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Aos 29 dias de Junho de 2020, às 10:00 horas, estiveram presentes em 
videoconferência realizada no endereço eletrônico https://meet.google.com/bro-kuwy-
uwz para a Quinta Reunião Ordinária Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público Privadas os senhores Ademário Alves de Jesus, representando a Secretaria 
de Estado Geral de Governo, George da Trindade Gois, Secretário de Estado de 
Administração, Marco Antônio Queiroz, Secretário de Estado da Fazenda, José 
Augusto Pereira de Carvalho, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico 
e da Ciência e Tecnologia, Ubirajara Barreto Santos, Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Vinícius Thiago Soares de Oliveira, 
Procurador Geral do Estado, Helom Oliveira da Silva, representante o conselheiro 

Fernando Soares da Mota na condição de Presidente Interino do Banco do Estado de 
Sergipe – BANESE, Paulo do Eirado Dias Filho, Superintendente do SEBRAE/SE, 
Rodrigo Rocha Pereira Lima, Coordenador do Núcleo de Informações Econômicas 
da FIES e Superintendente do Instituto Euvaldo Lodi, suplente do Sr. Eduardo Prado 
de Oliveira, Presidente do FIES, Rafael Melo Tavares, representante da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe - FECOMERCIO-SE, 
Joaquim da Silva Ferreira, representante do Núcleo de Desenvolvimento Econômico 
e Social de Sergipe – NDES, Luiz Hamilton Santana de Oliveira, Diretor da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, José de Oliveira 
Junior, Superintendente Especial de Parcerias Público Privadas do Estado de 

Sergipe, e convidados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 
Ciência e Tecnologia, servidores Caio Lucas de Moura Morais Medeiros Santos, 
Marcelo Menezes e Sudanês Barbosa Pereira. A reunião foi presidida pelo Senhor 
Ademário Alves de Jesus, representante da Secretaria Geral de Governo que, após 
verificação da existência de quórum, declarou aberta a sessão, procedendo à leitura 
dos pontos de pauta: 1- Aprovação da Ata de Reunião anterior; 2 - Posse virtual 
dos novos membros do Conselho Gestor de PPP; 3- Informes sobre a licitação 
do CEASA Itabaiana; 4- Informes sobre o PMI do Centro de Convenções de 
Sergipe; 5- Informes sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre o Estado de 
Sergipe e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
para planejamento preliminar de projetos de desestatização; 6- Apreciação e 
deliberação sobre a revisão do Plano Anual do PROPPPSE; 7- Acolher o 
Processo de Manifestação de Interesses em andamento pela AGRESE, relativo 
à possível desestatização da Companhia de Saneamento de Sergipe-DESO, 
conforme o Edital de chamamento público nº 06/2019/AGRESE (PMI-DESO); 8- 
Aprovação do Relatório de Atividades do PROPPP relativo ao anuênio 
2019/2020; 9 - O que ocorrer. Ato contínuo, deu-se início à apreciação do primeiro 
item da ordem do dia. 1- Aprovação da Ata de Reunião anterior. O Senhor 

Presidente lembrou que a ata da reunião anterior havia sido encaminhada a todos 
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para leitura e aprovação. Não havendo sugestão de alteração a ser feita, a ata foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade, ficando pendente a assinatura dos 
presentes a ser realizada posteriormente. 2 - Posse virtual dos novos membros do 
Conselho Gestor de PPP; O Senhor Presidente saudou os novos membros do 

Conselho, nomeados por Decreto do Governador do Estado, publicado Diário Oficial 
na edição de 09 de junho de 2020, a saber: Representando o Núcleo de 
Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe, JOAQUIM DA SILVA FERREIRA, 
atual Coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Engenheiro Químico 
especialista em Engenharia Petroquímica e Mestre em Regulação de Energia pela 
UNIFACS, com longo currículo de atuação profissional no setor de energia e gás 
natural. 2) Representando a FECOMERCIO - Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Sergipe, RAFAEL MELO TAVARES, graduado em 
Direito pela Universidade Tiradentes, pós-graduando em Direito Administrativo pelo 
IDP-DF e com atuação como Advogado há mais de dez anos, especialista em Direito 
Administrativo. Em seguida, passou a palavra aos novos membros que, após 
apresentação e cumprimentos de praxe, colocaram-se à disposição do Conselho para 
colaboração em eventuais grupos de trabalhos temáticos, tendo sido ambos 
declarados empossados. Para os informes seguintes, o Presidente passou a palavra 
para o Senhor José de Oliveira Júnior, dando continuidade à reunião. 3- Informes 
sobre a licitação do CEASA Itabaiana; O Superintendente da SUPERPAR informou 

que a SEAD iniciou o processo concorrencial de número 017000.00106/2020-6 
(licitação do CEASA Itabaiana) tendo duas empresas apresentado propostas: 
URBANES EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 93.059.897/0001-00 (apresentou 
proposta a título de outorga variável no percentual de 8,12%) e CONSÓRCIO 
ICOBRAS-MOBI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (proposta de outorga no valor 
de 15% do faturamento). Comunicou que a Comissão Permanente de Licitação da 
SEAD decidiu por classificar a empresa CONSÓRCIO ICOBRAS-MOBI 
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI e rejeitar a proposta da empresa URBANES 
EMPREENDIMENTOS EIRELI em razão de ter descumprido requisitos mínimos para 
aceitabilidade de sua proposta (memorial de cálculo das demonstrações financeiras; 
matriz de riscos e relação de bens reversíveis), desobedecendo ao disposto no item 
14.3, letras “B”, “E” e “H” do Edital. Explicou que após a fase recursal, será dado início 
a fase de habilitação cuja sessão de abertura dos envelopes está prevista para o dia 
02/07/2020 (quinta-feira), encerrando o informativo explicando aos conselheiros o 
passo a passo para acompanhamento do certame no sítio eletrônico da SEAD 
(comprasnet.se.gov.br). 4- Informes sobre o PMI do Centro de Convenções de 
Sergipe; O Superintendente da SUPERPAR informou que o PMI do Centro de 
Convenções de Sergipe está em fase da entrega dos estudos pela empresa 
autorizada, GRUPO AM-MALLS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
LOCAÇÃO S/A. Comunicou que a entrega do relatório final do Grupo foi atrasada em 
razão das providências decorrentes da pandemia do COVID-19, que suspendeu 
diversos prazos da Administração Pública. Contudo, em reuniões virtuais realizadas, 
explicou que a empresa confirmou o interesse no prosseguimento do projeto e 
requereu à AGRESE fixação de novos prazos para a entrega final dos trabalhos 
produzidos. 5- Informes sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre o Estado 
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de Sergipe e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para planejamento preliminar de projetos de desestatização; Ainda com 

a palavra, o Superintendente da SUPERPAR comunicou a assinatura de Acordo de 
Cooperação Técnica pelo Governo do Estado de Sergipe com o BNDES - Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem por objeto a cooperação 
técnica entre os entes para o planejamento preliminar da estruturação de projetos de 
Desestatização de interesse do Estado, o que inclui PPP. Lembrou que copiado ACT 
foi encaminhada a todos os conselheiros antecipadamente e informou que o escopo 
do acordo é bastante amplo, abrangendo inclusive alienação de ativos, e que não há 
obrigação do Estado de Sergipe de recorrer ao BNDES para todas as opções de 
estruturação, devendo cada caso específico ser precedido de avaliação da 
necessidade e do interesse de ambas as partes e, se for o caso, serão objeto de novos 
convênios ou contratos de acordo com o tamanho do projeto e custos envolvidos. Ao 
final, explicou que houve a indicação de duas áreas prioritárias para estruturação: 1) 
serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário, relativamente ao 
Estado de Sergipe e à Companhia de Saneamento de Sergipe-DESO; 2) infraestrutura 
rodoviária pertencente ao Estado de Sergipe, indicando assim a necessidade de 
revisão do plano de PPP para inclusão dessas duas prioridades. Ao final, destacou a 
importância da assinatura do acordo tendo em vista a expertise do banco federal na 
estruturação de projetos de infraestrutura. 6- Apreciação e deliberação sobre a 
revisão do Plano Anual do PROPPPSE; Ainda com a palavra, o Superintendente 
lembrou da necessidade de atualização do Plano Anual do PROPPPSE, considerando 
as novas prioridades do Programa. Deste modo, explicou que a atualização se faz 
necessária para: 1) incluir os projetos de desestatização na área de saneamento e, 
para 2021, rodovias, previstos no ACT firmado com o BNDES; 2) excluir o projeto que 
ainda estava para elaboração relativo ao Parque da Cidade, tendo em vista que a 
ADEMA teve aprovado pelo Governador intenção de aplicar no local os recursos 
provenientes de compensação ambiental e lá instalar uma nova sede, além de novas 
atividades ligadas à área de meio-ambiente. Após discussões, o conselheiro Ubirajara 
Barreto Santos demonstrou preocupação de que os recursos destinados para a 
reforma do parque sejam insuficientes, tendo sido alertado pelo Superintendente que 
eventual necessidade de parceria com a iniciativa privada poderá ser novamente 
trazida para discussão e incluída no plano como prioridade. Após discussões, a 
revisão do Plano Anual do PROPPPSE foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade, tendo sido estabelecidas as seguintes prioridades: para o ano de 2020, 
Gestão e Modernização da Central de Abastecimento de Itabaiana; Gestão e 
Operação do Centro de Convenções de Sergipe; Concessão na área de saneamento 
básico (água e esgoto); para o ano de 2021, Gestão e Melhorias na Infraestrutura 
Rodoviária (SEs); Vigilância Epidemiológica e Suporte à Saúde; Sergipe Digital - 
Infraestrutura de Rede para Sergipe e Eficientização Energética e Serviços Digitais 
em Escolas Públicas. 7- Acolher o Processo de Manifestação de Interesses em 
andamento pela AGRESE, relativo à possível desestatização da Companhia de 
Saneamento de Sergipe-DESO, conforme o Edital de chamamento público nº 
06/2019/AGRESE (PMI-DESO); O Superintendente da SUPERPAR lembrou que o 

Edital de PMI para realização estudos para subsidiar a estruturação para a 
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universalização dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento 
sanitário nos Municípios atualmente operados pela DESO foi publicado no Diário 
Oficial nº 28.219, de 01 de julho de 2019 (Edital de chamamento público nº 
06/2019/AGRESE). Explicou que na época da formalização do PMI, o Conselho 
Gestor de PPP ainda não havia sido reativado, de modo que as atividades daquele 
chamamento público foram todas desenvolvidas no âmbito da AGRESE. Lembrou da 
assinatura do ACT com o BNDES para a estruturação de projetos de saneamento e 
explicou que os estudos obtidos no âmbito deste PMI poderão ou não serem 
aproveitados pelo Estado em futuro processo licitatório, inclusive juntamente com 
eventuais estudos que venham a ser estruturados pelo banco federal. Após 
discussões, o acolhimento, pelo Conselho, do Processo de Manifestação de 
Interesses em andamento pela AGRESE, relativo à possível desestatização da 
Companhia de Saneamento de Sergipe-DESO, conforme o Edital de chamamento 
público nº 06/2019/AGRESE (PMI-DESO) foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. 8- Aprovação do Relatório de Atividades do PROPPP relativo ao 
anuênio 2019/2020; O Superintendente da SUPERPAR informou que buscando dar 

transparência dos atos do PROPPPSE aos órgãos de controle e à própria sociedade, 
decidiu-se pela elaboração de um relatório detalhado de todas as atividades do 
Programa e ação deste Conselho para ser enviado aos órgãos de controle e mantê-
los à disposição do público no sítio eletrônico do Programa. Esclareceu que o período 
escolhido (junho de 2019 a junho de 2020) reflete a data de reativação deste 
Conselho. Por fim, lembrou que o relatório foi encaminhado a todos e questionou se 
havia alguma sugestão de alteração a ser feita. Após discussões, o relatório de 
atividades do PROPPPSE relativo ao anuênio 2019/2020 foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Não havendo o que ocorrer, o Presidente da Sessão deu 
por encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que, após lida e achada 
conforme, vai assinada pelos membros do Conselho.  
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