Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado do
Espírito Santo
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas
Ata da Reunião Extraordinária realizada em 22 de
Novembro de 2012

1 - Local, data e hora: Na sede da Secretaria de Estado
de Economia e Planejamento, Avenida Governador Bley, nº
236, Ed. Fábio Ruschi, 4º Andar, Bairro Centro, Vitória-ES,
no dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2012, às 14h30. 2 Presenças: Secretário de Estado Extraordinário de
Projetos Especiais e Articulação Metropolitana, José
Eduardo Faria de Azevedo; Secretário de Estado da
Fazenda, Mauricio Cezar Duque; Secretário de Estado de
Governo, Tyago Ribeiro Hoffmann; Procurador-Geral do
Estado, Rodrigo Júdice; Subsecretário de Estado de
Planejamento e Projetos, Regis Mattos Teixeira;
Subsecretário de Inovação na Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas, Paulo Henrique Rabelo Coutinho (Suplente
Seger); Gerente da Unidade de Parcerias Público-Privadas,
Simone Lemos Vieira; Miriam Santos Cardoso, Gerente do
Programa Faça Fácil; Consultor do Executivo, Anderson
Peixoto Jardim; Analista do Executivo, Rafaela Calmon de
Oliveira; Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, Hilza Miranda Barbosa; Arquiteta, Vera
Lúcia Tamara Ribeiro; Administradora, Maria Leonia Picoli.
3 - Ordem do dia: O Subsecretário de Planejamento e
Projetos da Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento, Regis Mattos Teixeira, cumprimenta os
presentes e, após verificar existência de quórum, dá início
à reunião, mencionando a pauta do dia. Com a ausência do
Presidente do CGP-ES há eleição para o Conselheiro que
presidirá a reunião, sendo definido o Subsecretário Regis
Mattos Teixeira. Este passa a palavra ao Secretário da
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SEPAM José Eduardo Faria de Azevedo que inicia sua
explanação salientando que o principal ponto a ser
debatido na reunião é a deliberação quanto aos estudos da
PPP para Ampliação da Rede Faça Fácil e a aprovação da
realização da consulta pública. A Gerente da Unidade PPP
faz breve explanação sobre o histórico desse Procedimento
de Manifestação de Interesse e da avaliação dos estudos
por parte do Grupo de Trabalho Executivo – GTE (Instituído
pela Portaria nº 888-S de 12 de Dezembro de 2011).
Salienta
que
os
estudos
foram
encaminhados
anteriormente, para análise e parecer, à Secretaria de
Estado da Fazenda, à Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento e à Procuradoria-Geral do Estado, conforme
descrito no Art. 9º do Regimento Interno do CGP-ES,
aprovado pelo Decreto nº 2.410/09. Em seguida passa a
palavra à Miriam Santos Cardoso, que faz a apresentação
dos estudos, dividindo a apresentação da seguinte forma:
Cronograma; Escopo, objetivos e metas da PPP; Proposta
de Ampliação da Rede Faça Fácil; Risco Atual; Principais
aspectos do edital e do contrato; Possíveis empresas
interessadas em participar da licitação. A fim de que se
cumpra o cronograma previsto, algumas ações são
necessárias, sendo que a mais importante refere-se à
formalização da cessão dos terrenos por parte dos
municípios que receberão as novas unidades. Com relação
aos resultados de viabilidade econômico-financeira são
apresentados o mecanismo de pagamento, a composição
do Índice de Eficiência – IEF, o valor de reajuste anual do
pagamento, o cálculo das contraprestações, da receita
compartilhada, bem como também os custos para
implantação e operação para a PPP em análise e o valor
da contraprestação total real que será paga durante a
concessão administrativa. Além disso, ressalta-se o
impacto orçamentário da contraprestação prevista e o
Value for Money, quando o CGP-ES solicita comparativo
entre o Valor por Atendimento - VPA por meio de PPP e o
VPA da Unidade de Cariacica (estimado, uma vez que o
pagamento em Cariacica é efetuado por meio de parcela
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fixa). Com relação aos principais aspectos do edital, foram
apresentados os seguintes itens: Critérios de participação;
Líder do consórcio; Processamento da Licitação; Critério de
Julgamento;
Habilitações;
Vigência
do
contrato;
Contraprestação; Garantias; Bens; Penalidades. Ao final
os membros do CGP-ES aprovam os estudos para a PPP
Ampliação da Rede Faça Fácil e a realização da Consulta
Pública. 4 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente do CGP-ES encerra a reunião, sendo lavrada a
presente Ata.
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