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O que é o Programa Estadual de Parcerias Estratégicas
para o Desenvolvimento de Infraestrutura?
É o programa desenvolvido pelo Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo
de estruturar projetos e firmar parcerias com a iniciativa privada para captar
investimentos, ampliar a infraestrutura pública e melhorar a qualidade na
prestação dos serviços públicos, gerando mais benefícios à população.

O que são parcerias entre os setores público e privado?
São contratos de longo prazo entre o Estado e a iniciativa privada para o
desenvolvimento de projetos destinados a ampliar a infraestrutura pública e
aumentar a qualidade e eficiência operacional na prestação de serviços
públicos, valendo-se da expertise e da maior capacidade de investimento da
iniciativa privada. Nas parcerias, o setor privado aporta recursos para
garantir os volumosos investimentos iniciais, e o Estado, por sua vez, melhor
atende ao interesse público, oferecendo aos usuários serviços com
mais agilidade, qualidade e eficiência.
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Qual é o órgão responsável pela
coordenação e estruturação dos

projetos de parcerias no Estado?
O Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), da Secretaria de Estado de Governo e

Gestão Estratégica (SEGOV), é responsável por formular diretrizes, elaborar perfis,

multilaterais e as agências bilaterais de crédito.

O EPE estabelece intercâmbio com instituições nacionais e internacionais,

interesse do Estado, entre outras atribuições.
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Por meio de uma concessão administrativa (Parceria Público-Privada) o
Governo do Estado irá prestar serviços de transporte de voz, dados e imagem,
mediante a construção, operação e manutenção de infraestrutura de rede de
fibra óptica de alta capacidade que interligará os municípios de Mato Grosso do
Sul e todos os equipamentos das unidades públicas estaduais.

No modelo de PPP, não haverá transferência de patrimônio para o parceiro
privado. Toda a infraestrutura do serviço de transporte de voz, dados e imagens
a ser construída e administrada pelo concessionário privado será transferido ao
Governo do Estado ao final do contrato de PPP.

Estimativa de Investimento
A previsão é de que sejam investidos contrato de 30 anos, com
investimentos de R$ 810 milhões, dos quais R$ 302 milhões em 
obras e R$ 508 milhões em despesas operacionais.
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Principais BENEFÍCIOS a serem atingidos
com a PPP X Principais OBJETIVOS a
serem atingidos com a PPP

Aumento da velocidade de transmissão de
dados de 4MBps para 30MBps;

Aumento da capacidade total de transmissão de dados que
passará dos atuais 4Gbps para 215 Gbps;

Redundância da rede em, no mínimo, 50 municípios, evitando que
o rompimento da rede comprometa a continuidade dos serviços;

Redução significativa dos custos proporcionais
de serviços de telecomunicações;

Acessibilidade digital por meio
das praças digitais;

Expansão da capacidade da rede, que suportará futura
implantação de serviços de alta demanda de banda
(videomonitoramento, diagnóstico de imagens médicas,
ensino à distância);

Disponibilização de wi-fi gratuita
em 129 praças públicas;

Disponibilização comercial de capacidade de banda para
provedores locais em todos os Municípios, mediante prévia
autorização e compartilhamento de receitas com o Estado;

Rede de fibra óptica exclusiva: possibilidade de futura expansão
modular da capacidade de rede;

Aumento da competitividade do Estado:
rede de fibra óptica de alta capacidade será importante diferencial
competitivo para atração de novos investimentos privados;

Geração de novos empregos,
dos quais 85 empregos diretos pela SPE.

$

Alcance de desenvolvimento tecnológico e maior comunicação
entre as unidades do Governo do Estado mediante:
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Informações complementares

7.000 km da rede de fibra óptica
1.500 unidades do Estado que serão atendidas pelo projeto
Praças digitais com wi-fi gratuita e videomonitoramento
Monitoramento de rodovias estaduais com
reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
Prazo de implantação: 2 anos
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