ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE LAJEADO
ATA Nº 03-01/2021
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PMI 01/2021
Às treze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se no Salão
de Eventos do Centro Administrativo Municipal o Conselho Gestor do Programa Municipal de Parceria
Público-Privada de Lajeado – CG/PPP, nomeado pela Portaria nº 28.065/21.
Inicialmente deliberou-se sobre a nomeação do Grupo de Trabalho Executivo – GTE da Manifestação
de Interesse Privado (MIP), protocolada sob o número 24.476/2021, em 28/09/2021, pela empresa
Urbanes Administração de Parques, com “sugestão de parceria público-privada (PPP) ou concessão
para a prestação dos serviços de revitalização, gestão e operação do Parque Histórico Municipal de
Lajeado”. O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura André Bucker indicou os
seguintes nomes para compor o Grupo de Trabalho Executivo – GTE: André Bucker (SEDETAG),
André Luiz Bressan Buosi (Turismólogo/SEDETAG), Alício de Assunção (Presidente do COMTUR),
Natanael dos Santos (Assessor Jurídico Especial do Município) e Cristiano Zanin (Executivo da ÁGIL).
Todos os nomes foram aprovados pelos presentes por unanimidade.
Em seguida se analisou o pedido das empresas RADAR PPP LTDA., inscrita no CNPJ nº
20.159.727/0001-23 e ENEL X S/A, inscrita no CNPJ nº 08.317.250/0001-61, recebido pelo e-mail
ppp@lajeado.rs.gov.br, em 29/11/2021, solicitando prorrogação de 60 (sessenta) dias no prazo para
apresentação dos estudos técnicos voltados à estruturação de empreendimento objeto de concessão
envolvendo a implantação, manutenção, operação e exploração da rede de iluminação pública
inteligente, bem como eficientização energética de prédios públicos vinculados à administração pública
do município de Lajeado – RS, conforme Chamamento Público para Procedimento de Manifestação de
Interesse – PMI 01/2021. Por unanimidade pedido foi indeferido, já que se entendeu que deveria se
manter a isonomia sobre a decisão anterior de não aceitar pedido de prorrogação da empresa
KAPPEX Assessoria e Participações Eireli, conforme registrado na ata 02-01/2021 de 23 de novembro.
Após análise e discussão, ficou definido que, diante da não apresentação dos estudos pelas empresas
habilitadas no prazo previsto, a PMI 01/2021 seria encerrada, abrindo-se novo Chamamento Público
Para Procedimento de Manifestação de Interesse, nos mesmos termos do anterior, assim que
possível. Dessa forma, ficará ampliada possibilidade de outras empresas se habilitarem, além, caso
haja interesse, das anteriormente habilitadas repetirem processo, podendo no prazo indicado no novo
edital concluir os estudos em andamento.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ata, que vai assinada pelos integrantes do
Conselho Gestor do Programa PPP presente à reunião.
Lajeado, 02 de dezembro de 2021.
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