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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 

Conselho Gestor de Parceria Público-Privada (CGPPP) 

PPP “Cidade Inteligente”  

 

Entre os dias 25 de maio de 2022 a 01 de julho de 2022, o Município de Mogeiro/PB realizou 

Consulta Pública para Contratação de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão 

Administrativa para a contratação de serviços de eficientização, operação e manutenção da 

iluminação pública, implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e 

usina fotovoltaica municipal.  

Toda a sociedade civil, players do mercado e potenciais licitantes interessados, foram convidados 

a participar através de ampla divulgação do período de consulta pública, preservando a intenção de 

promover a participação popular e suas contribuições, com fins a transparência dos atos públicos.  

O Edital de Concorrência e seus Anexos ficaram disponíveis, no site: 

https://mogeiro.pb.gov.br/ppp-parceria-publico-privada/, para acesso de qualquer interessado pelo 

período de 37 (trinta e sete) dias.  

No dia 01 de julho de 2022 foram recebidas via e-mail eletrônico algumas considerações e 

sugestões em nome da empresa DMP EQUIPAMENTOS LTDA. No mérito, informaram que, após 

analisar a respectiva modelagem em consulta, gostariam de sugerir que “fosse implantado um 

descritivo técnico das luminárias mais robusto e detalhado, para que os futuros concorrentes não 

tenham dúvidas das peças na execução do projeto”. 

Segundo o potencial licitante, a luminária pública é a maior parte do processo de implementação 

de uma PPP portanto ter uma exigência mais clara e robusta traria inúmeros benefícios para o 

Município pois receberá o melhor produto e utilizara melhor o recurso público. Informou ainda 

que, na portaria 20 do Inmetro estaria mostrando o mínimo que deve se obter em uma luminária 

pública de qualidade, porém, com a evolução da tecnologia, é possível obter produtos de qualidade 

com uma concorrência saudável. 

Neste sentido, o Conselho Gestor fica extremamente satisfeito com a participação e agradece desde 

já a contribuição. No entanto informa que todos os apontamentos de especificações técnicas 

realizados estão alinhados com o interesse público na seleção de um parceiro através da concessão 

administrativa dos serviços objeto desta concorrência.  

https://mogeiro.pb.gov.br/ppp-parceria-publico-privada/
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Salienta-se que os Estudos de Viabilidade da PPP, bem como o Anteprojeto apresentado no 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA adotaram luminárias com certificação de atendimento a 

Portaria n° 20 do INMETRO e presentes na lista do Selo Procel informados pelo Potencial 

Licitante. 

Ademais, as especificações, parâmetros e diretrizes apresentados na Modelagem Licitatória 

Contratual visam garantir que sejam atendidos os parâmetros mínimos de qualidade exigidos pelo 

sistema de mensuração de desempenho proposto e com os resultados esperados pela Administração 

municipal.  

Com isso, orientamos aos potenciais licitantes que, em atendimento ao disposto na modelagem, 

utilizem de sua expertise, principalmente considerando o modelo de contratação utilizado, para 

mensurar e selecionar fornecedores que irão prover de materiais e serviços que permitam a gestão 

e otimização adequada dos custos de operação e manutenção alinhada a qualidade do serviço 

prestado. 

Por fim, neste contexto, não há necessidade de haver alterações ou mudanças nos documentos 

licitatórios, seguindo os autos para Licitação. 

A missão de promoção da participação popular da sociedade civil e dos potenciais licitantes foi 

cumprida, aprimorando o processo decisório e o espírito democrático da Administração Pública do 

Município.  

Mogeiro, 04 de julho de 2022 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

_____________________________________________ 
Antônio José Ferreira 

Presidente do Conselho Gestor  
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