
Salvador, 10 de agosto de 2020

À Sra. Denilze Alencar Sacramento

MD. Diretora da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa

Em atendimento à letra “f”, do Ato 90/2016, desta Corte de Contas, encaminho Relatório,
referente à minha participação no Evento: 3º Encontro Nacional sobre PPP e Concessões,
a fim de disseminar e compartilhar o conhecimento nele adquirido. 

Dentre os aspectos abordados no Evento, o que considerei mais relevante foi observar a
aplicabilidade deste modelo de contratação para diversos tipos de objetos a exemplo de:
saneamento básico,  rede de fibra ótica, parques urbanos, prisões, iluminação pública,
cemitérios, dentre outros. 

Além disso, foi exposto que as Concessões representam uma importante solução para a
estruturação  de  Estados  e  Municípios,  tendo  em vista  as  limitações  orçamentárias  e
financeiras desses Entes.

Também foi tratado que um dos elementos essenciais para alcançar o sucesso de uma
Concessão  é  o  adequado  planejamento  da  licitação,  fundamentado  em  modelagens
econômico-financeiras e matrizes de risco estabelecidas de forma clara e objetiva.

Pertine pontuar que foram tecidas críticas à atuação das Cortes de Contas, uma vez que,
diante das especificidades dos serviços prestados, por algumas vezes, foi defendida a
flexibilização das regulamentações pertinentes, o que impacta diretamente nos controles
mantidos. Todavia vale consignar que tal argumentação foi refutada, em um dos painéis
apresentados,  quando alegou-se a necessidade da normatização e transparência nas
Contratações realizadas.

No âmbito do Estado da Bahia e do Município de Salvador foram trazidos dois casos de
PPP’s,  respectivamente:  a Ponte Salvador-Itaparica e o Centro de Convenções,  onde
foram informadas a forma de financiamento de cada projeto, o estudo da demanda e a
situação vigente.

Por fim, considero que a participação no evento representou uma importante oportunidade
de atualização na área,  e  de troca de conhecimentos,  além de estimular  o constante
aprimoramento no assunto.

Atenciosamente,

Larissa Gonçalves Lopes
Auditora Estadual de Controle Externo
Mat. 750.015


