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GLOSSÁRIO
CHAMAMENTO PÚBLICO DE PMI: procedimento público com bases, exigências e
formalidades que viabilizam a apresentação de propostas de eventuais interessados em
parcerias ou concessões com o Estado.
CONCESSÃO: outorga de direitos sobre um bem público ou delegação de prestação de
serviços em regime de direito administrativo, por prazo determinado, feito pelo Poder
Concedente, mediante licitação, a particular (pessoa física, jurídica ou a consórcio de
empresas) que demonstre capacidade para o objeto da concessão.
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: modalidade de parceria público-privada que envolve
contraprestação de serviços por parte do parceiro concessionário ao parceiro concedente,
onde a Administração Pública pode se utilizar direta ou indiretamente.
CONCESSÃO

ONEROSA:

modalidade

de

concessão

que envolve contraprestação

pecuniária do parceiro concessionário ao parceiro concedente.
CONCESSÃO PATROCINADA: modalidade de parceria público privada em que as tarifas
cobradas dos usuários não são satisfatórias para compensar os investimentos realizados
pelo parceiro privado, sendo necessária a contraprestação estatal para realização.
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: instância
deliberativa do Programa de PPP, criada pela Lei 6.299/2007, que conta com
representantes da sociedade e Secretários de Estado.
DASHBOARD ou PAINEL DE CONTROLE: painel ou tipo de interface gráﬁca com o usuário
que fornece visualizações rápidas dos indicadores de desempenho relevantes para um
objetivo ou processo de negócios especíﬁco.
INDICADOR CHAVE DE PERFORMANCE (KPI): a sigla em inglês KPI, Key Performance
Indicator, designa as métricas escolhidas como essenciais para avaliar um processo de
gestão.
ÍNDICE

DE

DESEMPENHO:

conjunto

de

indicadores-chave

de

performance

(de

conformidade, operacional e de qualidade) que serão utilizados para a avaliação do
desempenho comercial e organizacional do parceiro concessionário.
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LICITAÇÃO PÚBLICA1: é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato
administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando a seleção da proposta de
contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com
observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência
especíﬁca.
MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA: estruturação de informações, dados, índices e
variáveis econômicas e orçamentárias abrangentes associadas à implantação e operação
da Parceria ou Concessão Comum.
MODELAGEM FINAL: estruturação conclusiva de informações das modelagens jurídica,
operacional e econômico-ﬁnanceira úteis à efetivação e administração da Parceria.
MODELAGEM JURÍDICA: estruturação abrangente do ambiente regulatório e legal à
consolidação do Edital e do Contrato de Parceria.
MODELAGEM OPERACIONAL: estruturação de informações e dados detalhados dos
aspectos operacionais da Parceria essencial à deﬁnição contratual.
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA2: largamente conhecidas pela sua sigla PPP, podem ser
entendidas como o ajuste ﬁrmado entre Administração Pública e a iniciativa privada,
tendo por objeto a implantação e a oferta de empreendimento destinado à fruição direta
ou indireta da coletividade, incumbindo-se a iniciativa privada da sua estruturação,
ﬁnanciamento, execução, conservação e operação, durante todo o prazo estipulado para a
parceria, e cumprindo ao Poder Público assegurar as condições de exploração e
remuneração pelo parceiro privado, nos termos do que for ajustado, e respeitada a
parcela de risco assumida por uma e outra das partes.
PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido: consiste em documento que comprova
a capacidade de gerenciamento ambientalmente correto de todos os resíduos gerados,
oferecendo segurança de que os processos produtivos serão controlados, minimizando a
geração de resíduos na fonte, reduzindo e evitando poluição ambiental e suas
consequências para a saúde pública.

1

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10 ed. Revista, atualizada e ampliada- SÃO PAULO.
Revista dos tribunais, 2014, p. 495.
2

PUC-SP (São Paulo). Enciclopédia Jurídica da PUC-SP: Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1,
Abril de 2017. Floriano de Azevedo Marques Neto. Disponível em:
<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/32/edicao-1/parcerias-publico-privadas:-conceito>. Acesso em: 11
dez. 2019.
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PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI: instrumento de caráter
processual por meio do qual os particulares submetem à Administração Pública, desde
estudos preliminares até projetos de interesse público.
PROGRAMA DE PPP: planejamento por meio do qual o governo pretende utilizar PPPs,
concessões ou outros instrumentos da gestão pública para obter uma melhor prestação
de serviços de infraestrutura ou de utilização de bens públicos, para a entrega de serviços
mais eﬁcientes ao cidadão.
TERMO DE REFERÊNCIA: documento composto emitido pelo Poder concedente que
estabelece regras e parâmetros para estudos e modelagem de processos licitatórios e de
PMI.
VALUE FOR MONEY (VfM): benefícios relativos aos custos da contratação de um projeto
utilizando determinada modalidade concessória quando comparada a outras opções de
contratação.
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INTRODUÇÃO
Este relatório consolida o TERMO DE REFERÊNCIA da MODELAGEM FINAL resultante dos
estudos técnicos anteriormente realizados pelo Governo do Estado de Sergipe para
promover a CONCESSÃO das atividades de ampliação, modernização, operação e
manutenção da Central de Abastecimento de Itabaiana/Se (Ceasa Itabaiana).
A realização destes estudos iniciou-se pela elaboração de um Termo de Referência inicial,
realizado pela Superintendência Especial de Parcerias Público-Privadas (SUPERPAR),
posteriormente

aprovado

pelo

Conselho

Gestor

do

Programa

de

Parcerias

Público-Privadas em reunião realizada em 12/07/2019, da qual resultou RESOLUÇÃO de
número 02/19, publicada no Diário Oﬁcial do Estado de Sergipe.
Aprovado o Termo de Referência inicial, o processo foi encaminhado à AGRESE - Agência
Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, órgão público encarregado de
selecionar estudos da iniciativa privada no âmbito de um PROCEDIMENTO DE
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI), instituído através do Edital de CHAMAMENTO
PÚBLICO de número 07/2019, publicado no Diário Oﬁcial de 19/07/2019, página 09,
seguido do respectivo Termo de Autorização publicado pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE), no Diário Oﬁcial do Estado de Sergipe,
em 04 de setembro de 2019.
Desse processo resultou a seleção dos estudos técnicos de viabilidade operacional,
econômica-ﬁnanceira e jurídica apresentados pela empresa MOBI ENGENHARIA E
SERVIÇOS - EIRELI, utilizados nesta Modelagem Final. O texto apresentado foi
complementado e retiﬁcado pela empresa, após correções e solicitações de detalhamento
apresentadas pela SUPERPAR.
Apesar de usar a modelagem vencedora do certame, cabe aqui registrar que o Governo
utilizou-se da prerrogativa de revisar e modiﬁcar, sempre que avaliou conveniente, as
ideias iniciais, informações e conclusões dos estudos técnicos apresentados, considerando
a necessidade de melhor atender o interesse público e as premissas de igualdade de
competição indispensáveis para a continuidade do certame licitatório que antecede a
formalização do contrato de concessão com qualquer empresa privada.
Dentre as várias modalidades concessórias, os estudos apresentados demonstram que a
concessão de uso, em sua forma onerosa, corresponde ao modelo mais adequado para os
ﬁns pretendidos pelo Governo do Estado de Sergipe, no objetivo de viabilizar uma gestão
moderna e eﬁciente da Central de Abastecimento, permitindo a melhoria das políticas
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públicas de abastecimento de gêneros, o fortalecimento do comércio da região de
Itabaiana e o melhor atendimento tanto aos empreendedores parceiros da operação do
estabelecimento como aos consumidores de maneira geral, além de permitir a redução
de despesas públicas em relação à modalidade tradicional da administração pública
direta.
Para facilitar a leitura, a presente modelagem está estruturada em vários cadernos que
compreendem a modelagem operacional, modelagem econômico-ﬁnanceira, modelagem
jurídica, além de minutas do EDITAL e do contrato ﬁnal para licitação, que constituem uma
compilação dos estudos técnicos anteriores, apresentadas pela AGRESE no âmbito do
Procedimento de Manifestação de Interesse, e depois ajustados e complementados pela
equipe técnica da SUPERPAR.
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EQUIPE TÉCNICA
A Superintendência Especial de Parcerias Público-Privadas de Sergipe (SUPERPAR),
unidade administrativa vinculada à Secretaria de Estado Geral de Governo (SEGG), foi
criada em 01 de julho de 2019 por meio do Decreto Estadual nº 40.396, sendo responsável
pela coordenação executiva e pelas atividades operacionais do Programa Estadual de
Parcerias Público-Privadas de Sergipe – PROPPP/SE, nos termos do art. 32, § 7°, da Lei n°
6.299, de 19 de dezembro de 2007, composta por:
●

José de Oliveira Júnior / Superintendente

●

Ademar de Oliveira Ribeiro / Assessor, SEGG

●

José Cláudio Teixeira Jr. / Assessor, SEDUC

●

Leilanne Aurélia Nascimento de Mattos Mello / Assessora, SEGG

●

Silvio Sobral Garcez Júnior / EPPGG/SEGG

Na realização destes estudos deu-se continuidade ao PMI organizado pela AGRESE, do
qual participaram:
●

Luiz Hamilton Santana de Oliveira / Diretor Presidente, AGRESE

Comissão do PMI:
●

Carlos Alexandre Rodrigues Melo (AGRESE)

●

Victória Souza do Nascimento (AGRESE)

●

Marcelo Augusto Ribeiro Araújo (AGRESE)

●

Carlos Roberto Andrade Krauss (AGRESE)

●

Leilanne Aurélia Nascimento de Mattos Mello (Assessora, SEGG

Além dos citados, os estudos receberam a colaboração de servidores do quadro das
secretarias e órgão do Governo, reunidos no Colegiado Técnico de Apoio:
●

George Trindade Gois / Secretaria de Estado da Administração

●

Gustavo de Andrade / Secretaria de Estado da Administração

●

Vinícius Thiago Soares de Oliveira / Procuradoria Geral do Estado - PGE

●

Fernando Costa Santos Bezerra / Procuradoria Geral do Estado -PGE

●

Ademário Alves de Jesus / Secretaria de Estado Geral de Governo-SEGG

●

André Luiz Bonﬁm Ferreira / Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento
Agrário e da Pesca-SEAGRI
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●

João Quintiliano da Fonseca Neto / Secretaria de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca-SEAGRI

Os estudos resultantes foram ﬁnalmente submetidos à deliberação do Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas cuja composição é a seguinte:
●

José Carlos Felizola Soares Filho / Secretário de Estado Geral de Governo - Presidente

●

Suplente: Ademário Alves de Jesus

●

George da Trindade Gois / Secretário de Estado de Administração

●

Suplente: Wedson Andrade Nunes

●

Marco Antônio Queiroz / Secretário de Estado da Fazenda

●

Suplente: Marcílio Lins de Medeiros Brito

●

José Augusto Pereira de Carvalho / Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico
e da Ciência e Tecnologia

●

Suplente: Caio Lucas de Moura Morais Medeiros Santos

●

Ubirajara Barreto Santos / Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e
Sustentabilidade

●

Vinícius Thiago Soares de Oliveira / Procurador Geral do Estado

●

Fernando Soares da Mota / Presidente do Banco do Estado de Sergipe – BANESE

●

Paulo do Eirado Dias Filho / Superintendente do SEBRAE/SE

●

Eduardo Prado de Oliveira / Federação das Indústrias do Estado de Sergipe – FIES

●

Suplente: Rodrigo Rocha Pereira Lima
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APRESENTAÇÃO
A Constituição Federal impõe aos entes federativos o dever de fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar (art. 23, VIII, CF/88). Neste sentido, o
Governo do Estado de Sergipe, por meio da CEHOP – Companhia de Habitação e Obras
Públicas de Sergipe, com o objetivo de desenvolver o mercado regional de produtos
hortifrutigranjeiros, da pecuária, pesca, ﬂoricultura, artesanato e demais produtos de
feiras livres em geral, bem como os serviços correlatos associados à atividade comercial,
construiu um conjunto de ediﬁcações em terreno próprio destinado a abrigar uma Central
de Abastecimento para atender a cidade de Itabaiana e municípios circunvizinhos. Este
conjunto de ediﬁcações foi ﬁnanciado com recursos provenientes de operação de crédito
denominada PROINVEST. O Estado de Sergipe é o tomador exclusivo do crédito junto à
União, o que não afeta eventual contratação de Parcerias como a examinada neste
Estudo, tendo o Governo de Sergipe a titularidade do imóvel descrito.
A sede do empreendimento ﬁca na cidade de Itabaiana, que é uma das principais da
região agreste do Estado, com uma área de 336,685 km² e 94.696 habitantes, segundo o
IBGE/2018. Como centro de compras, Itabaiana possui vocação singular para a atividade
comercial, sediando uma importante feira livre, elevada à Patrimônio Cultural do Estado
de Sergipe, por meio da Lei Estadual nº 8561/2019, cujos registros históricos sinalizam
existir desde o ano de 1888.
Tradicionalmente realizada aos sábados, desde 1954 a feira passou a se realizar também
às quartas-feiras, devido à forte expansão do comércio local. Data aproximadamente da
mesma época a vocação da cidade para o trânsito de mercadorias em caminhões, a partir
do qual se viabilizou um comércio bastante diversiﬁcado que a notabilizou como capital
nacional do caminhão (possuindo a maior taxa per capita do país de caminhões como
proporção da população), sendo esse título reconhecido pela Lei (Federal) no 13.044, de
19 de novembro de 2014.
A própria existência de uma feira regional desse porte sugeria a existência de demanda
suﬁciente para a construção de uma Central de Abastecimento, a qual foi ﬁnalizada em
2019. A cidade é também conhecida por sua produção agrícola, que se articula com a
produção dos municípios vizinhos de Campo do Brito, São Domingos, Ribeirópolis, Feira
Nova, Moita Bonita, Frei Paulo e Areia Branca, além de um ﬂuxo de veículos muito intenso
com Aracaju, conjuntura que favorece a realização de investimentos no empreendimento.
Com a ﬁnalização desta modelagem, reunimos evidências que indicam uma forte
demanda por um estabelecimento comercial com características marcantes de conforto e
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organização diﬁcilmente preenchidas pelas feiras públicas. A possibilidade da concessão
onerosa permitiu exigir dos proponentes privados a realização de investimentos
adicionais de melhoria, que darão ao equipamento condições de segurança, conforto e
eﬁcácia para as atividades do comércio ainda melhores.
Assim, além da qualidade já veriﬁcada na execução da obra inicial pelo Governo, o
concessionário deverá investir na melhoria de características como: cobertura de áreas de
estacionamento para facilitar a carga e descarga de mercadorias; ampliação e
diversiﬁcação das câmaras frigoríﬁcas, permitindo comercializar frutas de alto valor
agregado que exigem refrigeração adequada; disponibilização de circuladores de ar para
maior

conforto

dos

transeuntes

e

comerciantes;

melhoria

nas

condições

de

armazenamento e estocagem, inclusive mediante cobertura em áreas de carga e descarga;
previsão de pontos de ônibus adequados; oferta de treinamento e capacitação em caráter
permanente etc.
Ao ﬁnal, o Governo de Sergipe espera assegurar o perfeito funcionamento dessas
instalações em condições de operação e manutenção de alto padrão, com a valorização
física e comercial do entreposto comercial, cujo resultado ﬁnal será assegurar um volume
de vendas capaz de permitir a todos os comerciantes e aos consumidores um padrão
satisfatório de vendas, com conforto e segurança.
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