Presidente da Audiência: Diretor-Presidente da Agência
Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGERSP

Formato Híbrido:

Presencial e Online.

Aos vinte um dias do mês de Julho de 2022, às 10h15min, no Auditório do Sindicato

Rural de Corumbá/MS, sito à Avenida General Rondon, nº 1033 – Centro, e também

com transmissão ao vivo pelo link disponibilizado no endereço:

https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/, realizou-se a Audiência Pública para

apresentação do Projeto de Parceria Público-Privada (PPP), destinado à celebração

de concessão administrativa, pelo prazo de 15 (quinze) anos para a prestação dos

serviços de iluminação pública no Município de Corumbá/MS, incluídos a instalação,

desenvolvimento, modernização, melhoramento, expansão, eficientização energética,

operação e manutenção da rede municipal de iluminação.

Após o anúncio da Audiência realizado pelo Mestre de Cerimônias, Sr. Lourival

Campos, convidou para compor a mesa as autoridades: o Prefeito de Corumbá, Sr.

Marcelo Aguilar Iunes, o Secretário Municipal da Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Serviços Públicos, Sr. Ricardo Campos Ametlla, o Diretor-Presidente

da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Corumbá, Sr. Fábio

Luiz Pereira da Silva, o Representante do Ministério do Desenvolvimento Regional,

Sr. Paulo Alexandre de Toledo Alves, Diretor de Parcerias com o Setor Privado e

Sustentabilidade (participou online), o representante da Secretaria Especial do

Programa de Parcerias de Investimentos-SEPPI do Ministério da Economia, o Sr.

Manoel Renato Machado Filho, Diretor da Secretaria de Fomento e Apoio a

https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/
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Parcerias de Entes Federativos (participou online), o representante da Caixa

Econômica Federal, Sr. Fábio Schimith Velloso, Gerente Executivo da Gerência

Nacional de Desestatização, Parcerias e Serviços Especiais. Ainda em tempo

convidou a autoridade representando o poder legislativo, o 1º Vice-Presidente da

Câmara Municipal de Corumbá, o vereador Manoel Rodrigues, e também o

representante do Consórcio de Consultores do Projeto, o Sr. Túlio Marques, Sócio

Sênior da PEZCO ECONOMICS.

Na sequência passou a palavra ao Diretor-Presidente da Agência Municipal de

Regulação dos Serviços Públicos – AGERSP, Sr. Fábio Luiz Pereira da Silva, que

presidiu a Audiência agradecendo aos presentes e aos que acompanhavam a

transmissão pela Internet, agradeceu as Autoridades Municipais, o Prefeito Marcelo

Aguilar Iunes, o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Ricardo

Campos Ametlla, o 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Corumbá, o

vereador Manoel Rodrigues, os representantes do Governo Federal, o Sr. Paulo

Alexandre de Toledo Alves, Diretor de Parcerias com o Setor Privado e

Sustentabilidade (participou online), o Sr. Manoel Renato Machado Filho, Diretor da

Secretaria de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos (participou online),

o Sr Fábio Schmith Velloso, Gerente Executivo da Gerência Nacional de

Desestatização, Parcerias e Serviços Especiais e também aos presentes

participantes Sr. Helder João Assad Carneiro, Assessor Executivo da AGERSP e o

Porta Voz do Projeto na cidade de Corumbá/MS, o Engº Eletricista (Superintendente

de Serviços Públicos) Sr. Luiz Fernando Moreira da SISP que em seguida declarou

aberta a Audiência Pública, devolvendo a palavra ao Mestre de Cerimônias Sr.

Lourival Campos.

Em seguida prestigiou a presença das autoridades, o Secretário Municipal de

Governo Sr. Luiz Antônio da Silva, Professor Wagner de Oliveira, da Gerência de

Planejamento, representando a Secretaria Municipal de Educação, a Sra. Gabriela
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Carneiro, Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços

Públicos, o Sr. José Roberto Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Governo,

o Sr. Luciano Aguilar Rodrigues Leite, Secretário Municipal Adjunto da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, o Sr. Élbio dos Santos

Mendonça, Chefe de Gabinete, o Sr. Isaac do Nascimento, Superintendente da

Defesa Civil, o vereador Sr. Chicão Viana, o Sr. Ricardo Oliveira, Coordenador de

Filial da Caixa Econômica Federal de Campo Grande/MS, o Sr. Juliano Rossi

Cáceres, Consultor de Licitação da Construtora JLC Ltda., a Sra. Elisângela Oliveira,

Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, o Sr. Luciano Silva de

Oliveira, Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, o Sr. Alcindo

Cardoso do Valle Junior, Procurador Geral do Município e profissionais da imprensa

escrita, falada e televisada e virtual.

Dando sequência, o Mestre de Cerimônia Sr. Lourival Campos fez a leitura do

Regulamento da Audiência Pública, publicado no Diário Oficial do Município no dia

06/07/2022, que aconteceu em formato híbrido, de forma presencial no Auditório do

Sindicato Rural de Corumbá e online pelo canal disponibilizado pela Prefeitura

Municipal de Corumbá: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/ (independente de

solicitação, inscrição ou congênere). Informou também que devido à pandemia da

COVID-19, sendo seguidos todos os protocolos de segurança e os Decretos

Municipais pertinentes, seguindo assim a Audiência.

Ato contínuo, o Mestre de Cerimônias Sr. Lourival Campos informou que a duração

estimada da Audiência seria de 2 (duas) horas e dividida nos seguintes blocos:

explanação técnica, contendo a exposição detalhada do projeto, seguida pelos

questionamentos elaborados pelos partícipes, com intervalo de 30 minutos, que

serviriam para elaboração das respectivas respostas, leitura e considerações finais.

Em observação o Mestre de Cerimônia disse aos presentes, que as perguntas

https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/
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poderiam ser realizadas por formulários ou oralmente, e para os que

acompanhavam remotamente, pelo canal disponibilizado

https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/ ou pelo chat. Não seriam permitidas refutações

orais para haver tempo hábil para sanar as dúvidas. Caso houvesse interrupção na

transmissão online, ocasionadas por problemas técnicos, seria disponibilizado um

novo link e restabelecimento no prazo de 15 minutos. Caso ultrapassasse o tempo

previsto, o vídeo completo da transmissão da Audiência Pública estaria

disponibilizado no sítio do Projeto: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/. E que as

eventuais perguntas que não houvessem sido tratadas no horário previsto para a

Audiência, seriam respondidas em momento anterior à publicação do edital, através

da página: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/.

Ainda em tempo, prestigiaram a solenidade o Sr. Vital Gonçalves Migueis, Diretor-

Presidente da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON.

Na sequência passou a palavra ao Secretário Municipal da Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Campos Ametlla, que agradeceu a todos

os presentes, ao Prefeito Marcelo Aguilar Iunes, estendendo-se aos membros da

mesa, ao Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços

Públicos e a toda equipe da Prefeitura Municipal de Corumbá. Brevemente relatou

que tudo começou em 2018, quando o Município de Corumbá foi contemplado com

o apoio do Fundo FEP (Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e

PPP) e que em 2019 começou a ser desenvolvido o projeto do PPP, disse que

nosso parque de iluminação pública ainda é deficitário e que esse Programa dará

uma otimização e uma melhoria significativa a partir de 2023. Comentou também

que durante a apresentação e explanação do projeto seriam elucidados todos os

pontos e deficiências de iluminação. O projeto já está bem avançado e que após a

Audiência Pública já seriam dados os procedimentos, dando-se início à licitação e

posterior contratação. Enfatizou que o Município de Corumbá foi o primeiro do

https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/
https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/
https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/
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Estado a ser contemplado com esse projeto de otimização, sendo o único a viabilizar

o estudo para obtenção do parque de iluminação pública de excelência. Finalizou

parabenizando a todos os envolvidos que participaram e consolidaram este projeto.

Agradeceu e passou a palavra o Mestre de Cerimônias Sr. Lourival Campos.

Em seguida o Mestre de Cerimônia agradeceu ao Secretário Ricardo Ametlla e

passou a palavra ao Sr. Paulo Alexandre de Toledo Alves, Diretor de Parcerias com

o Setor Privado e Sustentabilidade, do Ministério do Desenvolvimento Regional, para

seu pronunciamento online. O Sr. Paulo se apresentou e começou agradecendo ao

Prefeito Marcelo Aguilar Iunes e demais autoridades em nome do Ministro Daniel

Duarte de Oliveira Ferreira e o Secretário de Fomento e Parcerias com Setor

Privado Fernando Machado Diniz. Em seguida fez uma breve introdução sobre o seu

departamento e a importância da parceria com o setor privado, principalmente neste

momento de escassez de recursos públicos, disse que o projeto de iluminação do

Município de Corumbá se enquadra nas atividades do Ministério de

Desenvolvimento Regional e agradeceu também aos parceiros da Caixa Econômica

Federal, sendo muito importantes na construção e na estruturação do projeto e os

demais parceiros que trabalharam na Prefeitura de Corumbá para que juntos o

projeto pudesse se viabilizar. O projeto iluminação pública é muito importante porque

traz o desenvolvimento regional bastante visível para a população, tendo um ganho

de qualidade de eficiência, uma melhoria de indicadores de sustentabilidade,

economia de energia elétrica no consumo e um ganho de eficiência na entrega do

serviço ao setor privado. A viabilidade dessa parceria depende muito da parceria do

Município, da estruturação de um projeto com uma viabilidade boa e trazer mais

segurança para a população de uma forma geral. Continuando a sua fala disse que

o Município não consegue atender alguns critérios básicos da NBR para pontos

escuros no Município e o setor privado consegue fazer isso com ganho de eficiência

gigantesco, podendo prever a telegestão, que é um princípio muito importante que

pode ser trazido para o setor privado com economia de recursos, economia de
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emissões de gás com efeito estufa, melhoraria também nas trocas das lâmpadas e

na troca da tecnologia das lâmpadas, hoje se tem a LED, mas futuramente pode se

ter outras tecnologias o que limitaria o Município a fazer estes investimentos e o

privado pode fazer com tranquilidade, com ganho de eficiência que o setor público

hoje não consegue e não teria muitos recursos para arcar com isso. Destacou

também que há outros consórcios que deram certo na área de iluminação pública

com uma redução bem grande na conta que o Município paga, significando que o

Município tem mais recursos disponíveis para investir em outras áreas que

realmente carecem de investimentos, como ambientais e sociais. Enfatizou que a

importância desse projeto é intrínseca à Parceria Público-Privado. Finalizou

agradecendo ao Município de Corumbá, a Caixa Econômica Federal, ao Ministério

de Economia pela parceria, em nome do Ministro e do Secretário de Fomento e

Parcerias com Setor Privado, parabenizou o Município de Corumbá pela iniciativa e

pela confiança no Ministério da Economia, no Ministério do Desenvolvimento

Regional, no Governo Federal como um todo.

O mestre de Cerimônia agradeceu ao discurso e passou a palavra ao Sr. Manoel

Renato Machado Filho, Diretor da Secretaria de Fomento e Apoio a Parcerias de

Entes Federativos, da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de

Investimentos-SEPPI que dando continuidade iniciou agradecendo ao Município de

Corumbá pela iniciativa de organização da Audiência Pública para informar a

população sobre o projeto e discutir os elementos principais na estruturação do

projeto para que ela poder aperfeiçoar o projeto além do que já está estruturado.

Cumprimentou aos presentes, ao Prefeito Marcelo Iunes, o representante da

Câmara dos Vereadores Manoel Rodrigues Neto, ao Diretor-Presidente da Agência

de Regulação dos Serviços Públicos Sr. Fábio Luiz Pereira da Silva e o Secretário

Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Ricardo Campos Ametlla, o Sr. Paulo

Alexandre de Toledo Alves, Diretor de Parcerias como o Setor Privado e

Sustentabilidade (participou online) e o Sr. Fábio Schmith Velloso, Gerente
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Executivo da Gerência Nacional de Desestatização, Parcerias e Serviços Especiais.

Salientou que o fundamental dessa Audiência Pública é a informação à população e

recolher contribuições para aperfeiçoamento deste projeto. Explicou que o Governo

Federal apoia a iniciativa deste projeto através do Ministério da Economia e pelo

Ministério de Desenvolvimento Regional e da Caixa Econômica Federal, por meio de

um Fundo de Estruturação de Projetos que é administrado pela Caixa Econômica

Federal e gerenciado pelo Ministério da Economia, onde alocam recursos para

custear todos os estudos necessários para desenvolvimento de projetos de

concessões e parcerias do país inteiro, uma iniciativa que visa dar assistência

técnica e financeira aos Municípios que querem organizar contratos de concessões

e parcerias públicas privadas. Relatou que essa iniciativa começou em 2017 com a

constituição do fundo a partir de uma demanda dos movimentos municipalistas à

Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios, que

solicitaram ao Governo Federal apoio para que os Municípios desenvolvessem um

tipo de contratualização de serviços públicos. A vantagem dessa contratualização na

iluminação pública de serviços é o alongamento do prazo do contrato reduzindo os

preços e aumentando a eficiência da prestação de serviços e isso acontece em

particular na iluminação pública pelo fato de aumentar a competitividade entre as

empresas interessadas em prestar serviços, conseguindo assim estabelecer níveis

de qualidade de prestação de serviços superiores aos que o Município tem

conseguido nos contratos no formato da Lei 8.666/93. Constatou ainda que a média

do consumo de energia que se consegue abater quando troca o parque de

iluminação de vapor de sódio ou de mercúrio para LED está em torno de 59%, esse

percentual varia em função de ponto de partida do parque atual, como o Município

de Corumbá já tem uma modernização do seu parque, tem-se a expectativa que

esse percentual de eficientização energética ou de consumo de energia seja menor,

mas isso não retiraria a atratividade do projeto por não ser o único ganho, sendo os

mais importantes a redução dos custos de operação e manutenção e na melhoria de

padrão de qualidade dos serviços, pois o concessionário de cumprir metas devido a
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sua a remuneração mensal estar atrelada a indicadores de desempenho, talvez este

seja o maior atrativo à concessionária que endereçar neste tipo de contrato.O

elemento importante nessa questão toda, além do percentual de economia, é ter

conseguido com estes projetos proporcionar uma economia global de recursos para

a Prefeitura para a prestação desse serviço. Informou que dos demais projetos que

já participaram da estruturação e apoiaram, sendo 9 projetos que a Caixa

Econômica através do FEP já estruturou e concluiu no país também apoiaram outra

fábrica de projetos, o BNDES, contudo conseguiram uma média de economia na

ordem de 42%, comparando com que a Prefeitura gasta hoje para operar e manter o

parque mensalmente com aquilo que a Prefeitura passa a gastar depois da

concessão. Comentou que esse valor pode variar dependendo de várias

características. No caso de Corumbá, pelo fato do parque já estar modernizado, há a

expectativa deste índice ser menor, mas ainda extremamente atrativo e que os

estudos desenvolvidos pela empresa PEZCO que os assessorou demonstrará de

forma contundente na apresentação que será feita pelo Sr. Túlio Marques, Sócio

Sênior da PEZCO ECONOMICS. Confirmou estar confiante com o sucesso da

iniciativa, tendo convicção que ao colocar no mercado haverá competição e que

essa competição irá beneficiar a Prefeitura e o futuro do Município e talvez

futuramente proporcionará uma economia na contribuição da iluminação pública que

é cobrado hoje do usuário. Finalizando a sua fala, disse que o Ministério da

Economia juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e em

particular a Caixa Econômica Federal, estão para passar aos partícipes a confiança

de que o projeto está bem estruturado, sendo praticadas as melhores práticas

nacionais e internacionais de estruturação de projetos de PPP na área de iluminação

pública e que as autoridades e a população se tranquilizem, pois, não há nenhum

tipo de interesse que não esteja absolutamente explícito e colocado de maneira

clara para ser discutido e submetido ao crivo da população e a Câmara dos

Vereadores. Agradeceu a oportunidade de mandar essa mensagem a todos e se

colocou à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas na fase de debates.
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O Mestre de Cerimônias agradeceu e passou a palavra ao Sr. Fábio Schimith

Velloso, Gerente Executivo da Gerência Nacional de Desestatização, parcerias

Serviços Especiais da Caixa que iniciou desejando um bom dia a todos e aos

componentes da mesa, Sr. Prefeito, Secretários e ao representante da Câmara.

Registrou ser uma grande honra e orgulho para a Caixa participar de um passo tão

importante para o Município de Corumbá como o que foi dado naquele dia, e que se

tratava da qualificação dos serviços da iluminação pública do Município que

resultará em uma política pública efetiva. Continuou falando da experiência da Caixa

Econômica em estruturação de Parcerias Público-Privadas desde quando foi

instituído o FEP - Fundo de Apoio a Estruturação de Projetos, da SEPPI - Secretaria

Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, pela Lei 13.259/2017, em 05

(cinco) anos de história a Caixa tem sido atuante nessa área de PPP’s por acreditar

ser um instrumento de grande apoio aos Municípios para superar alguns problemas

de infraestrutura, que com só a atuação do Poder Público a dificuldade para

solucionar seria bastante incrementada, muito maior e que a Caixa Econômica hoje

atua em diversos setores na estruturação dos projetos do PPP, entre eles resíduos

sólidos urbanos, saneamento básico, habitação, unidades socioeducativas e a

iluminação pública. Fazendo um recorte específico na iluminação pública, nesses 05

(cinco) anos de história como administradora do FEP, a Caixa tem uma carteira

específica de iluminação de 36 (trinta e seis) projetos, destes, 09 (nove) foram à

Leilão e dos 09 (nove) leiloados, 06 (seis) estão contratados e em execução.

Conforme dito anteriormente, esses projetos tiveram deságios significativos, e estes

são atrativos e interessantes para o mercado e muitas participações de várias

empresas em diversos leilões e todos os contratos da Caixa foram leiloados com

sucesso, ou seja, tiveram um rendimento nos projetos leiloados na iluminação

pública de 100%, sendo um grande orgulho para a marca Caixa também na

estruturação de projetos de PPP. Expressou uma frase que todos conhecem, mas

não sabem o verdadeiro sentido, “Caixa, o Banco de todos os brasileiros”, pode
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parecer um slogan, mas se visitarem o site da Caixa verão que é o propósito da

Caixa ser o Banco de todos os brasileiros. Falou de um exemplo bem simplificado de

trazer apoio ao Poder Público, referindo-se como exemplo uma obra de uma rede de

distribuição de água, o real não é que a obra esteja pronta, mas sim quando cidadão

abre a torneira e há água potável, com qualidade para beber e suprir suas

necessidades, é esse o grande propósito da Caixa, o benefício público efetivo

acontecendo lá na ponta. Trazendo isso para a iluminação pública, o propósito não é

a troca das lâmpadas, e sim a qualidade do serviço público de iluminação, o que

envolve a qualidade do serviço público de iluminação, como dito anteriormente,

eliminar os pontos escuros, seguir as normas da iluminação pública, dando assim ao

munícipe tranquilidade e segurança para caminhar numa calçada com segurança

durante a noite, ter uma redução dos acidentes de trânsito, ter uma iluminação de

destaque de monumentos prevista no projeto, ter uma maior identificação do

cidadão com seu espaço, uma melhora de autoestima do Município, fomento ao

turismo. Teceu ainda que além dos aspectos tangíveis de cumprimento as normas

de trocas de lâmpadas, têm muito mais coisas envolvidas por trás de uma política de

iluminação pública, envolvendo muitos mais aspectos do que simplesmente um ativo

lâmpada, um equipamento instalado. Reafirmou que a satisfação de estar

participando desse processo, dessa modernização, desse passo a frente do

Município de Corumbá, na execução das políticas públicas de iluminação. Finalizou

agradecendo a atenção e a presença de todos e desejou uma boa audiência a todos.

Ainda em tempo o Mestre de Cerimônias registra a presença do Sr. Eduardo Aguilar

Iunes, Secretário Municipal de Gestão e Planejamento, o Sr. Luiz Henrique Maia de

Paula, Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, o Tenente-Coronel Sr. César

Freitas Duarte, Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e o Sr.

José Wagner de Oliveira Júnior, Controlador Geral do Município.

Dando sequência, o Mestre de Cerimônias passou a palavra ao 1º Vice-Presidente
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da Câmara dos Vereadores de Corumbá, o vereador Manoel Rodrigues Neto. O

Vereador Manoel Rodrigues começou parabenizando a todos os servidores

municipais em nome do Prefeito Marcelo e parabenizou a iniciativa de Corumbá por

ser a pioneira com o perfil de cidade inteligente através deste projeto e que a

Câmara dos Vereadores apoia a iniciativa. Parabenizou a Caixa Econômica Federal

pelo investimento. Acrescentou que a iluminação pública tem uma demanda muito

grande tanto na questão da segurança como também na urbanização da cidade e

que por ser um déficit, esse projeto vem de uma forma muito importante e que a

Câmara dos Vereadores estará sempre acompanhando principalmente após essa

Audiência Pública, esse projeto que beneficiará a população com a modernização,

expansão, a eficiência energética, operação e manutenção da rede de iluminação

pública da nossa cidade. E que essa necessidade vem sendo cobrada todo tempo

na Câmara dos Vereadores e que esse projeto vem para solucionar essa demanda.

Após a sua fala agradeceu a todos os envolvidos e que esse projeto tem apoio de

todos os vereadores.

Na sequência o Mestre de Cerimônias agradeceu e concedeu a palavra ao Prefeito

Marcelo Iunes, que começou cumprimentando ao vereador Manoel Rodrigues,

representando o Poder Legislativo Municipal, o Diretor de Parcerias como o Setor

Privado e Sustentabilidade (que participou online), representante do Ministério do

Desenvolvimento Regional, o Sr. Paulo Alexandre de Toledo Alves, o representante

da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos-SEPPI do

Ministério da Economia, o Sr. Manoel Renato Machado, Filho Diretor da Secretaria

de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos (que participou on-line),

cumprimentou também o Sr Fábio Schmith Velloso, o Sr. Ricardo Oliveira,

Coordenador de Filial da Caixa Econômica Federal de Campo Grande, o

representante do Consórcio de Consultores do Projeto, o Sr. Túlio Marques, Sócio

Sênior da PEZCO ECONOMICS, o Secretário Municipal da Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Campos Ametlla, o Sr. Fábio Luiz Pereira
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da Silva, Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços

Públicos, e estendeu aos Secretários Municipais, os Diretores-Presidentes e todos

os servidores presentes, deixando uma saudação especial aos que estavam

acompanhando a Audiência na Internet, no canal da Prefeitura Municipal de

Corumbá e no YouTube. Prosseguiu dizendo que o dia é histórico para Corumbá.

Relatou que em 2019, nossa cidade foi a única do Centro-Oeste selecionada pelo

Governo Federal para participar do programa de parcerias de investimentos. Nosso

projeto de Parceria Público-Privada para iluminação pública, mostrou-se viável e

demos continuidade a um longo e muito detalhado processo de estudo, análise e

levantamento social e técnico da nossa região. Abriu um parêntese para agradecer

ao Sr. Luiz Fernando Moreira, sendo Secretário Municipal da Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Serviços Públicos e agora porta-voz do projeto em nossa cidade e

ao Sr. Ricardo Ametlla, atual Secretário da SISP, sendo importantes na iniciação

desse projeto e estendendo aos funcionários da Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Serviços Públicos e hoje conduzido pelo Sr. Fábio Luiz Pereira da

Silva, Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

que foi criada em 2021 para poder ter essa Lei da PPP, agradeceu também a

Câmara Municipal por aprovar as Leis das PPP’s. Disse que além da PPP da

Iluminação Pública está sendo estudada a Lei do lixo (resíduos sólidos), de energia

(usina de placas solares), para gerar economia nos prédios municipais na zona

urbana e rural (creche, escolas, postos de saúde, ribeirinha). O Prefeito informou

que territorialmente Corumbá é o maior Município de Mato Grosso do Sul, com

64.000 km² e que está muito próxima de ser a primeira cidade de Mato Grosso do

Sul a concretizar a PPP, melhorando muito a vida de quem vive aqui e

impressionando ainda mais os turistas que nos visitam, e que com essa parceria

público-privada, aumentará os pontos atendidos pela iluminação pública e começará

a implementar o conceito de cidade inteligente. Destacou que será mapeado onde

existem defeitos e corrigido com muito mais rapidez, lembrando que uma rua ou

uma praça bem iluminada é sempre um local muito mais seguro e muito mais
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agradável, disse o chefe do Executivo Municipal. Antes de finalizar, o Prefeito

Marcelo Iunes quis deixar bem claro que o projeto que teve em 2017 que a gestão

dele assumiu, autorizado pelo ex-Prefeito, Ruiter Cunha de Oliveira, era somente

troca de lâmpadas de mercúrio para a de LED, nada de eficiência energética,

somente economia, mas que realmente obteve uma economia relevante e com essa

economia que está sendo investida nessa PPP de serviços de iluminação pública no

Município de Corumbá/MS, com a inclusão da instalação, desenvolvimento,

modernização, melhoramento, expansão, eficientização energética, operação e

manutenção da rede municipal de iluminação estendendo á zona rural. Concluiu

com mais uma notícia para a população corumbaense, que já está quase aprovado

um investimento com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 83.000.000,00

(oitenta e três milhões de reais) e mais R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) de

contrapartida do Município contemplando moradia, distrito turístico, mais asfalto,

mais galerias, não somente levar o progresso e o desenvolvimento, mas sim a

qualidade de vida e dignidade a todos os moradores que por fim pagam seus

impostos. E que enquanto estiver nessa administração irá trabalhar com muito

planejamento e transparência com muitas obras e muitos projetos com recursos

próprios. Finalizou agradecendo e convidou a todos presentes a se atentarem às

explicações que seriam feitas e ouvissem os técnicos bem qualificados e

gabaritados e aproveitarem para tirar possíveis dúvidas ou sugestões sobre esse

importante tema para todos.

O Mestre de Cerimônias agradeceu e pediu para que a mesa fosse desfeita e na

continuidade convidou o Sr. Túlio Marques, Sócio Sênior da PEZCO ECONOMICS,

representando o Consórcio de Consultores do Projeto para realizar a apresentação

detalhada do Projeto, que cumprimentou e agradeceu a todos pelo trabalho

desenvolvido juntamente com a equipe técnica da Prefeitura para chegar até este

momento para sua efetiva implantação e seguiu com sua explanação. A sua

apresentação foi gravada e está disponível integralmente pelo link disponibilizado no
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endereço: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/, bem como toda a apresentação

detalhada. Após a conclusão desta explanação, o Mestre de Cerimônias Sr. Lourival

Campos convidou para retornarem novamente as autoridades para poderem ser

respondidas às perguntas, onde poderiam ser feitas de forma oral ou escrita.

Na sequência chamou o Sr. Fábio Luiz Pereira da Silva, Diretor-Presidente da

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos e Presidente da Audiência, o

Sr. Ricardo Oliveira, Coordenador de Filial da Caixa Econômica Federal de Campo

Grande/MS, Sr. Túlio Marques, Sócio Sênior da PEZCO ECONOMICS,

representando o Consórcio de Consultores do Projeto, Sr. Helder João Assad

Carneiro, Assessor Executivo da AGERSP, o Sr Fábio Schmith Velloso, Gerente

Executivo da Gerência Nacional de Desestatização, Parcerias e Serviços Especiais,

e Tauany Felix dos Santos Guerrero, assessora Jurídica da SISP. O Mestre de

Cerimônias ratificou que estas seriam as pessoas que responderiam às perguntas e

lembrou que as perguntas poderiam ser feitas de forma escrita ou oral. Naquele

momento seriam feitos somente os questionamentos e após o intervalo de 30

minutos seriam dadas as respostas.

Dando continuidade, um dos presentes o Vereador Chicão Vianna apresentou os

seguintes questionamentos oralmente:

1) Como vai ser feita a transparência desse contrato?

2) Qual vai ser o nível dessa transparência e será abastecida de quanto em

quanto tempo?

3) E qual a quantidade de poste e luzes instaladas e de que forma serão pagas?

4) O Planejamento estará disponível para a população?

5) Em quais meios de comunicação foi divulgada essa Audiência Pública? Elas

foram divulgadas em meios acessíveis à população como rádio ou TV?

6) Houve realização do convite às autoridades judiciárias, e as autoridades

fiscalizadoras como Ministério Público e Tribunal de Contas?

7) Em relação ao contrato anterior de iluminação pública, qual o valor inicial e

https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/
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qual o valor final do contrato e quais os motivos dos aditivos realizados?

8) Qual foi a economia gerada com as substituições das lâmpadas no contrato

anterior?

9) Qual economia prevista no contrato atual já que a maior parte das lâmpadas

já foram substituídas?

O Vereador explicou que o porquê destas perguntas foi pela fala do Secretário

Ricardo Ametlla no começo da Audiência que disse que a iluminação pública era

deficitária e o Prefeito disse que ela foi feita para a economia e ele ficou perplexo e

gostaria de entender entre a deficiência e a economia que foi feito.

Em tempo o Sr. Fábio Luiz Pereira da Silva explicou para o vereador Chicão Viana

que pelo Regulamento a pessoa poderia fazer somente uma pergunta, e que depois

do intervalo de 30 minutos iriam responder uma, sendo as outras respondidas no

site da PPP.

Na sequência o Sr. Juliano Rossi Cáceres, da Construtora JLC apresentou seus

questionamentos:

1) No edital da licitação o item 12.3.4 fala a respeito da habilitação técnica, ou

seja, a empresa precisa comprovar o mínimo de investimento através de

algumas documentações e gostaríamos de saber se o atestado de

capacidade técnica seria um meio de provar isso? Porque a empresa afinal

de contas quando realizou o serviço, ela investiu aquele determinado valor,

então seria um instrumento de comprovar aquele investimento, e se isso for

uma forma de comprovar, como poderíamos apresentar essa documentação

no momento do certame? Apresento o atestado junto com a planilha

orçamentária, corrigir a data-base que é de 2019, para comprovar os valores.

Se seria mais ou menos isso? Se consigo comprovar através da capacidade

técnica desse valor mínimo?
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Assim, não havendo mais questionamentos orais, o Mestre de Cerimônias Lourival

Campos, declarou o intervalo de 30 minutos para análise e elaboração de respostas

aos questionamentos recebidos oralmente ou pelo canal, ou pelo chat se houver.

Após o intervalo, o Mestre de Cerimônias, Sr. Lourival Campos passou a palavra ao

Sr. Fábio Luiz Pereira da Silva, Presidente da Audiência que fez o pronunciamento a

um dos questionamentos recebido do Vereador Chicão Viana em relação à

publicidade onde foi publicado e o que foi informado. Explicou que cumpriu o que diz

a Lei da PPP, foi publicado no órgão de comunicação oficial do Município, do Estado,

da União e também no Jornal de grande circulação e publicações em meios locais,

mas o que é obrigatório por Lei, houve toda publicação. E que também o Tribunal de

Contas fez alguns questionamentos antes da Audiência.

A outra pergunta do Vereador Chicão Viana em relação de como será feita a

transparência na execução do contrato de concessão foi respondida pelo

representante da Caixa Econômica Federal, Sr. Fábio Schimith Velloso, Gerente

Executivo da Gerência Nacional de Desestatização, Parcerias e Serviços Especiais.

Disse que o edital prevê a figura de um verificador independente, esse verificador

faz a mensuração e a aferição dos critérios de desempenho que estão definidos em

contrato que irão determinar a remuneração variável no contrato, em função do

desempenho do serviço prestado, sendo o serviço de iluminação pública. E esses

relatórios de aferição do desempenho da execução dos serviços tem que ser

publicados trimestralmente, conforme previsto no edital.

E para responder à pergunta da empresa da Construtora JLC, Sr. Ricardo Oliveira,

Coordenador de Filial da Caixa Econômica Federal de Campo Grande/MS. Explicou

brevemente sobre o item do edital 12.3.4.1 que é focado qualificação e capacidade

da empresa captar recursos de um projeto e não da execução de um projeto. O Item

diz que “A comprovação de que a PROPONENTE tenha participado de qualquer
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empreendimento, já concluído ou não, pertencente ou não ao setor de iluminação

pública, para o qual já tenha captado, pelo menos, R$7.640.727,00 (sete milhões

seiscentos e quarenta mil setecentos e vinte e sete reais) ou mais, para a realização

de investimentos, considerada a data-base de dezembro de 2019, ou mais, com

recursos próprios ou de terceiros, sendo que esta última hipótese deve compreender

retorno de longo prazo, observadas as seguintes condições”. Mas o que se pretende

aqui conhecer a capacidade e fazerem captar recursos e não em executar um

programa físico financeiro, são dois termos distintos. Ter executado um contrato

anterior não significa que você captou recurso. Mas se você tiver outro contrato e

houve captação de recurso que por obrigação sua aí a declaração da entidade

financiadora prevista como o próprio edital nos itens seguintes permitem. Lembrando

também você poder compor consórcio, é facultado essa possibilidade aos partícipes

do Leilão. Acredito que tenha atendido seu questionamento.

Seguindo o roteiro, o Mestre de Cerimônias convidou o Presidente da Audiência, o

Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, Sr.

Fábio Luiz Pereira da Silva para o encerramento da mesa.

Com a palavra o Presidente da Audiência, o Diretor-Presidente da Agência Municipal

de Regulação dos Serviços Públicos – AGERSP, Sr. Fábio Luiz Pereira da Silva,

teceu que foram respondidas algumas perguntas e o restantes ficariam no site da

PPP na Prefeitura e outras que decorre até o final da consulta pública que estará

aberta até o dia 27/07/2022 também pelo site da PPP da Prefeitura que é

https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/, onde está também disponível o edital, a minuta

do contrato, relatórios econômicos, fiscais e outros anexos para contribuições e

questionamentos. Agradeceu a presença e a participação de todos de forma

presencial e online, bem como à toda equipe técnica envolvida, então declarou a

Audiência Pública encerrada, da qual eu, Lúcia Helena Calças de Carvalho,

designada como Secretária desta Audiência Pública, lavrei a presente Ata, que

https://www.corumba.ms.gov.br/ppp/


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS

Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas Conselho
Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGPPP

18

segue assinada por mim, conjuntamente com a lista de presentes no Auditório do

Sindicato Rural de Corumbá/MS.

Corumbá/MS, 21 de julho de 2022.
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ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
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