
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB 

Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas 
Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGPPP Q 

 

Ata da Terceira Reunião Ordinária do CGPPPQ,  
realizada em 12 de Agosto de 2019 

 

1 — Local, data e hora: Na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Queimadas, 

aos doze dias do mês de agosto do ano de 2019 (12/08/2019), as 14h30minutos 2 — 

Presenças: Secretária Municipal de Administração, Maria Sinforosa Duarte Cabral; 

Secretária Municipal de Finanças, Ivânia Estefânia Rodrigues da Silva; A integrante da 

Procuradoria Jurídica de Queimadas,  Camila Raquel de Carvalho Oliveira, e os 

servidores Joseneide da Mata Silva Siqueira e Bonal Mendes da Silva dos Santos, todos 

integrantes do  Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas, todos sob a presidência 

da secretária de administração, em consonância com a Lei Municipal n° 587/2019 e 

do Decreto Municipal n° 019/2019. 3 — Ordem do dia: a) Verificação do quórum 

para abertura dos trabalhos; b) Justificativa sobre alteração da data desta reunião; C) 

Informes sobre os prazos do Chamamento Público 03/2019 sobre a Parceria Público-

Privada de Iluminação Pública; d) Disposições finais. 4 — Deliberações: Abertos os 

trabalhos, verificado o quórum de presença e devidamente instalada a presente 

reunião, passou-se às deliberações: 4.1 Inicialmente fora justificado que a reunião que 

ocorre sempre na primeira segunda-feira do mês fora transferida para a semana 

seguinte uma vez que dia 05 de Agosto (segunda-feira) fora feriado estadual, e, 

consensualmente, a reunião fora então transferida para esta data; 4.2 Passado a 

Ordem do Dia, Joseneide lembrou que o Chamamento Público nº 003/2019 fora 

publicado em 19 de Julho de 2019, com prazo até esta data, 12 de agosto, para 

eventuais interessados em realizar os estudos de modelagem técnica, econômico-

financeira e jurídica para a modernização, eficientização, expansão, operação e 

manutenção da infraestrutura da rede de Iluminação Pública de Queimadas 

apresentarem a documentação exigida no edital em tela. Registrou ainda Joseneide 

que até esta data, apesar de o Município ter sido contactado por 05 (cinco) empresas, 

apenas 01 delas apresentou fisicamente a documentação exigida em consonância com 

o Chamamento Público nº 03/2019, referente ao Procedimento de Manifestação de 

Interesse nº 01/2019, sendo então a TELLUS MATER BRASIL LTDA, Cnpj: 

21.152.960/0001-47, única Autorizatária apta a realização os estudos em Iluminação 

Pública propostos nos termos acima. 4.3 Ato Contínuo, a assessoria jurídica preparou 

Termo de Autorização do Edital de Chamamento Público 003/2019 para que se 

proceda as devidas publicações e produza os efeitos legais; 4.4 – Por fim, fora 

registrado pela Secretária de Administração que desde a segunda semana de Julho já 

estavam dispostas todas as publicações pertinentes às PPP’s de Queimadas através de 

link no site da Prefeitura de Queimadas, contendo as leis, decretos, atas de reuniões, 

editais dos procedimentos, contatos e demais publicações através do Link: 

https://www.queimadas.pb.gov.br/portal/ppp-parceria-publico-privado 5 — 



Encerramento: Os membros deste Comitê, concordaram com as colocações feitas, 

aprovando por unanimidade em todos os seus termos. Nada mais havendo a tratar, a 

Sr.ª. Presidente do CGPPPQ encerrou os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata. 

Caberá a Secretaria de Administração publicar esta Ata no sítio eletrônico da 

Prefeitura ou no Mensário local, assegurando a transparência e ampla publicidade aos 

atos praticados por este CGPPPQ. Seguem as assinaturas dos presentes. 

Queimadas/PB, 12 de agosto de 2019. 

 

Maria Sinforosa Duarte Cabral - Secretária Municipal de Administração 

 

 

Ivânia Estefânia Rodrigues da Silva - Secretária Municipal de Finanças 

 

 

Joseneide da Mata Silva Siqueira – Servidora Pública 

 

 

Bonal Mendes da Silva dos Santos - Servidor Público 

 

 

Camila Raquel de Carvalho Oliveira - integrante da Procuradoria Jurídica de 

Queimadas 

 


