
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA  

CGPPP Nº 01/2019 

 

O Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público Privadas de Timbó 

– CGPPP/TIMBÓ, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 2º, V, c/c Art. 

27 incisos II, IV, IX e XV e art. 33 todos da Lei nº 2.944, de 20 de dezembro de 2017, 

bem como no art. 16 e 17 de seu regimento interno, aprovado pelo Decreto nº 5.197 

de 13 de maio de 2019, torna público que estão abertos para consulta pública e 

participação popular, os documentos alusivos ao projeto de Parcerias Público Privada 

na área de Iluminação Pública, e que a final do período de consulta pública será 

realizada a Audiência Pública, nos seguintes moldes: 

 

DA CONSUTAL PÚBLICA 

 

Art. 1º.  A partir desta data até o dia 12/09/2019, encontra-se disponível para 

consulta pública e opiniões o material alusivo ao projeto de Parceria Público Privada 

na área de Iluminação Pública do município de Timbó, junto ao seguinte endereço 

eletrônico: https://www.timbo.sc.gov.br/portal-do-cidadao/governamental/editais/, 

consistindo nos seguintes documentos: 

I. Minuta de Edital: 

a) Anexo I: Termo de Convênio entre CELESC e Prefeitura Municipal de 

Timbó; 

b) Anexo II: Modelo de Termo de Compromisso de Consórcio; 

c) Anexo III: Modelo de Credenciamento; 

d) Anexo IV: Condições para apresentação de Proposta Comercial; 

e) Anexo V: Modelos de Declarações obrigatórias, incluindo declarações pelo 

consórcio; 

II. Contrato: 

a) Anexo III: Contrato com Instituição financeira depositária e garantia 

pública; 



 

b) Anexo IV: Matriz de Riscos; 

c) Anexo V: Diagnóstico da rede de ativos de iluminação pública; 

d) Anexo VI: Referências de Projeto; 

e) Anexo VII: Caderno de Encargos da concessionária; 

f) Anexo VIII: Forma de pagamento 

g) Anexo IX: Medição de desempenho 

h) Anexo X: Garantia de Execução Contratual 

 

DO OBJETIVO: 

 

Art. 2.º O objetivo da Consulta e da Audiência é apresentar à população os 

resultados dos trabalhos alusivos ao projeto de Parceria Público Privada na área da 

Iluminação Pública no Município de Timbó, promovendo um canal de participação 

popular de modo a contribuir para o aperfeiçoamento do projeto e viabilizar sua 

implementação. 

 

DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 3.º Tanto na Consulta Pública como na Audiência, poderão participar todos 

os interessados inerentes a setores governamentais, organizações de classe, empresas 

públicas e privadas e demais munícipes. 

Art. 4.º Durante o período da Consulta Pública, os interessados participarão 

através do envio de críticas, sugestões e questionamentos atinente ao projeto e 

documentos mencionados no art. 1º deste edital, por meio eletrônico disponibilizado 

no endereço: ip@timbo.sc.gov.br. 

§1.º O período para o envio das sugestões, críticas e questionamentos inicia-se 

na data de publicação do presente edital e finda no dia imediatamente anterior ao 

previsto para a abertura da Audiência Pública. 

§2.º Durante o evento, poderão ser oferecidos formulários aos participantes 

interessados em realizar perguntas e questionamentos. 



 

 

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Art.5.º A Audiência Pública de que trata este edital realizar-se-á no dia 12 de 

setembro, quinta-feira, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal, localizada na 

Rua Honorato Tonolli, s/n, Bairro das Nações. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6.º Este Edital os documentos em consulta pública, encontram-se à 

disposição dos interessados no endereço eletrônico: 

https://www.timbo.sc.gov.br/portal-do-cidadao/governamental/editais/. 

 

Timbó, 12 de agosto de 2019. 

 

________________________ 
Jorge Augusto Krüger 

Prefeito de Timbó 
Presidente do CGPPP/Timbó 


