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Estado do Piauí
Secretaria de Governo
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC

Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Programa
Estadual de Parcerias Público-Privada do Estado do Piauí.

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dezoito horas,
foi realizada a primeira reunião extraordinária do Conselho Gestor do
Programa Estadual de Parcerias Público-Privada – PPP, por convocação
do Senhor Presidente do Conselho, Chefe do Poder Executivo Estadual,
Dr. José Wellington Barroso de Araújo Dias, em caráter extraordinário, na
forma do disposto no art. 27 da Lei Estadual N° 5.494, de 19 de setembro
de 2005, alterada pela Lei Estadual n° 5.817, de 16 de dezembro de 2008,
alterada pela Lei 6.680, de 06 de julho de 2015, na sala de reunião (Salão
Azul), situada no Palácio do Governo. Estavam presentes: Presidente do
Conselho: Chefe do Poder Executivo Estadual, Dr. José Wellington Barroso
de Araújo Dias, e os seguintes conselheiros: Secretário de Governo:
Dr.Merlong Solano Nogueira, Coordenador Geral do CGP; Secretário de
Administração:Dr. Francisco José Alves da Silva;Secretário da Fazenda:
Dr. Rafael TajraFonteles;Procurador Geral do Estado: Dr. Plínio Clerton
Filho e como convidados os Senhores: Diretor Geral do Instituto de Águas
e Esgoto do Piauí: Sr. Herbert Buenos Aires de Carvalho, Presidente da
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Piauí – FAPEPI, Sr. Francisco
Guedes Alcoforado Filhoe a Superintendente de Parcerias e Concessões
– SUPARC:Dra. Viviane Moura Bezerra. Abrindo os trabalhos, o Presidente
do Conselho Gestor deu a palavra a superintendente da SUPARC que
apresentou os itens objeto de análise desta reunião. Na sequência, passou-
se ao primeir o item da pauta: Apreciação e votação quanto às alterações
promovidas nos Estudos do Projeto dos Terminais Rodoviários de Teresina/
Picos/Floriano, em razão das sugestões apresentadas na Consulta
Pública.Foi realizada a explanação sobre o tema, sendo abordadosos
pontos destacados na Consulta Pública e as alterações promovidas nos
referidos estudos, que resultaram na adequação do processo licitatório.
Dos pontos discutidos, foi levantada a necessidade de alteração do
formato do objeto, para prever a divisão dos mesmos em lotes e a inversão
de fases no procedimento de julgamento. Trataram tambémde outros
assuntos pertinentes de validação por parte do CGP para efeito de
autorização de abertura do Processo de Licitação de Concessão.
Encerrados os debates e prestados os esclarecimentos necessários, o
Presidente do CGP submeteu a matéria à deliberação dos Conselheiros os
quais decidiram, por unanimidade, aprovaras alterações sugeridas nos
estudos em razão da Consulta Pública. Em seguida passou-se a abordar o
segundo item da pauta: Aprovação do Relatório Simplificado para o Projeto
de Eficiência Energética do Parque de Iluminação do Centro
Administrativo . Dada a palavra a Superintendente da SUPARC, esta
apresentou Relatório Simplificado do projeto preliminar de Eficiência
Energética a ser aplicada no Parque de Iluminação do Centro

Administrativo. Foram destacados os possíveis ganhos de eficiência com
a aplicação desse novo formato de contratação.Terminou sugerindo a
aprovação do Chamamento Público, por meio de PMI, para finalização
dos estudos técnicos, econômicos, financeiros e jurídicos. Concluída a
exposição e feitos os esclarecimentos adicionais requeridos, os Senhores
Conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, pela aprovação do
Chamamento Público de Estudo por meio de Proposta de Manifestação
de Interesse – PMI referente à realização de estudos do projeto preliminar
de Eficiência Energética, a ser realizado através de contrato de performance.
Em seguida passou-se ao Terceiro item da pauta: Autorização para
elaboração dos Estudos de Viabilidade do Projeto de solução de controle
e autenticação com o uso de equipamento eletrônico nas placas
controladoras de motocicleta, motonetas, ciclomotores, quadriciclo e
triciclo para proteção individual e verificação do uso do capacete
(equipamento de proteção individual). Dada à palavra a Superintendente,
esta apresentou proposição de interesse da empresa INFATEC quanto a
autorização para conclusão dos estudos para o Projeto piloto denominado
de “Anjo da Guarda”, no qual já foram feitos os estudos preliminares
necessitando de parceiro interessado para a conclusão do projeto, para
isso foi sugerido o chamamento público através da SUPARC, com o apoio
da FAPEPI. Encerradas as explanações a proposta foi colocada em votação
pelos membros que autorizaram o Chamamento Público com o objetivo de
buscar parceiros interessados na conclusão do projeto de pesquisa
denominado “Anjo da Guarda”. Em seguida passou-se ao Quarto item da
pauta: Aprovação dos Estudos Finais do Projeto de Saneamento Básico de
Teresina elaborados pela FIPE. Dada a palavra ao Diretor Geral do Instituto
de Água e Esgoto do Piauí foi realizada a explanação sobre o tema, com o
auxílio da Superintendente da SUPARC, que relataram o resultado dos
estudos desenvolvidos pela FIPE, aspremissas do Edital e Contrato e
outros assuntos dependentes de validação por parte do CGP para a
realização de Audiência Pública. Encerrados os debates e prestados os
esclarecimentos necessários, o Presidente do CGP, ante a aprovação da
matéria pelo Comitê Gestor do Município de Teresina, submeteu a matéria
à deliberação dos Conselheiros os quais decidiram, por unanimidade,
aprovar os estudos e autorizaram que fosse realizada a Audiência Pública.
Nada mais havendo no momento a ser discutido, o Senhor Presidente do
Conselho deu a reunião por encerrada, sendo lavrada esta ata que, lida e
achada conforme, segue assinada pelo Presidente e demais interessados.
Presidente do Conselho: Dr. José Wellington Barroso de Araújo Dias;
Secretário de Governo: Dr.Merlong Solano Nogueira, Coordenador Geral
do CGP;
Secretário de Administração: Dr. Francisco José Alves da Silva;
Secretário da Fazenda; Dr. Rafael TajraFonteles;
Procurador Geral do Estado: Dr. Plínio Clerton Filho;
Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC, Dra. Viviane
Moura Bezerra
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