
                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

 Reunião Extraordinária da Comissão para avaliação e aprovação dos estudos técnicos 
que subsidiem a modelagem de viabilidade para concessão pública da implantação e 
gestão de geração de energia solar fotovoltaica. 

 

Aos 30 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, a partir das quatorze horas e trinta 
munitos, reuniu-se a Comissão para avaliação e aprovação dos estudos técnicos que subsidiem 
a modelagem de viabilidade para concessão pública da implantação e gestão da geração de 
energia solar fotovoltaica, na Rua São Joaquim, 979 – Centro – São Carlos/São Paulo, os 
seguintes integrantes: Mariel Pozzi Olmo, Anderson de Oliveira, Cesar Machado Maia e Geyson 
Grube. 

A reunião iniciou-se com o Presidente da Comissão – Mariel Pozzi Olmo – explicando os ritos e 
as tramitações do presente processo, sendo que no presente momento seria realizada a análise 
da documentação apresentada pelo consórcio formado pelas empresas Garin Infraestrutura 
Assessoria e Participações LTDA, Instituto Nacional de Energia Limpa – INEL e Geo Brasilis 
Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e Geoprocessamento LTDA pelos membros da 
Comissão. 

Após a explicação do Presidente da Comissão – Mariel Pozzi Olmo – a Comissão realizou a 
comparação dos documentos apresentados nas folhas 218 a 318, sobre os Itens: 

I – Elaboração de projeto técnico nos setores de geração de energia solar fotovoltaica; 

II – Elaboraçao de estudo de viabilidade econômica e financeira para a concessão de ativos ou 
serviços públicos, contratados ou autorizados pelo setor público, tendo como finalidade a licitação 
pública; 

III – Realização de análise e modelagem jurídica para projetos de concessão privada de serviços 
públicos, contratado ou autorizados pelo setor público, tendo como finalidade a licitação pública, 

IV – Realização de consulta pública e audiência pública para apresentação do projeto de 
concessão, contratado ou autorizados pelo setor público. 

A Comissão concluiu que a contabilização dos pontos obtidos pelo consórcio nessa fase do 
processo tem um total de 45 pontos. 

 

 Todos os membros da Comissão avaliaram positivamente a análise da documentação 
apresentada pelo consórcio formado pelas empresas Garin Infraestrutura Assessoria e 
Participações LTDA, Instituto Nacional de Energia Limpa – INEL e Geo Brasilis Consultoria, 
Planejamento, Meio Ambiente e Geoprocessamento LTDA.  

 

A Comissão encaminha para análise e parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município para 
deliberação sobre a continuidade da Chamada Pública nº03/2021. 
 

O Presidente da Comissão – Mariel Pozzi Olmo – agradece a presença de todos e encerra a 
reunião. 
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