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Os projetos de desestatização buscam a restruturação do papel do Estado, otimizando
sinergias entre o público e o privado

Os projetos de desestatização são projetos complexos, que carecem de entendimentos
jurídicos, técnicos e econômicos 

Este material foi preparado no âmbito do Comitê de Desestatização da ABDIB, com o
objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos de desestatização, sobretudo projetos
de outorga de concessão e PPP no nível subnacional

Trata-se de documento para primeiro contato qualificado com o assunto, fomentando
a formação de novos projetos de parceria entre o setor público e a iniciativa privada

1. APRESENTAÇÃO DO MATERIAL 3



PRIVATIZAÇÃO

Alienação de ativos estatais inclusive participação
acionária em empresas públicas e sociedades de
economia mista

Fim da propriedade do Estado sobre tais ativos, o
que não afasta a sua regulação pelas autoridades

CONTRATOS  DE  PARCERIA

Outorga de concessão de serviços públicos, obra
pública, uso de bens público, arrendamentos e
serviços à Administração Pública, por prazo
determinado, e sob forte regulação (discricionária
e/ou contratual, conforme o caso)

Não há o fim da propriedade do Estado, que, em

regra, terá o ativo revertido em seu favor ao final
do contrato

2. CONCEITOS
INICIAIS DE
DESESTATIZAÇÃO
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2. CONCEITOS INICIAIS DE DESESTATIZAÇÃO

ALIENAÇÃO
DE  ATIVOS  DO

ESTADO

REGULAÇÃO
da  atividade
econômica

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA

em  empresas  públicas
e  sociedades  de
economia  mista

PRIVATIZAÇÃO

CONCESSÃO
COMUM

TITULARIDADE
DO  ESTADO

ativo  será ,  em
regra ,  revertido

ao  f inal  do
contrato

FORTE  REGULAÇÃO
discricionária  e /ou

contratual  da
qualidade  dos

serviços /gestão  dos
ativos  públicos

PRAZO
DETERMINADO
prazo  f ixado  de
acordo  com  os
parâmetros  das
normas  de  cada
ente  e  cada  setor

CONCESSÃO
de  serviços  públicos ,

obras  públicas ,  uso
de  bens  públicos ,

arrendamentos  e
serviços
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2. CONCEITOS INICIAIS DE DESESTATIZAÇÃO
TARIFA

cobrada  dos
usuários

CONTRAPRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA

do  parceiro  público  ao
parceiro  privado

CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

como usuária direta ou
indireta, ainda  que
envolva  execução  de

obra  ou  fornecimento  e
instalação  de  bens

CONTRAPRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA

integralmente  paga
pelo  parceiro

público  ao  parceiro
privado  (não  há
remuneração  via

tarifas )

CONCESSÃO
de  serviços  públicos ,

obras  públicas ,  uso
de  bens  públicos ,

arrendamentos  e
serviços

CONCESSÃO
PATROCINADA

CONCESSÃO

de  serviços  públicos
ou  de  obras  públicas

PPP

PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA
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PRIVATIZAÇÃOCONCESSÃO
COMUM

2. CONCEITOS INICIAIS DE DESESTATIZAÇÃO

Lei nº 8.987/95

DETERMINADO 
(cf .  legislação  aplicável )

NÃO

MAJORITARIAMENTE
PRIVADO

Plano de
Desestatização

N/A

SIM

PRIVADO  (podendo  variar
de  acordo  com  mecanismos

da  alienação )

NÃO ESTABELECIDO

TARIFA + SUBSÍDIOS,
conforme  legislação  específ ica  

PRIVADO

N/A

N/A

PRIVADO

Lei nº 11 .079/04 e
12.766/12

5-35 ANOS

NÃO

COMPARTILHADO

PRIVADO

R$ 10 MILHÕES

CONTRAPRESTAÇÃO
PÚBLICA + TARIFA,

conforme  o  caso

BASE INSTITUCIONAL

VALOR MÍNIMO

PRAZO

REMUNERAÇÃO

ALOCAÇÃO DE
RISCOS

RESPONSABILIDADE PELA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

TRANSFERÊNCIA 
 DEFINITIVA DO ATIVO

PPP
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RECOMENDAÇÕES
APROFUNDAMENTO  DOS  TEMAS  APRESENTAMOS  ANTERIORMENTE  PODE
SER  ENCONTRADOS  EM  DIVERSAS  PLATAFORMAS  ELETRÔNICAS ,  DENTRE
AS  QUAIS  RECOMENDA-SE  A  LEITURA  DO  SEGUINTE  MATERIAL :

PINHEIRO, Armando Castelar, et al. Estruturação de projetos de PPP e concessão no Brasil :
diagnóstico do modelo brasileiro e propostas de aperfeiçoamento. São Paulo: IFC, 2015. 245 p. 

COSCARELLI, Bruno, et al. Guia Prático para Estruturação de Programas e Projetos de PPP.

São Paulo: RADAR PPP, 2014. 128 p.

World Bank. PPIAF Public-Private Infrastructure Advisory Facility. "Public-Private Partnerships
Reference Guide" (2012, 230 p.)

CONHECIMENTO. PPP, concessão e privatização: quais as diferenças? Rio de Janeiro: BNDES.

2016.
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https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7211
https://www.radarppp.com/wp-content/uploads/201408-guia-pratico-para-estruturacao-de-programas-e-projetos-de-ppp.pdf
https://www.radarppp.com/wp-content/uploads/201408-guia-pratico-para-estruturacao-de-programas-e-projetos-de-ppp.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/600511468336720455/pdf/903840PPP0Refe0Box385311B000PUBLIC0.pdf
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/tipos_desestatizacao/!ut/p/z1/tVRbb5swGP0re-GR-OMOe6NpSrrSVl3bJfFLZBMDnoJNjRvW_vo5aaRpXUI1VeEF2Ryfi_UdEEZzhAXZ8IpoLgVZm_UCh8s8uZpM_VvI4f7Mg_Q8ugzyLAFIAzTbAeDIkwLCA-fHIfqBMMKF0K2u0YKKFeuWXHSa6-di58CCWjbMgkKKmhW8YUJLC4TUpLM7SRWz__nCC04s0LyV3dLwsU6bNK-kIHKr1RZ8hRYkDssAYmpHJY1tn0auTcqVazukTCKIEgdcus82EB4PR__2UXhzu666Hl9XxhbRtc1FKdFcsL5bM62Z-kKJUsT4wH8zZee5C2keXMDF3U3mP8B7wO2lN4F0Os4Df3LlZIm3BwyYXZiw0VGzdz6abTjr0aOQqjGDcf-fdzn9UCH4pMIwfQinpXdPS-98kn54FM0oHx7FgyUyUP7z6QmnprhSaPZLo_nJm2sCVGtJ335JqaBebJwqVjLF1OhZme1a6_arBRb0fT_a-RlVcjOiyuy0nQWtVHrrquOaHfW2dWCwfypoOS68tfCAbi07k_29Hmqbxyb2XmxMw-_T17MbOxvTuH8om_1rFuv4xVtXvwE8wn8b/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#modalCurtir
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/tipos_desestatizacao/!ut/p/z1/tVRbb5swGP0re-GR-OMOe6NpSrrSVl3bJfFLZBMDnoJNjRvW_vo5aaRpXUI1VeEF2Ryfi_UdEEZzhAXZ8IpoLgVZm_UCh8s8uZpM_VvI4f7Mg_Q8ugzyLAFIAzTbAeDIkwLCA-fHIfqBMMKF0K2u0YKKFeuWXHSa6-di58CCWjbMgkKKmhW8YUJLC4TUpLM7SRWz__nCC04s0LyV3dLwsU6bNK-kIHKr1RZ8hRYkDssAYmpHJY1tn0auTcqVazukTCKIEgdcus82EB4PR__2UXhzu666Hl9XxhbRtc1FKdFcsL5bM62Z-kKJUsT4wH8zZee5C2keXMDF3U3mP8B7wO2lN4F0Os4Df3LlZIm3BwyYXZiw0VGzdz6abTjr0aOQqjGDcf-fdzn9UCH4pMIwfQinpXdPS-98kn54FM0oHx7FgyUyUP7z6QmnprhSaPZLo_nJm2sCVGtJ335JqaBebJwqVjLF1OhZme1a6_arBRb0fT_a-RlVcjOiyuy0nQWtVHrrquOaHfW2dWCwfypoOS68tfCAbi07k_29Hmqbxyb2XmxMw-_T17MbOxvTuH8om_1rFuv4xVtXvwE8wn8b/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#modalCurtir


O primeiro passo para estruturar um projeto de
desestatização passa pela definição da forma pela
qual serão elaborados todos os estudos e os
documentos editalícios necessários para a
modelagem e formalização do projeto

Os entes públicos detêm amplo leque de opções para
preparar os estudos e elaborar o material editalício do
projeto, apresentando-se aqui um breve resumo dos
principais mecanismos à sua disposição para iniciar a
modelagem de um projeto de desestatização 

Importante esclarecer que não existe modelo ideal

para ser utilizado em todos os casos. A opção por um
caminho em detrimento de outro depende de análise
do caso concreto e dos objetivos do ente público

a) COMO MODELAR O PROJETO?

3. COMO ESTRUTURAR UM PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO?

ELABORAÇÃO
INTERNA

CONTRATAÇÃO
VIA  LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO
COM  APOIO  DE

BANCOS
PÚBLICOS

APOIO  DE
ORGANISMOS  DE

FOMENTO
INTERNACIONAL

DISPENSA  DE
LICITAÇÃO

PMI/MIP
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O ente público poderá optar por elaborar os estudos e preparar todos os documentos editalício
internamente, por meio de equipe de servidores e agentes públicos;

Muitas Administrações Públicas detêm órgão específico para estruturação de projetos de desestatização,

com profissionais altamente qualificados, muitos dos quais advindos do mercado privado de consultoria;

O uso destes recursos humanos para modelagem dos projetos de desestatização pode ser importante
alternativa para os entes públicos, embora também seja possível combinar a expertise destes profissionais
com terceiros, engajados pela Administração Pública para apoiar a modelagem de desestatização por
meio das demais formas de contratação de serviços de consultoria.

3. COMO ESTRUTURAR UM PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO?

ELABORAÇÃO
INTERNA

CONTRATAÇÃO
VIA LICITAÇÃO

Os serviços técnicos de consultoria para estruturação e modelagem de projetos de desestatização, em
regra, precisam ser contratados mediante procedimento licitatório (Lei nº 8.666/93 ou Lei 13.303/16);

Em função da jurisprudência administrativa dos últimos anos estes serviços vêm sendo contratados
mediante pregão, por se entender que se tratam de serviços comumente ofertados no mercado, ou seja,

por se tratar de serviços tidos como comuns pelos órgãos de controle¹

Importante ter em mente que a contratação dos serviços técnicos de consultoria para estruturar um
projeto de desestatização nem sempre trará os melhores benefícios ao ente público se a contratada for
selecionada mediante critério de julgamento que considere exclusivamente o menor preço

¹Enunciado:  Os  serviços  técnicos  necessários  à  estruturação  de  projeto  de  parceria  público-privada  relativo  à  modernização ,  eficientização ,

expansão ,  operação  e  manutenção  da  infraestrutura  de  rede  de  i luminação  pública  são ,  em  regra ,  serviços  comuns ,  l icitados  na  modalidade
de  pregão  (Acórdão  1711 /2017-Plenário  -  TCU ,  Sessão  Ordinária  do  Plenário ,  j .  9  de  agosto  de  2017 ) .

a) COMO MODELAR O PROJETO?
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Não obstante a regra de procedimento licitatório, a legislação permite hipóteses excepcionais para contratação direta
de consultores, sem licitação (dispensa e inexigibilidade de licitação), as quais deverão ser justificadas em processo
administrativo próprio;

Na hipótese de dispensa, o ente público pode se valer de fundações de apoio, como FGV, FIPE e FIA (art. 24, inc. XIII da
Lei nº 8.666/93 ou art. 29, inc. VII da Lei nº 13.303/16), hipótese na qual parece importante que a contratação siga valores
de mercado, com justificativa formal em processo próprio;

Na hipótese de inexigibilidade, o ente público pode buscar justificar as características da contratação e do contratado
para afastar a licitação. A legislação exige que se demonstre: “impossibilidade de competição”; singularidade do objeto
(não exigida para contratação por estatais); e “notório conhecimento” da contratada.

3. COMO ESTRUTURAR UM PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO?

Especificamente para concessões e PPPs, pode-se solicitar que a iniciativa privada apresente os estudos e documentos
de modelagem do projeto de desestatização. Este arranjo encontra previsão legal no art. 21 da Lei nº 8.987/95 e no art.
31 da Lei nº 9.074/95; 

No geral, pode-se afirmar que os processos de manifestação de interesse da iniciativa privada pressupõem a elaboração
de estudos pelos interessados, com posterior ressarcimento pelo licitante vencedor do certame, bem como a
possibilidade daqueles que prepararam o estudo também participarem da licitação. O ente público deverá regular o
processo de interação com a iniciativa privada, dando o máximo possível de transparência ao processo; 

Importante tomar cuidado no processamento da PMI/MIP para evitar questionamentos de órgãos de controle, causa
da alta taxa de mortalidade dos projetos modelados antes da licitação e contrataçãoI 

a) COMO MODELAR O PROJETO?

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

PMI/MIP
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O BNDES e a CAIXA vêm desenvolvendo programas para apoio aos entes públicos subnacionais na
estruturação de projetos de desestatização. Nestes programas, os entes públicos celebram contratos com
os Bancos Públicos que, por sua vez, contratam os consultores para elaboração da modelagem;

Além dos bancos federais, nota-se recente movimento de Bancos e Agências de Fomento Estaduais para
apoiar a estruturação de projetos de entes subnacionais (ex. BDMG);

Os bancos públicos por vezes são apoiados por organismos multilaterais e de fomento, incorporando boas
práticas internacionais aos projetos

3. COMO ESTRUTURAR UM PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO?

Os organismos multilaterais e de fomento internacional vem apresentando papel ativo no fomento da
estruturação de novos projetos de desestatização, apoiando iniciativas individuais e em cooperação com
Bancos Estatais (cita-se, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, o International 
Finance Corporation – IFC, do Banco Mundial, a Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD, dentre
outros);

A contratação destes organismos é processada sem licitação, mediante instrumentos de contratos e/ou 

convênios/acordos. Lembra-se, por oportuno, que o Brasil é signatário e parte de muitos destes
organismos, com legislação nacional validando sua participação nacional.

a) COMO MODELAR O PROJETO?

CONTRATAÇÃO
COM APOIO DE

BANCOS
PÚBLICOS

APOIO DE
ORGANISMOS DE

FOMENTO
INTERNACIONAL

12



CASES DE
SUCESSO

3. COMO ESTRUTURAR UM PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO?

Licitação aberta:  processo  aberto  para  que  qualquer  empresa  possa
participar  da  l icitação  ou ,  como  tem  sido  o  caso  nos  últimos  anos ,  servir  para
a  formação  de  painéis  por  t ipo  de  serviço .

Painel por tipo de serviço:  uma  l icitação  aberta  seleciona  consultores  por
conta  de  sua  experiência  e  outros  fatores  e  forma-se  uma  tabela  (o  painel )
com  empresas  pré-selecionadas  para  poder  participar  de  l icitações  de
determinados  t ipos  de  serviço  por  um  prazo  determinado  –  por  exemplo  os
painéis  dos  estados  austral ianos  de  Victoria  ( legal  (2 )  e
financeira /comercial (3 ) )  e  New  South  Wales  ( legal  (4 ) ) .

Consultores pré-selecionados escolhidos pelo poder concedente:  por
exemplo ,  a  consultoria  f inanceira  e  comercial  do  projeto  Sydney  Metro  City
and  South  West  (o  maior  projeto  de  transporte  público  da  Austrál ia )  foi
escolhida  considerando  apenas  as  empresas  conhecidas  como  “big  4 ”  (5 ) .

Único prestador:  t ipicamente  contratos  l imitados  a  determinados  valores ,

como  por  exemplo  o  governo  de  Canberra  que  buscou  assessoria  para  um
projeto  do  setor  de  água /saneamento  de  uma  única  empresa .

Austrália e Nova Zelândia ,  países  no  estado  da  arte  quando  se  trata  de  projetos
de  infraestrutura  e  com  diversas  iniciativas  de  desestatização  de  sucesso  nos
últimos  anos  (1 ) ;  geralmente  contratam  consultores  das  seguintes  maneiras :

1 :  https : / /blogs .worldbank .org /ppps /strategies-work-new-south-wales- leads- infrastructure-development-austral ia  e
https : / /www .afr .com /companies / infrastructure /nsw- looking-to-sell- i ts-remaining-westconnex-stake-20200305-p547b7
2 :  https : / /www .vic .gov .au / legal-services-panel-contract
3 :  https : / /www .buyingfor .vic .gov .au /professional-advisory-services-contract
4 :  https : / /beta .buy .nsw .gov .au /schemes /nsw-government- legal-services-panel
5 :  EY  (assessora  f inanceira  e  comercial  do  Sydney  Metro  CSW ) ,  PWC ,  KPMG  e  Deloitte .
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RECOMENDAÇÕES
Igualdade de condições aos interessados na estruturação, seja mediante licitação, seja

mediante contratação direta, seja, ainda, por meio de processos de MIP/PMI
Organização de assessoria técnica, jurídica e econômico-financeira capacitada durante

todas as fases do projeto, desde o início do planejamento até assinatura do contrato de
desestatização, e definição de equipe do ente público contratante apta para avaliar o
material produzido pelos assessores
É recomendável que os assessores jurídico e econômico-financeiro participem sempre
juntos como um consórcio por conta das sinergias na análise dos termos comerciais

Em projetos relativamente simples e/ou de setores com maior track record (ex. energia),

pode-se incluir o assessor técnico no consórcio para facilitar a gestão dos contratos (gestor
dos projetos PMO). Caso o projeto seja muito complexo, recomenda-se a contratação

separada do assessor técnico
Evitar PMI: escopo geralmente indefinido, poucos recursos para avaliação dos estudos e

preparação do edital, eventual conflito de interesse etc
Evitar conflito de interesses: as empresas que trabalham na estruturação e avaliação das

propostas devem ser proibidas de assessorar um concorrente na licitação

14



3. COMO ESTRUTURAR UM PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO?
b) O QUE ENVOLVE A MODELAGEM DO PROJETO?

ESTRUTURAÇÃO
DE PROJETO

a  partir  dos  estudos  técnicos ,

econômico- f inanceiro  e
jurídicos

CONHECIMENTO
DO MERCADO-ALVO

e  de  possíveis  proponentes  e
partes  interessadas

TRABALHO CONJUNTO

de  todas  as  equipes  responsáveis
pela  elaboração  do  projeto

IDENTIFICAÇÃO
DETALHADA DO

OBJETO DO PROJETO

ESTUDO SOBRE A
VIABILIDADE LEGAL

ANÁLISE DE LIMITAÇÕES
FISCAIS E

ORÇAMENTÁRIAS

ESTIMATIVA 
DE CUSTOS

COMPARAÇÃO DE
MODELOS DE

CONTRATAÇÃO
do  modelo  proposto

O QUE É?
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3. COMO ESTRUTURAR UM PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO?
b) O QUE ENVOLVE A MODELAGEM DO PROJETO?

O QUE FAZ?

ELABORAÇÃO
DOS DOCUMENTOS

edital ícios ,

inclusive  dos  anexos
técnicos

ESTRUTURAÇÃO DOS
INDICADORES DE

DESEMPENHO

para  a  verif icação  dos  serviços  do
Parceiro  Privado  –  remuneração

atrelada  ao  desempenho  e
qualidade

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

matriz  de  r iscos  inerentes  ao
projeto  com  alocação

eficiente  entre  público  e
privado

APRIMORAMENTO
NORMATIVO

Proposição  de  novas
legislações  e

regulações  para  viabil izar
o  projeto

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

verif icação  de  condições  –  estudos
de  impacto  ambiental  e  de  passivos

ambientais  existentes

LEVANTAMENTO DAS
DESAPROPRIAÇÕES

necessárias  para  implantação
do  projeto

ESTUDO DE DEMANDA

com  projeção  de  longo  prazo
baseadas  em  premissas

adequadas  e  conservadoras

AVALIAÇÃO
DO IMPACTO SOCIAL

do  projeto  sobre  as
comunidades  afetadas
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ANÁLISE DE CUSTO BENEFÍCIO DO PROJETO (VALUE
FOR MONEY)

VfM é definido como a combinação ótima do ciclo de vida do
Projeto, incluindo custos e qualidade (ou adequação aos objetivos
da política pública) dos bens e serviços a serem contratados. O VfM
não é uma escolha baseada no menor preço dos bens e
serviços. Para se alcançar sucesso na contratação pública, é
necessário considerar ex ante, nos primeiros passos da contratação,

quais seriam os principais pontos de VfM para o processo de
contratação pública [Tradução Livre, HM Treasury¹]

VfM engloba:

3. COMO ESTRUTURAR UM PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO?

¹  Fonte :  HM  Treasury .  Value  for  Money  Assessment  Guidance .  November  2006
²  Fonte :  Coursera :  Public-Private  Partnerships  (PPP ) :  How  can  PPPs  help  deliver  better  services? World  Bank  Group ,  2015 .

ANÁLISE DE TODO
O PROJETO
(INCLUSIVE
OPERAÇÃO)

RISCOS QUALIDADE PREÇO
COMPARAÇÃO
COM OUTROS

ARRANJOS

EXEMPLO ILUSTRATIVO
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RECOMENDAÇÕES
Padronização, estabilidade e segurança jurídica nos processos licitatórios das minutas

dos contratos
Diálogo institucional com os órgãos de controle: verificar os procedimentos de controle e

fiscalização perante os órgãos de controle, de forma a evitar questionamentos e suspensões
dos processos de contratação dos parceiros (conforme o caso, poderão ser organizadas
apresentações e visitas institucionais perante os órgãos de controle para ex ante apresentar

os detalhes dos projetos)

Igualdade de condições aos interessados na licitação, evitando barreiras de entrada

Transparência por meio de publicação dos estudos técnicos para os projetos de

desestatização, visando reduzir a assimetria de informação dos interessados.

Interação com o mercado durante a estruturação: as chances de sucesso aumentam se o

mercado é consultado e têm suas sugestões levadas em consideração ao invés de se impor
um modelo de negócio específico. A consulta ao mercado deve ocorrer antes da abertura da
licitação, durante a fase de modelagem, evitando questionamentos de favorecimento, com
ampla transparência e registro de todas as conversas
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4.ALTERAÇÕES
LEGISLATIVAS

Conforme adiantado, a modelagem
deve buscar analisar a legislação
e o arcabouço institucional do
ente público contratante, e
sinalizar a necessidade de ajuste
e/ou adequação da Legislação para

fins de êxito do processo de
desestatização
É natural que haja alterações
legislativas pelo Ente público

contratante do processo de
desestatização.

Uma das discussões sobre este tema
é a necessidade de autorização
legislativa prévia para que o Poder

Executivo possa implementar
projetos de desestatização.

Esclarece-se ao lado os argumentos
utilizados para problematizar essa

discussão, apresentando-se, na
sequência, racional sobre o tema
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4. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

PRIVATIZAÇÃO
CONCESSÃO

COMUM & PPP

INTERESSE PÚBLICO –
PROTEÇÃO E BUROCRATIZAÇÃO
A necessidade de lei perpassa pela
necessária proteção do interesse
público, podendo, no entanto,

representar verdadeiro processo de
burocratização e, até mesmo,

inviabilização do processo de
desestatização

PATRIMÔNIO PÚBLICO 
DIRETO E INDIRETO 
As participações que União, Estados e
Municípios detêm em empresas configuram
patrimônio desses e, portanto, vinculadas à
ideia geral de proteção do interesse público.

Esse patrimônio pode ser detido diretamente
pelo ente estatal – sob a forma de cotas ou
ações – ou, ainda, detidos, indiretamente, ou
seja, detidos por empresas cujo controle
cabe ao ente estatal (titularidade indireta)
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Ausência de previsão constitucional da exigência de lei autorizativa para concessões de serviços públicos –

Interpretação textual e sistemática do artigo 175, caput da CF

4. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS
INTERPRETAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL

PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

CONCESSÃO
COMUM & PPP

Lei nº 9.074/95 prevê a necessidade de lei autorizativa para outorga
de concessões, com exceção aos casos de saneamento e limpeza
urbana¹

Adicionalmente, não é incomum constituições estaduais ou leis
orgânicas municipais exigirem lei autorizativa para contratação de
projetos de desestatização.

Muitas legislações de concessão e PPP positivam autorização
abstrata para outorga de projetos em diversos setores.

PRIVATIZAÇÃO

A Legislação de desestatização da União
(Leis nº 9.491/1997 e 13.334/2016) prevê a
autorização legal aberta para inclusão de
empresas estatais no programa de
desestatização, o que vem sendo realizado
mediante decretos do Poder Executivo

¹  Importante  observar  também  que  a  Lei  nº  11 .079 /04  exige  autorização  legislativa  específ ica  no  caso
contratação  de  PPP  sob  a  modalidade  de  concessão  patrocinada ,  caso  mais  de  70% da  remuneração  do
parceiro  privado  for  paga  pela  Administração  Pública
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4. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

INCONSTITUCIONALIDADE DE CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS, LEIS ORGÂNICAS MUNICIPAIS E
LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA INFRACONSTITUCIONAL QUE IMPONHAM A EXIGÊNCIA DE LEI
AUTORIZATIVA PARA CONCESSÕES (ADI 462-BA)

CONCESSÃO
COMUM & PPP

Com base nos princípios da harmonia e separação dos poderes (artigo 60, §4º, III, da Constituição Federal) a
exigência de lei autorizativa é entendida por diversos Tribunais como um avanço do Poder Legislativo sobre
competências tipicamente administrativas do Poder Executivo.

O poder decisório sobre a delegação de serviços não pode ser transferidos para o Legislativo, não cabendo
uma ascendência hierárquica do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. A autorização prévia do Poder
Legislativo não pode ser um pressuposto de validade das concessões ou permissões para exploração de
serviços públicos e, portanto, uma forma de participação na formação desses acordos, conforme ADI 462/BA,

julgada pelo Supremo Tribunal Federal - STF
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4. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

Como regra geral há necessidade de prévia autorização legislativa para
alienação do controle de empresas públicas e sociedades de economia
mista criadas com base em autorização legislativa.

Para as subsidiárias, o STF ao julgar MC ADI 5624/2018 entendeu pela
desnecessidade de prévia autorização legislativa (genérica ou
específica), eis que a subsidiárias são criadas com base em autorização
genérica contida na lei que autoriza a criação da controladora –

Paralelismo das Formas.

Na MC ADI nº 5624/2018, o STF não esgotou o tema quanto a
necessidade da lei autorizativa ser genérica ou específica. Durante os
debates e votos, percebe-se uma inclinação para a possibilidade de lei
genérica que, no caso da União Federal, seria a lei do Programa
Nacional de Desestatização, exceto para aqueles casos em que se faz
necessária lei específica face à vedação legal hoje existente, como por
exemplo, o caso do Banco do Brasil e da Petrobras

A necessidade de lei autorizativa específica ou genérica é objeto da ADI
6241, que se encontra em processo de julgamento. Nessa ação o STF
enfrentará diretamente o tema – e não indiretamente como fez na MC
ADI 5624/2018. 

Parecer da AGU apresentado na ADI 6241 opina pela desnecessidade de
lei autorizativa específica, bastando, portanto, a lei do PND como lei
genérica. 

Há, também, julgados do STF que, já no passado, enfrentaram a
questão e a decisão foi pela desnecessidade de lei específica (p. ex. MC
ADI 562, MC ADI 1549, MC ADI 1703 e MC ADI 3578)¹

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – ALIENAÇÃO DE CONTROLE ACIONÁRIO DE EMPRESAS
PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

PRIVATIZAÇÃO

¹  Decreto  nº  9 .188 /2017  estabeleceu  um  regime  especial  de  desinvestimento  de  ativos  das
sociedades  de  economia  mista ,  no  âmbito  da  Administração  Pública  Federal ,  aplicando-se  também
às  sociedades  subsidiárias  e  controladas  pelas  referidas  estatais .  Como  se  trata  de  processo  de
dispensa  de  l icitação ,  a  adesão  pelas  estatais  ao  regime  especial  de  desinvestimento  é  facultativa ,

dependendo  de  aprovação  pelo  Conselho  de  Administração  ou  do  órgão  diretivo  máximo  e  de
comunicações  ao  Ministério  supervisor  (cf .  §1º ,  art .  3º  ) .  A  util ização  desse  procedimento  deve
seguir  as  orientações  do  STF  no  julgamento  da  MC  ADI  5624 /2018
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RECOMENDAÇÕES
Não obstante os argumentos em desfavor da exigência de autorização legislativa específica
para o processamento de projetos de desestatização, recomenda-se a análise de toda a
legislação do ente público contratante, a fim de evitar questionamentos no âmbito do
processo e atrair investidores.
Adicionalmente,  considerando a sensibilidade do tema, recomenda-se que a avaliação
legal e institucional da legislação seja um dos primeiros passos da estruturação do
projeto, assegurando tempo hábil para todos os trâmites legais envolvendo a aprovação de

nova legislação, conforme necessário.

Caso entenda-se pela necessidade de promulgar nova legislação para aprimorar ou mesmo
viabilizar o processo de desestatização é necessário realizar avaliação das diretrizes
constitucionais ao processo legislativo, como (i) diretrizes para eficácia da nova legislação e

(ii) quórum e iniciativa da propositura legislativa, afastando discussões acerca da
constitucionalidade da legislação do projeto.

Convém, ainda, realizar avaliação de precedentes judiciais e administrativos para

embasar as medidas a serem propostas, alinhando o projeto com as boas práticas de cada
projeto
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5. CONDUÇÃO DE CONSULTA POPULAR PARA DESESTATIZAÇÃO

Processo  documental ,  no  qual  as  minutas
edital ícias  do  projeto  de  desestatização
são  publicados  em  endereço  eletrônico  do
ente  público  contratante ,  para  colher
contribuições  específ icas  apresentadas
pelos  interessados  e  pela  sociedade  civi l
Procedimento  obrigatório  para  PPPs ,

observado  período  mínimo  previsto  em  lei
para  colher  as  contribuições  (art .  10  da  Lei
nº  11 .079 /04 )

Legislação  local  pode  impor  obrigações  de
consulta  pública  ou  outras  interações  com
a  sociedade  civi l ,  recomendando-se
atenção  para  estes  procedimentos

Processo  presencial ,  com  apresentação  dos
principais  contornos  do  projeto  de
desestatização ,  com  interação  verbal  e /ou
escrita  junto  dos  participantes  –  também
aberto  para  interessados  e  para  sociedade
civi l
Procedimento  previsto  no  art .  39  da  Lei  nº
8 .666 /93  para  todas  as  contratações  públicas
de  alto  vulto ,  observadas  as  regras  para
publicação  dos  avisos  e  os  critérios  do
Decreto  nº  9 .412 /18
Legislação  local  pode  impor  obrigações  de
audiência  pública  ou  outras  interações  com
a  sociedade  civi l ,  recomendando-se  atenção
para  estes  procedimentos

CONSULTA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA
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5. CONDUÇÃO DE CONSULTA POPULAR PARA DESESTATIZAÇÃO

Documentos a serem submetidos à Consulta Pública:  minuta  do  edital  e  de  contrato ,

inclusive  seus  anexos
Meios de Publicação:  imprensa  oficial ,  jornais  de  grande  circulação ,  e  por  meio  eletrônico

Informações Constantes do Aviso de Consulta Pública:  a  justif icativa  para  a  contratação ,  a

identif icação  do  objeto ,  o  prazo  de  duração  do  contrato ,  e  seu  valor  estimado
Prazos: prazo  mínimo  de  30  (tr inta )  dias  para  recebimento  de  sugestões ,  cujo  termo  dar-se-á

pelo  menos  7  (sete )  dias  antes  da  data  prevista  para  a  publicação  do  edital

CONSULTA PÚBLICA

a) REGRAS
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5. CONDUÇÃO DE CONSULTA POPULAR PARA DESESTATIZAÇÃO

Documentos a serem submetidos à Audiência Pública:  todas  as  informações  pertinentes

para  a  fase  do  projeto
Meios de Publicação:  pelos  mesmos  meios  previstos  para  a  publicidade  da  l icitação

Informações Constantes do Aviso de Audiência Pública:  não  há  exigência  legal  expressa

sobre  esse  ponto ,  entendendo-se  necessário  o  esclarecimento  do  objeto  do  projeto ,  local  de
realização  da  audiência  pública ,  horário ,  e  procedimento  para  acesso  à  audiência  pública ,

bem  como  indicação  de  como  acessar  o  regulamento  da  audiência  pública  (se  houver )

Prazos:  antecedência  mínima  de  15  (quinze )  dias  úteis  da  data  prevista  para  a  publicação  do

edital ,  e  divulgada ,  com  a  antecedência  mínima  de  10  (dez )  dias  úteis  de  sua  realização

AUDIÊNCIA PÚBLICA

a) REGRAS
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Elaboração e divulgação de regulamento da audiência pública,

contendo as principais informações (objeto, data e horário, local,
procedimentos e participação de interessados, duração etc.)

Possibilidade de se permitir, juntamente à apresentação do projeto
pelo Poder Executivo, a exposição técnica dos consultores, abrindo a
palavra para questionamentos, que poderão ser respondidos
verbalmente no momento da audiência ou depois, oportunamente, por
escrito
Fornecer formulário de perguntas e providenciar lista de presença
para os participantes da Audiência Pública, auxiliando na organização,

registro e controle dos procedimentos durante apresentação presencial.
Também deverá ser fornecido formulário para preenchimento de
contribuições na consulta pública, de forma online
Registrar todos os depoimentos e exposições por meio eletrônico
(gravação em áudio e vídeo), de forma a preservar a integridade de seus
conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídio ao
aprimoramento dos documentos editalícos. Posteriormente, é
aconselhável que estes depoimentos e exposições sejam transcritos e
encartados no processo administrativo da desestatização

5. CONDUÇÃO DE CONSULTA POPULAR
PARA DESESTATIZAÇÃO
b) BOAS PRÁTICAS
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Importante realizar registro de todas as contribuições colhidas durante os procedimentos
de consulta popular, respondendo às interações da sociedade civil e dos interessados, seja
presencialmente, seja mediante publicação de análise das contribuições colhidas.

Convém lembrar que os procedimentos de consulta popular não devem ser encarados
como mero cumprimento de exigência legal, mas sim como momento de teste do projeto,

utilizado para colher contribuições e aprimorar os documentos editalícios da modelagem. É
dizer, por vezes as contribuições da interação popular gerarão alterações nos documentos.

Abaixo reproduzimos modelo de formulário para análise de contribuições colhidas em
consulta e audiência pública:

5. CONDUÇÃO DE CONSULTA POPULAR PARA DESESTATIZAÇÃO

Nº # INTERESSADO DOCUMENTO
ITEM/CLÁUSULA

ANALISADA CONTRIBUIÇÃO RESPOSTA
ACOLHIMENTO DA

CONTRIBUIÇÃO

1
Empresa  XPTO

S .A .
Edital Acatado

Item  1 .2  que  versa  das
regras  de  participação

em  Consórcio

O  Edital  não  deixa  clara  a
regra  de  l iderança  do

consórcio  no  caso  deste  ser
formado  por  empresa
brasi leira  e  estrangeira

Nos  termos  do  art .  33 ,  §1º  da
Lei  nº  8 .666 /93 ,  a  l iderança

cabe  às  empresas  brasi leiras .

Este  ponto  será  refletido  na
redação  f inal  do  Edital

b) BOAS PRÁTICAS
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5. CONDUÇÃO DE CONSULTA POPULAR PARA DESESTATIZAÇÃO

Recomenda-se  manter  o  atendimento  das  normas  sanitárias ,  com  realização  de  audiência

pública  em  local  ( f ís ico  ou  virtual )  com  instrumentário  tecnológico  que  permita  a
transmissão  ao  vivo  dos  atos  da  audiência  pública ,  com  possibil idade  de  interação  oral
e /ou  por  escrito  com  todos  os  interessados  e  integrantes  da  sociedade  civi l
Se  optado  pela  realização  de  audiência  pública  em  local  f ís ico ,  além  da  transmissão  ao
vivo  com  uso  de  meios  tecnológicos ,  deve-se  seguir  as  restrições  à  aglomeração  de
pessoas  no  local ,  espaçando-se  os  assentos ,  ofertando  álcool  para  lavagem  de  mãos  dos
presentes ,  bem  como  medindo  sua  temperatura  na  porta  de  ingresso  (se  possível ) ,  por
meio  de  termômetros  a  distância .

Entende-se  importante  manter  parcela  da  audiência  pública  em  meio  f ís ico  e  parcela  em
meio  eletrônico ,  evitando  questionamentos .  Também  é  importante  justif icar  todas  as
medidas  adotadas  considerando  a  pandemia  de  COVID-19
Há  pareceres  jurídicos  de  Procuradorias  e  precedentes  de  audiências  públicas  que
ocorreram  em  meio  ao  período  de  pandemia  da  COVID-19  (ver  o  exemplo  da  concessão  de
uso  do  zoológico ,  jardim  botânico  e  fazenda  –  SIMA ,  promovido  pelo  Estado  de  São  Paulo )

c) ORIENTAÇÕES DEVIDAS EM FUNÇÃO DA COVID-19
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RECOMENDAÇÕES
Importante verificar a existência de regras específicas do ente público ou do setor do

projeto de desestatização para consulta popular, visando afastar questionamentos (por
exemplo, a privatização de muitas empresas estatais carece de referendos populares).

Há poucas regras legais tratando da condução dos processos de consulta popular, deixando
liberdade para os gestores públicos adotarem regras próprias. O limite das regras
impostas pelas autoridades deve ser a finalidade de publicidade, controle e
transparência.
Recomenda-se seguir atentamente as Boas Práticas deste material, com publicação de

regras claras de participação popular, fomentando a participação responsável de todos os

envolvidos.

Nos casos envolvendo a construção de ativos em mais de um município, recomenda-se a
realização de mais de uma audiência pública, para colher contribuições de todos os

afetados (seria o caso, por exemplo, de projeto envolvendo a concessão de um bloco de
aeroportos).

Salvo alteração substancial do projeto (por exemplo, mudança de objeto), não seria
preciso repetir os procedimentos de consulta popular, haja vista o seu objetivo de

aprimorar os documentos editalícios e a modelagem do projeto de desestatização.
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6. ESTRUTURA DE 

PROCESSOS COMPETITIVOS
Um  ponto-chave  dos  processos  de
desestatização  está  na  formatação  do
processo  competit ivo  para  outorgar  um
contrato  de  concessão ,  PPP ,  ou  mesmo
para  realizar  uma  privatização  exitosa .

Por  se  tratar  de  processos  sujeitos  à
normas  de  direito  público ,  há  algumas
regras  legais  que  devem  ser  observadas ,

mas  cujo  conteúdo  ainda  permite
importantes  decisões  por  parte  do
contratante  para  fomentar  competição  e
buscar  atrair  interessados  qualif icados
para  parceria  público-privada
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6.ESTRUTURA DE PROCESSOS COMPETITIVOS
CONCESSÃO

COMUM & PPP

Competição processada mediante licitação (art. 175 da
CF/88), na modalidade concorrência, seja nacional, seja
internacional¹
Possibilidade de inversão de fases da licitação
Exigência de garantias de propostas para participar da
licitação, limitado a 1% do valor estimado do contrato³

Possibilidade de estruturar a competição mediante a
entrega de envelopes fechados e/ou lances viva-voz
Atenção para condições de assinatura do contrato, como,

por exemplo, constituição de Sociedade de Propósito
Específico – SPE, com integralização de capital social
mínimo²

PRIVATIZAÇÃO

Competição processada mediante processo
competitivo, com possibilidade de utilização da
modalidade leilão
Discussão sobre procedimentos competitivos de
mercado, haja vista dispensa de licitação para
alienação de valores mobiliários (art. 17, inc. II, alínea
“c” da Lei 8.666/93), com base na regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários
Possibilidade, conforme o caso, de inversão de fases
da competição
Possibilidade de estruturar a competição mediante
a entrega de envelopes fechados e/ou lances viva-

voz

¹Se  a  concorrência  for  processada  em  âmbito  internacional ,  é  importante  dispor  de  regras  para  participação  de  empresas  estrangeiras ,  com  publicação  de  documentos  edital ícios  em  inglês  e  prazo  compatível  para  apresentação
de  propostas  (ver  Acórdão  2672  –  2017 ,  Plenário  do  TCU )

²Se  adotada  a  constituição  da  SPE  no  formato  de  sociedade  anônima ,  há  percentual  mínimo  de  integralização  do  capital  social  da  companhia ,  cf .  art .  80 ,  inc .  I I
da  Lei  6 .404 /1976
³  Cf .  art .  31 ,  inc .  I I I  da  Lei  8 .666 /1993
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PRIVATIZAÇÃO

6.ESTRUTURA DE PROCESSOS COMPETITIVOS

¹  Recomenda-se  deixar  as  equipes  jurídicas  da  Prefeitura  e  dos  consultores  alerta ,  com  acompanhamento  diário  dos
tribunais  judiciais  e  administrativos ,  para  garantir  rápida  resposta  do  contratante  no  caso  de  questionamentos  à  l icitação
²  Recomenda-se  ver  Acórdão  do  Plenário  nº  2 .905 /2014  –  TCU ,  sobre  procedimento  recursal  para  garantir  agil idade  e  l isura
no  procedimento  l icitatório

Importante  observar  que  o  processo  l icitatório  deve
garantir  aos  interessados  seus  direitos  de  apresentar
esclarecimentos  e  de  submeter  impugnações  ao  edital ,
respeitados  os  prazos  estabelecidos  pela  legislação  e
pelo  instrumento  convocatório .

Também  é  preciso  observar  os  direitos  das  l icitantes
apresentarem  recursos  das  decisões  proferidas  pelas
autoridades ,  observado  o  art .  109  da  Lei  8 .666 /93²

Os  processos  também  estão  sujeitos  à  representação
perante  os  Tribunais  de  Contas  e  questionamentos  no
judiciário  nos  termos  da  legislação .

SE  O  PRIMEIRO  COLOCADO
POSSUI  UM  DESCONTO  DE

DIFERENÇA
CONSIDERÁVEL ,  O  PODER

PÚBLICO  PODE  TER
DIFICULDADES  PARA

DESABILITAR  O  PRIMEIRO
COLOCADO ,  CASO  A  SUA
“FALTA ”  NA  HABILITAÇÃO

NÃO  SEJA  SÉRIA

ORDEM DE FASES DA LICITAÇÃO (PROCESSAMENTO REGULAR E COM INVERSÃO DE FASES)

ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES
E RECURSOS¹

PERMITE  AGILIDADE
NO  PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO

PREPARAÇÃO DAS
 PROPOSTAS

CREDENCIAMENTO HABILITAÇÃO
PROPOSTA 
COMERCIAL

FASES RECURSAIS

INVERSÃO DE FASES

ENTREGA DAS
PROPOSTAS

PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL

VALIDAÇÃO
DO GANHADOR

VANTAGEM DESVANTAGEM
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PRAZO
O fixado em lei entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento das propostas (art. 21 da Lei 8.666/93).

Como boa prática recomenda-se publicação de prazo maior, entre 60-100 dias, permitindo análise detida do projeto pelos
interessados.

6.ESTRUTURA DE PROCESSOS COMPETITIVOS

LOCAIS DE PUBLICAÇÃO
O aviso de licitação deve ser publicado em diários oficiais, jornais de grande circulação e endereço eletrônico do contratante,

constando todos os documentos do projeto e, na medida do possível, os estudos técnicos e demais documentos de apoio que
embasaram a desestatização.

BOAS PRÁTICAS
Publicação do aviso de licitação com antecedência de 60-100 dias.

Disponibilização ordenada de documentos editalícios, com disponibilização de estudos técnicos e demais documentos de apoio
que embasaram a desestatização (incluindo atas, leis etc).

Se procedimento internacional, publicação de documentos editalícios em inglês.

Atenção aos prazos para resposta de esclarecimentos e impugnações.
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6.ESTRUTURA DE PROCESSOS COMPETITIVOS
OBSERVAÇÕES GERAIS DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Prova de inscrição no CNPJ
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e junto ao FGTS
Certidão negativa conjunta, emitida pela RFB e pela PGFN, relativa aos tributos administrados pela RFB, às contribuições previdenciárias e à
dívida ativa da União administrada pela PGFN
Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual e Municipal 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, com apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  

REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA

  (CONFORME O CASO)
  ART. 29 DA LEI 8.666/93

HABILITAÇÃO TÉCNICA
  (CONFORME O CASO)

  ART. 30 DA LEI 8.666/93

 Considerando  a  necessidade  de  contratar  parceiros  privados  com  conhecimento  para  organizar  a  prestação  dos  serviços ,  é
comum  a  exigência  de  comprovação  de  experiência  anterior  em  atividades  semelhantes ,  sob  a  ótica  técnico-operacional .  O
Tribunal  de  Contas  da  União  possui  jurisprudência  predominante  no  sentido  de  o  quantitativo  mínimo  a  ser  observado  não
poder  ser  superior  a  50% dos  quantitativos  dos  i tens  de  maior  relevância  da  obra  ou  serviço ,  a  menos  que  a  especif icidade  do
objeto  recomende  percentual  maior ,  de  forma  excepcional ¹  
Considerando  ser  fundamental  à  iniciativa  privada  conseguir  f inanciar  os  projetos  de  desestatização ,  várias  l icitações  exigem
comprovação  de  experiência  anterior  na  captação  e  aplicação  de  recursos  em  projetos  de  infraestrutura  

Ato  constitutivo ,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor  e  alterações  (caso  não  consolidado )  e  prova  dos
administradores  em  exercício ,  devidamente  registrados
Importante  se  atentar  para  regras  específ icas  objetivando  ampliar  a  competição  de  ( i )  empresa  ou  sociedade
estrangeira ;  ( i i )  instituição  f inanceira ;  ( i i i )  entidade  de  previdência  complementar ;  e  ( iv )  fundos  de  investimento²

HABILITAÇÃO JURÍDICA
(CONFORME O CASO)

ART. 28 DA LEI 8.666/93

HABILITAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA

(CONFORME O CASO)
ART. 31 DA LEI 8.666/93

Certidão  negativa  de  pedido  de  falência ,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial  (observada  a  permissão  de  empresas  em
recuperação  judicial  participarem ,  nos  termos  da  decisão  do  STJ  –  AREsp .  309867  /  ES²)

Garantia  de  proposta ,  l imitada  a  1% do  valor  estimado  do  contrato  (ver  questões  de  seguro-garantia  da  Circular  SUSEP  477 )

Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis ,  referentes  ao  último  exercício  social  exigido  na  forma  da  lei ,  devidamente
registrados  e ,  se  for  o  caso ,  auditados  por  empresa  de  auditoria  independente  regularmente  registrada ,  vedada  apresentação
de  balancetes  ou  balanços  provisórios
Importante  se  atentar  para  regras  específ icas  objetivando  ampliar  a  competição  de  ( i )  entidade  de  previdência
complementar ;  e  ( i i )  fundos  de  investimento³

¹  Acórdãos  No .  1 .284 /2003 ,  2 .088 /2004 ,  2462 /2007 ,  2215 /2008 ,  2147 /2009 ,  1432 /2010 ,  276 /2011 ,  342 /2012 ,  todos  do  Plenário
²  Conforme  consta  no  Acórdão  “A  exigência  de  apresentação  de  certidão  negativa  de  recuperação  judicial  deve  ser  relativizada  a  f im  de  possibil itar  à  empresa  em  recuperação  judicial  participar  do  certame ,  desde  que  demonstre ,  na  fase  de  habil itação ,  a  sua
viabil idade  econômica ”�³  Ver  l icitações  recentes  em  que  fundos  de  investimento  conseguiram  participar  dos  certames ,  sagrando-se  vencedores  (ex .  rodovia  PIPA  do  Estado  de  São  Paulo  (2019 )  e  lei lão  de  privatização  da  CESP ,  também  do  Estado  de  São  Paulo  (2018 )
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Exigência de propostas em envelopes fechados aumenta a
chance das licitantes apresentarem suas melhores propostas.

Havendo perspectiva de muitos licitantes, pode ser
interessante incentivar a apresentação de propostas em
envelope fechado, haja vista o aumento da probabilidade de
conseguir ex ante melhores propostas das licitantes. O
recebimento de propostas somente via envelopes fechados
pode ser utilizado para incentivar propostas responsáveis e
controlar deságios expressivos nas propostas de preço.

Importante apresentar, como anexo ao edital, modelo de
proposta a ser submetida pelas licitantes, evitando
discussões de forma.

Avaliar a pertinência de exigir a submissão de plano de
negócios, observada a dificuldade de avaliar seu conteúdo à
época da licitação.

Exigência de propostas com fase de lances viva-voz poderá
fazer com que as licitantes não apresentem suas melhores
propostas 

Havendo perspectiva de poucos licitantes, pode ser
interessante incentivar a apresentação de propostas
considerando posterior fase de lances, haja vista o
aumento da probabilidade de conseguir melhores
propostas das licitantes no momento do leilão viva-voz.

Optando-se pela fase de lances, parece ser importante por
aumentar as exigências de habilitação financeira e técnica,

assim como a garantia da proposta e, quando possível,
valores de integralização do capital social da
concessionária¹

6.ESTRUTURA DE PROCESSOS COMPETITIVOS

¹  Também  é  possível  ponderar  a  previsão  de  mecanismo  de  lance-responsável ,  semelhante  aquele  previsto  para  a  Rodovia  de  Integração  do  Sul  –  RIS  (BR-101 /290 /448 /386 /RS ,

analisado  no  Acórdão  1174 /2018  -  Plenário  (Processo  nº  028 .343 /2017-4 ) ,  do  TCU

ENVELOPES FECHADOS LANCES VIVA-VOZ
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6.ESTRUTURA DE PROCESSOS COMPETITIVOS

Existência  de  regras legais para processamento da modalidade concorrência  (art .  43  da

Lei  8 .666 /93 )  exige  medidas  para  assegurar  o  sigi lo  das  propostas  e  dos  proponentes ,  o
que  gera  recomendação  de  da  preservação  da  exigência  do  recebimento  dos  envelopes
por  meio  f ís ico ,  por  correspondência  ou  protocolo .  

Deve-se  assegurar ,  por  meios  presenciais e/ou tecnológicos ,  o  acompanhamento  de

qualquer  interessado  e  a  participação  direta ,  com  direito a voz ,  dos  representantes

credenciados  das  l icitantes  (ainda  que ,  neste  último  caso ,  seja  assegurado  mediante
instrumentos  digitais ,  como ,  por  exemplo ,  plataforma  Zoom ,  Teams  etc . )

A  realização  da  sessão  pública  deverá  contar  com  meios tecnológicos  para  transmissão

ao  vivo ,  devendo-se  seguir  as  restrições  à  aglomeração  de  pessoas  no  local ,  espaçando-se
os  assentos ,  ofertando  álcool  para  lavagem  de  mãos  dos  presentes ,  exigindo  o  porte  de
mascaras ,  com  uso  de  microfones  individuais  (sem  comparti lhamento ) ,  bem  como
medindo  sua  temperatura  na  porta  de  ingresso  (se  possível ) ,  por  meio  de  termômetros  a
distância .

Há  precedentes  de  lei lões  realizados  em  meio  ao  período  de  pandemia  da  COVID-19 ,

processados  junto  da  B3  (ver  por  exemplo  a  l icitação  para  outorga  de  PPP  no  setor  de
iluminação  pública  do  Município  de  Angra  dos  Reis /RJ ¹ )

ORIENTAÇÕES DEVIDAS EM FUNÇÃO DA COVID-19

¹  Comunicado  Relevante  nº  001 /2020  –  Edital  de  Concorrência  Pública  nº  004 /2020 ,  disponível  no  seguinte  l ink  (acessado  em  21 .07 .2020 ) :

http : / /www .angra .r j .gov .br /SAPO /_ l icitacao /adm /upload /8192_40254_Comunicado%20Relevante%20001-2020%20da%20Concorrencia%20Publica%20004-2020 .pdf  
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RECOMENDAÇÕES
A estruturação do processo competitivo deve observar o disposto na legislação
competente, podendo ser modelado de forma a buscar maior competição, por meio
de três pilares: 

Atenção para regras sanitárias visando processar processos licitatórios em meio da
pandemia de COVID-19 (ver exemplo de processos já realizados, principalmente na
B3)

(i) processamento da licitação, com inversão ou sem inversão de fases 

(ii) exigência de documentos de habilitação, principalmente na parte de
qualificação técnica e permissão para participação de entidades de previdência
complementar e fundos de investimento (recomendável ampliar a competição para
estes agentes) 

(iii) estruturação da forma de apresentação de propostas comerciais, envolvendo
submissão de envelopes fechados com ou sem fase de leilão viva-voz – a escolha
pelo modelo de apresentação da proposta comercial dependerá da expectativa de
competição no certame, a ser avaliada durante a etapa de consulta popular
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7. QUESTÕES-CHAVE
PARA MODELAGEM
DOS CONTRATOS
PÚBLICO-PRIVADOS

O risco de inadimplemento e atraso
nos pagamentos devidos pelo Poder
Público ao contratado privado é
historicamente alto, sobretudo no que
se refere a Estados e Municípios 

Esse risco foi agravado pela crise
econômica e política dos últimos anos
e, mais recentemente, pelos efeitos da
pandemia global da COVID-19
Primeiro precedente judicial
desfavorável no contexto de PPPs e
suas garantias: PPP de Rio das Ostras
Precatório não é uma alternativa
viável, diante do histórico de
eternização: 6 moratórias sucessivas e,

consequentemente, grande incertezas
Sem a possibilidade de constituição
de garantias sólidas, a tendência é
que investidores internacionais com
menor apetite de risco deixem de
participar dos certames para outorgar
PPPs
A falta de garantias sólidas também
compromete a financiabilidade dos
projetos

GARANTIAS  DE
ADIMPLEMENTO  DO
PODER  PÚBLICO

CONTEXTO BRASILEIRO
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A utilização de fundos especiais
A contratação de seguro garantia com
companhias privadas
A garantia fidejussória por organismos
internacionais ou instituições
A garantia prestada por fundo não
contábil, de natureza privada
Fundo garantidor ou empresa estatal
criada para essa finalidade
Sugestão: considerar uma conta vinculada
para cada contrato de PPP, assegurando o
fluxo de pagamentos e a formação de
reserva de liquidez

GARANTIAS PÚBLICAS (11.079/04)

Caução em dinheiro ou em títulos da
dívida pública
Seguro-garantia
Fiança bancária 

Valor da garantia está, em regra, limitado
a 5% do valor do Contrato, podendO
chegar até 10%, para obras, serviços e
fornecimentos de grande vulto
envolvendo alta complexidade técnica e
riscos financeiros consideráveis (cf. art. 56
da Lei 8.666/1993

GARANTIAS PRIVADAS PARA
EXECUÇÃO DO CONTRATO
(8.666/93)

7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS 41



7. QUESTÕES-CHAVE
PARA MODELAGEM 

DOS CONTRATOS 

PÚBLICO-PRIVADOS

ATENÇÃO: 

FUNDOS GARANTIDORES
NÃO SÃO FUNDOS

ESPECIAIS, DE NATUREZA
CONTÁBIL

Cessão  de  créditos  (receitas )  privados ,  até  l imite  que  não  comprometa
operações  (disponível  para  estatais  operacionais  como  Sabesp ,  Petrobras
etc . )

GARANTIAS  DE
ADIMPLEMENTO  DO
PODER  PÚBLICO

FGP /Federal  –  FGIE  ABGF  à  Ex :  em  2018 ,  FGIE  prestou  1ª  garantia  em  PPP
do  município  de  Salto ,  no  valor  de  3  contraprestações  mensais

Estatal  Garantidora  Não  Dependente  (com  ativos  ou  receitas  no
patrimônio )  à  Ex :  CPP ,  PBH  Ativos ,  Codemig  e  Desenbahia

Fundos  Garantidores  (ou  pagadores )  de  direito  privado  estaduais  ou
municipais  (com  ativos  ou  receitas  vinculadas  no  patrimônio )  à  Ex :  FBGP
e  FII-RP

Contas  Garantias  com  recursos  depositados  ou  receitas  vinculadas

Garantia  Real  sobre  Bens  da  Administração  Direta

Mecanismos  de  f inanciamento  com  l iberação  atrelada  a  aporte  de
recursos
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Vinculação-Garantia  de  receitas  públicas  constitucionais / legais ,  como
receitas  da  COSIP  (art .149-A ,  CF ) ,  taxa  do  l ixo ,  salário-educação ,  receitas
vinculadas  à  saúde

VINCULAÇÃO  DE  RECEITAS  PÚBLICAS  (VINCULAÇÃO-GARANTIA )

Receitas  públicas  de  royalt ies ,  observadas  as  restrições  da  Lei  de
Responsabil idade  Fiscal  (vide  Lei  nº  13 .609 /2018 )

Receitas  públicas  sem  natureza  de  imposto  e  não  vinculadas  a  outra
finalidade  (art .  167 ,  IV )

Receitas  públicas  oriundas  de  dívida  ativa ,  parcelada  ou  não ,  observadas
as  normas  e  precedentes  aplicáveis

Receitas  oriundas  do  FPE  e  do  FPM
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7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

DISCUSSÃO NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL¹

STF, RE 184.116, 2ª T, Rel. M. Aurélio, j.
7.11.2000 (DJ 16.2.2001)

“Inexiste ofensa ao inciso IV do art. 167 da CF, no
que utilizado o produto da participação do
município no ICMS para liquidação de débito. 
A vinculação vedada pelo Texto Constitucional
está ligada a tributos próprios.”

STF, ADI 553/RJ, Plenário, Rel. Carmen Lúcia,
13.6.18, DJ 14.2.2019

“Para efeito do alcance do princípio da não
afetação é irrelevante se a receita é oriunda de
impostos de competência própria ou alheia
(isto é, resultante de participação).  A fórmula
constitucional expressiva da regra da não
afetação não menciona ‘vinculação de
impostos’, mas, e com maior dimensão,
‘vinculação de receitas de impostos’, o que
abrange, destarte, a arrecadação tributária
própria ou partilhada.” (citando Wallace Paiva
Martins)

¹ Ver também: TCU ACÓRDÃO 2435/2019 - PLENÁRIO, j. 09.10.2019: ”Não
incidência da regra geral de não-afetação de receitas de impostos, dirigida ao
legislador e às receitas de impostos de competência própria. Questões de fato
relevantes. Operações praticadas há mais de vinte anos. Segurança jurídica”
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Ativos líquidos devem ser consistentes com o valor das Garantias e a recorrência dasobrigações garantidas

Definição de cláusula arbitral

7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS
COMO ESTRUTURAR GARANTIAS MAIS SEGURAS?

Utilização de Agentes de Garantia Independentes, Verificadores Independentes, Programas de PPPs

O contrato deve explicitar tal objetivo da garantia como premissa do contrato de PPP, a fim de que o Poder
Judiciário ou Tribunal Arbitral possam dar efetividade à intenção manifestada pelas partes

As garantias devem ser estruturada para resistir a questionamentos e se manterem exequíveis durante o trâmite de
eventual disputa, ao menos até que sobrevenha decisão de mérito reconhecendo que a obrigação garantida (ou a
garantia) não é válida, devida ou não foi inadimplida
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7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

Importante notar  que  esse  sistema  não  busca  mitigar  o  r isco  de

adimplemento  do  Governo  Inglês  nas  PPPs  e  concessões ,  porque  tal  r isco  é
considerado  inexistente .  Tal  estrutura  é  pensada  tendo  em  vista  o  r isco  de
a  concessionária  não  honrar  o  f inanciamento

THE UK GUARANTEES SCHEME: GARANTIA AOS FINANCIADORES

A  Coroa  Inglesa  oferece  garantias  em  favor  de  f inanciadores  para  ajudar
projetos  de  infraestrutura  desafiadores  que  em  tese  não  conseguiriam
financiamento  sem  tal  apoio  (ou  conseguiriam  mediante  custos  muito  mais
elevados )

O QUE É O PROGRAMA?

Saneamento  básico ,  água ,  gás ,  energia ,  telecomunicações
Rodoviários ,  ferroviários  e  outros  relacionados  a  mobil idade
Saúde  e  educação
Instalações  de  tr ibunais  e  presídios
Habitacional

PROJETOS ELEGÍVEIS

Financiadores
disponibil izam  fundos
para  as  concessionárias

estruturarem  suas
operações  através  de
títulos /empréstimos

ESTRUTURA SIMPLIFICADA

Em  caso  de
inadimplemento  ou

violação  pela
concessionária ,  a

garantia  do  governo
inglês  assegura  o

pagamento  de  até  100%

do  saldo  devedor  da
concessionária  perante
seus  f inanciadores  de

longo  prazo

A  Concessionária  se
obriga  a  reembolsar
qualquer  pagamento

que  seja  feito  em
nome  dela  aos
financiadores

COROA INGLESACONCESSIONÁRIA

FINANCIADORES

45



7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

Governo  Brasi leiro  não  tem  o  mesmo  r isco  de  crédito  que  a  Coroa  Inglesa .    Ainda
assim ,  a  garantia  do  Tesouro /  União  (ou  de  um  fundo  garantidor  com  patrimônio
robusto )  poderia  reforçar  posit ivamente  o  pacote  de  garantias  do  f inanciamento
(garantias  de  Estados  e  Municípios  teriam  pouca  aceitação ,  salvo  se  prestadas  via
fundo  garantidor  ou  outros  mecanismos  como  nas  PPPs )

THE UK GUARANTEES SCHEME: APLICAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO

UMA  ESTRUTURA  DE  GARANTIA  SIMILAR  PODERIA  SER  PENSADA  PARA  O  CONTEXTO  BRASILEIRO ,  LEVANDO  EM
CONSIDERAÇÃO  ALGUMAS  PECULIARIDADES :

Para  que  não  configurasse  endividamento  público ,  e  superasse  a  vedação  da
Resolução  CMN /Bacen  (Resolução  n °  4 .589 ,  de  29  de  junho  de  2017 )  que  trata  do
contingenciamento  de  crédito  ao  setor  público ,  a  garantia  teria  que  ser  prestada
por  fundo  garantidor  de  natureza  privada  (a  exemplo  do  FGIE ,  FGCN ,  FGDUC ,  etc . ) .

GARANTIA PRESTADA POR FUNDO GARANTIDOR DE NATUREZA PRIVADA

RISCO BRASIL
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A ABGF é atualmente controlada pela União Federal e se encontra na lista de estatais a serem privatizadas 

Embora o Programa de Privatização seja de suma importância para propiciar ganhos de eficiência às atividades privatizadas e à economia de
modo geral, entende-se que esse não seria o caso da ABGF
A ABGF foi criada justamente com o propósito de oferecer garantias, seguros e soluções correlatas onde o mercado privado não tivesse
capacidade ou interesse de atuar.

7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

CONTEXTO

ABGF

Como gestora do FGIE- Fundo Garantidor da Infraestrutura, que por sua vez absorveu o FGP – Fundo Garantidor de Parcerias, a ABGF pode
viabilizar garantias a PPPs contratadas não somente pela União, mas também por Estados e Municípios que, nesse caso, ofereceriam
contragarantia à União (controladora da ABGF).  Até o momento, tal garantia foi oferecida apenas para uma PPP Municipal (de Salto/SP), mas tem
potencial para uso muito mais amplo

A ABGF desenvolveu “seguro para riscos não gerenciáveis”, produto que permitiria a concessionários monetizar desde logo pleitos de
reequilíbrio, transferindo o risco de demora na análise do pleito à ABGF.  Por diversas razões, entretanto, o produto ainda não pôde ser viabilizado

A ABGF desenvolveu um seguro para o risco de crédito da contraparte brasileira em contratos de swap cambial (risco de que, diante de uma
apreciação do Real frente à moeda estrangeira, a contraparte brasileira viesse a inadimplir o pagamento devido à contraparte com quem tenha
firmado tal swap).  Com isso buscava reduzir o custo do hedge cambial.  Embora desenvolvido, o produto ainda não foi testado

PRODUTOS JÁ DESENVOLVIDOS PELA ABGF
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7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

ABGF

Fundo Garantidor para viabilização de project finance em projetos mais desafiadores (a exemplo do UK Guarantee Scheme)

Fundos Garantidores de diferentes naturezas, em suporte ao processo de recuperação das empresas e concessionárias no pós-

Covid

Novas soluções para mitigação de risco cambial

Viabilização de garantias para os Programas de PPPs de Estados e Municípios  (embora estes não possam vincular suas receitas
de FPE e FPM em garantias de PPPs, haja vista o risco decorrente da decisão do STF em 2018, podem fazer uso do FGIE/FGP e
oferecer tais receitas em contragarantia à União)

A ABGF (ou empresa estatal que a suceder após o processo de privatização) poderia servir de instrumento governamental para
diversas soluções demandadas por investidores e concessionários no setor de infraestrutura, mas não oferecidas pelo mercado
securitário ou financeiro privado:

NOVOS PRODUTOS E NOVAS SOLUÇÕES
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GARANTIAS DA CONCESSIONÁRIA
AOS FINANCIADORES 
(VIABILIZANDO O PROJECT FINANCE NON RECOURSE)

O  f inanciamento  de  projetos  de  infraestrutura  no  Brasi l  e  no  mundo  segue ,

majoritariamente ,  a  lógica  do  project f inance ,  no  qual  o  f inanciamento  é

garantido ,  preponderantemente ,  pelo  f luxo  de  receitas  do  projeto  (capturado  por
cessão  f iduciária  dos  recebíveis  e  indiretamente  por  garantia  real  sobre  as  ações
da  SPE  t itular  do  projeto ) ,  com  o  reforço  de  garantias  reais  sobre  os  ativos ,  bens
e  direitos  do  projeto .

BNDES ,  BNB  e  Mercado  de  Capitais  não  costumam  ter  interesse  em  assumir  o
risco de construção  do  projeto ,  o  qual  é  t ipicamente  assumido  por  bancos

comerciais  que  prestam  f iança  (exequível  à  primeira  demanda )  aos  f inanciadores
de  longo  prazo .  Tais  bancos  f iadores  devem  também  se  satisfazer  com  as
garantias  (contragarantias )  do  projeto .

O  seguro-garantia  na  modalidade  completion bond  foi  concebido  como

alternativa  mais  barata  às  f ianças  bancárias ,  e  está  sendo  revisto  pelo  BNDES  e
Mercado  Segurador ,  objetivando  adequar   o  escopo  de  cobertura  ao  contrato  de
financiamento ,  bem  como   celeridade  no  seu  recebimento ,  em  caso  de  sinistros .

.

No  Brasi l ,  o  project f inance  raramente  se  dá  em  regime  puro  (non recourse ) ,

exigindo  garantias  corporativas  dos  acionistas  da  SPE  do  projeto ,  o  que  constitui
obstáculo  importante  à  viabil ização  de  maior  número  de  projetos .

7. QUESTÕES-CHAVE
PARA MODELAGEM 

DOS CONTRATOS 

PÚBLICO-PRIVADOS
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GARANTIAS DA CONCESSIONÁRIA
AOS FINANCIADORES 
(VIABILIZANDO O PROJECT FINANCE NON RECOURSE)

7. QUESTÕES-CHAVE
PARA MODELAGEM 

DOS CONTRATOS 

PÚBLICO-PRIVADOS

Isso porque o risco de construção é particularmente alto no Brasil, em razão do processo
complexo e demorado de licenciamento, alterações legislativas e tributárias frequentes, com
nível elevado de sobrecustos, de modo que não é possível se ter certeza do atingimento do
Project Completion dentro do orçamento e cronograma originais, gerando incerteza quanto à
capacidade do projeto de, por suas próprias forças, gerar receitas suficientes ao pagamento do
financiamento

Caso o projeto não atinja o Project Completion e tenha que ser abortado, não há segurança de
que os ativos e recebíveis do projeto (inclusive indenizações pelos investimentos realizados e
não amortizados) serão suficientes para saldar o financiamento (ou reembolsar os valores
despendidos pelos bancos fiadores, após a acionada a fiança. Embora o risco de término
antecipado da concessão seja menor após o Project Completion, em alguns projetos esse risco
pode ser mais relevante

Conta  com  recursos  de  acionistas  e /ou  terceiros
garantidores  do  projeto
Garantias  do  f inanciamento  acessam  o
patrimônio  do  acionista ,  l imitado  a  certas
circunstâncias  e  l imites
Além  de  garantias  sobre  os  ativos  e  direitos  do
projeto ,  exemplos  de  garantias  util izadas  nessa
modalidade  são  o  contrato  de  suporte  de
acionistas  (equity  support  agreement  ou  ESA )  e
fiança  bancária  e  garantia  corporativa

Regime  puro  do  project  f inance
Não  conta  com  garantias  ou
recursos  dos  acionistas  da  SPE ;

Util izada  nos  casos  em  que  o
projeto  consegue  se  f inanciar ;

Garantias  reais  tradicionais  e
garantias  f iduciárias  sobre  os
ativos  e  direitos  do  projeto
financiado .

NON-RECOURSE PROJECT
FINANCE

LIMITED RECOURSE
PROJECT FINANCE
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Para  que  tal  segurança  fosse  alcançada ,  seria  fundamental  que :

A  indenização  cobrisse  necessariamente  o  valor  integral  dos  investimentos  realizados  em  ativos  e
obras  alocados /afetos  à  concessão  (e  portanto  reversíveis ) ,  sem  que  o  Poder  Público  pudesse  glosar
tais  valores  a  posteriori ,  somente  quando  da  discussão  da  indenização .  Reconhece-se  que
investimentos  podem  ser  feitos  com  partes  relacionadas  fora  de  parâmetros  de  mercado ,  ou  com
excessos  (e .g . ,  benfeitorias  voluptuárias ) ,  mas  tais  situações  deveriam  ser  revisadas  a  priori  pela
Administração  Pública ,  de  tal  forma  que  o  valor  de  indenização  futura  não  pudesse  ser  mais
questionado

Pelo  menos  na  parte  necessária  ao  pagamento  dos  f inanciadores ,  tal  indenização  não  poderia  ser
passível  de  compensação  com  multas  e  danos  porventura  exigíveis  pelo  Poder  Concedente ,  no
contexto  de  rescisão  por  culpa  da  concessionária  (caducidade ) .  Nesse  caso ,  a  redução  da  indenização
deveria  ser  l imitada  à  parcela  destinada  aos  acionistas  ( indenização  do  equity ) ,  podendo  o  Poder
Público ,  se  fosse  o  caso ,  cobrar  perdas  e  danos  suplementares  diretamente  da  concessionária

Acordos  tr ipartites ¹ ,  conforme  previsto  no  Projeto  de  Lei  Geral  de  Concessões ,  poderiam  contribuir
para  os  objetivos  acima ,  assegurando  ao  f inanciador  o  critério  de  cálculo  e  o  prazo  de  pagamento  da
indenização .  Como  já  autorizado  pela  legislação  atual ,  a  indenização  seria  paga  diretamente  ao
financiador ,  até  o  l imite  do  seu  crédito

GARANTIAS DA CONCESSIONÁRIA
AOS FINANCIADORES 
(VIABILIZANDO O PROJECT FINANCE NON RECOURSE)

O  project  f inance  non  recourse  estaria  viabil izado  no  Brasi l  se  houvesse  segurança  quanto  ao
valor  e  prazo  de  pagamento  da  indenização  devida  no  caso  de  término  antecipado  da
concessão ,  de  modo  que  f inanciadores  pudessem  confiar  que  a  indenização  seria  paga  em
valor  suficiente  e  prazo  razoável  para  quitar  o  saldo  devedor  do  f inanciamento  

No  entanto ,  embora  o  tema  da  indenização  pelo  término  antecipado  da  concessão  tenha
ganhado  atenção  em  certos  setores  (Resolução  ANTT  5 .860 /19  e  Resolução  ANAC  533 /19 ) ,  a
segurança  necessária  está  longe  de  ser  alcançada

7. QUESTÕES-CHAVE
PARA MODELAGEM 

DOS CONTRATOS 

PÚBLICO-PRIVADOS

¹  Exemplo  de  acordos  tr ipartites  pode  ser  acessado  nos
projetos  de  concessão  rodoviária  do  Estado  de  São  Paulo ,

vide  rodovia  PIPA  e  Rodovia  dos  Calçados

1

2

3
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7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

Entidade  imparcial ,  não  vinculada  à  Concessionária  e  nem  ao  Estado ,

que  atua  de  forma  neutra  e  com  independência  técnica ,  aferindo  o
desempenho  da  concessionária  com  base  no  sistema  de  mensuração  e
desempenho  ( indicadores  de  qualidade ) ,  de  forma  a  instrumentalizar  os
pagamentos  pelo  Poder  Público  (também  pode  ser  util izada  para  apoiar
a  f iscalização  da  execução  do  contrato )

O  Verif icador  Independente  não  substitui  o  Poder  Público  e /ou  Agência
Reguladora  na  função  de  f iscalização ,  aos  quais  é  reservada  a
prerrogativa  de  exercer  a  atividade  f iscalizadora  por  meio  de  auditorias ,

visitas  técnicas  ou  de  solicitações  de  quaisquer  informações
concernentes  ao  âmbito  do  contrato  de  concessão .  Trata-se  de  entidade
de  apoio

O QUE É ? ESCOPO DOS SERVIÇOS
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VERIFICADOR INDEPENDENTE (VI)

Cálculo  da  variação  da  contraprestação  pública
Desenho  dos  Processos  para  Monitoramento  e  Controle  do
Desempenho
Diagnóstico  e  Recomendação  para  Atualização  Tecnológica
Proposição  e  Operação  do  Sistema  para  Monitoramento  e  Controle
Criação  de  Painel  de  Controle  para
Gestão  de  Indicadores
Monitoramento  de  desempenho
Gerenciamento  de  r iscos
Gestão  de  conhecimento
Apoio  na  avaliação  de  pleitos  de  reequil íbrio  econômico  f inanceiro

O  Verif icador  Independente  é ,  em  regra ,  responsável  por  preparar  e
realizar  os  processos  necessários  para  aferição  de  desempenho  da
Concessionária ,  devendo  dispor  de  todos  os  meios  necessários  para
verif icação  dos  indicadores  de  desempenho  e  cálculo  do  pagamento  a
ser  feito  pelo  Poder  Concedente ,  observados  os  padrões  do  contrato
de  concessão .

Adicionalmente ,  verif ica-se  haver  casos  em  que  o  escopo  de  atuação
do  VI  é  ampliado  podendo  assumir  as  atividades  a  seguir
relacionadas :

Cuidado com escopo do VI, pois
certas atividades são de difícil
precificação e previsão para

modelagem do projeto



Os processos de contratação do Verificador Independente deverão buscar selecionar empresas com experiência pretérita na aferição de qualidade
da prestação dos serviços, preferencialmente com conhecimento ligado ao objeto da concessão

7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

QUALIFICAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

VERIFICADOR INDEPENDENTE (VI)

As diretrizes para contratação do verificador independente devem constar de anexo ao contrato de concessão e/ou PPP, estabelecendo,

mesmo que de forma geral, os critérios de capacidade técnica exigidos para contratação das empresas interessadas:

a) Ter comprovado um período mínimo de experiência na medição de níveis de serviços em contratos públicos ou privados 

b) Conforme o caso, ter comprovado um período mínimo de experiência em gerenciamento de projetos

c) Conforme o caso, ter comprovado um período mínimo de experiência na modelagem econômico-financeira de PPPs/Concessões
no Brasil

d) Conforme o caso, ter comprovado experiência de engenharia relacionada a objeto semelhante àquele do contrato de concessão

Observação: Outras exigências poderão ser determinadas dependendo do escopo de atuação do VI, lembrando que entende-se
importante observar as orientações de quantitativos máximos das experiências (qualificação técnica) dos tribunais de contas, para
evitar questionamentos
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A contratação e o pagamento do Verificador Independente podem ser feitos tanto pelo Poder Concedente quanto pela
Concessionária

7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

QUEM PODE CONTRATAR?

VERIFICADOR INDEPENDENTE (VI)

Poderá ser contratado pelo Poder Concedente, hipótese segundo a qual os custos relacionados a contratação
caberão exclusivamente ao Poder Concedente.

Convém recordar que o Poder Público está obrigado a realizar licitações para contratação de prestadores de serviços, inclusive no
caso de contratar Verificador Independente, havendo alto custo de transação para realização da contratação pública (Lei 8.666/93 e
Lei 13.303/16).

Na hipótese de atraso na contratação do Verificador Independente, ficará o Poder Concedente diretamente responsável pelas
atividades de fiscalização e medição, devendo aceitar, em regra, as informações prestadas pelo Parceiro Privado para processar o
pagamento da concessão (fiscalização indireta). Nessas hipóteses aumenta-se o risco moral (envolvendo assimetria de informações)

decorrente da relação contratual.

Há diversos relatos de dificuldade do poder público gerir a contratação do VI, gerando desafios à execução do contrato (ver, por
exemplo, contrato de PPP de IP de Belo Horizonte)
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Na hipótese de contratação do verificador independente pelo parceiro privado se faz necessária a estruturação de modelos de governança do
processo de contratação mitigando o risco de captura do VI em favor da concessionária. Existem múltiplos arranjos possíveis de governança,

listando-se abaixo alguns modelos¹:

7. QUESTÕES-CHAVE PARA MODELAGEM DOS CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS

PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA

VERIFICADOR INDEPENDENTE (VI)

Observando as diretrizes previstas no edital do projeto para escopo e qualificação das empresas a serem contratadas como VI, a
concessionária escolhe e submete ao concedente sugestão de contratação do VI. O concedente avalia a adequação da empresa às
diretrizes editalícias e, aprovando, a concessionária deverá proceder com sua contratação

PROCESSO DE LISTA TRÍPLICE PARA VALIDAÇÃO PELO PODER CONCEDENTE
A concessionária deverá, observando as diretrizes previstas no edital do projeto para escopo e qualificação das empresas a serem
contratadas como VI, selecionar três empresas a serem submetidas para avaliação pelo Poder Concedente. O Poder Concedente
deverá avaliar a adequação das empresas ao disposto nas diretrizes aprovando ou não lista submetida pela concessionária. Aprovados
as empresas, a concessionária contrata o VI

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO JUNTO DO PODER CONCEDENTE, COM CONTRATAÇÃO PELO PARCEIRO PRIVADO
O Poder Concedente realiza um processo de credenciamento das empresas interessadas em atuar como Verificador Independente
em contratos de concessão, publicando normativo específico para tanto. A concessionária poderá escolher entre as empresas
cadastradas aquela para atuar como VI do seu respectivo contrato de concessão

ESCOLHA DO VI PELO PRIVADO E RATIFICAÇÃO PELO PODER CONCEDENTE

1

2

3

¹ Exemplos: PPP de IP do Rio de Janeiro, acessado no seguinte link (acessado em 17.07.2020): http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br/editais/banners_lista.asp - PPP da Linha 18 do Estado de São Paulo, acessada no seguinte link (acessado em
17.07.2020): http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/ PPP do Metrô de Salvador, acessada no seguinte link (acessado em 17.07.2020): https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projetos.htm /Concessão do Parque Ibirapuera, em São Paulo,
acessada no seguinte link (acessado em 17.07.2020): https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/011_parques_contrato_anexo_v_-_sistema_de_mensuracao_de__desempenho_vf_-_26_1546889144.12_rev_spp_
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RECOMENDAÇÕES
É fundamental para o bom desenvolvimento de um projeto de desestatização estruturar
robustos arranjos de garantias, seja das obrigações pecuniárias do Poder Concedente para

com a concessionária, seja da concessionária para com seus financiadores, seja ainda, da
concessionária para com o Poder Concedente
Estruturas de conta vinculada trazem robustez para processos de PPP, permitindo organizar

o fluxo de pagamentos devidos pelo Poder Concedente, como também formar uma reserva de
liquidez para casos extraordinários 

A modelagem da contratação do verificador independente é outro pilar para apoiar a boa
execução de contratos de desestatização, merecendo atenção das autoridades, para estruturar
arranjos sólidos de contratação, seja via Poder Público, seja via parceiro privado
Convém descrever em contrato mecanismos de governança para mitigar os riscos advindos
das diferentes formas de contratação do Verificador Independente, permitindo execução

adequada do contrato
Também é importante fixar nos documentos editalícios do projeto requisitos para a
certificação de interessados para atuação como Verificador Independente em projetos de

desestatização, considerando aspectos como: comprovação da experiência, atestados (processos,

projetos, tecnologia da informação) e prova (pessoa física) para avaliar o conhecimento
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O Tribunal realiza fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de
receitas (Constituição Federal/88: art. 70 e 71)

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

O TCU AUXILIA O CONGRESSO NACIONAL NO CONTROLE EXTERNO

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária
(Constituição Federal/88: Parágrafo Único, art. 70)

Como fruto da cultura de controle pré-1988, há municípios com estrutura de controle de contas próprio (cf. art. 75 da Constituição Federal de 1988.1.

O TCU pode expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe
devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade (Art. 3.° da Lei n. 8.443/92 - Lei Orgânica do
TCU)

QUEM DEVE PRESTAR CONTAS AO TCU?

PODER REGULAMENTAR DO TCU

ATENÇÃO: É importante que cada processo de desestatização realize ab initio análise da interface com os respectivos órgãos de
controle, incluindo Municípios¹, Estados e Distrito Federal, para apreciação dos procedimentos necessários para avaliação e
publicação dos projetos de desestatização. Para fins didáticos, apresenta-se a dinâmica do Tribunal de Contas da União, que possui
normativo específico para a fiscalização dos processos de desestatização
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Cabe ao TCU o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação dos processos de desestatização realizados pela administração
pública federal, compreendendo as privatizações de empresas, incluindo instituições financeiras, e as concessões, permissões e
autorizações de serviço público (Art. 18 da Lei n. 9.491/97; Art. 1.º, XV, e art. 258, II do Regimento Interno do TCU)

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

O TCU E OS PROCESSOS DE DESESTATIZAÇÃO

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Os projetos qualificados no PPI são tratados como empreendimentos de interesse estratégico e têm prioridade nacional perante
todos os agentes e esferas da Administração Pública, incluindo no Tribunal de Contas da União (Art. 5.º da Lei n. 13.334/16)

Os órgãos, entidades e autoridades da Administração Pública da União com competências relacionadas aos empreendimentos do
PPI formularão programas próprios visando à adoção, na regulação administrativa, das práticas avançadas recomendadas pelas
melhores experiências nacionais e internacionais, inclusive a articulação com os órgãos e autoridades de controle, para aumento
da transparência das ações administrativas e para a eficiência no recebimento e consideração das contribuições e
recomendações (Art. 6.º, IV, da Lei n. 13.334/16)

O TCU E O PPI
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A IN 81/2018 institui o novo modelo de fiscalização dos processos de desestatização realizados pelo Poder Público e foi elaborada para
aprimorar a dinâmica do acompanhamento das desestatizações, em especial, no que se refere aos ritos processuais internos e à
seletividade da atuação do TCU. A normativa disciplina a fiscalização dos processos de desestatização realizados pela Administração
Pública Federal, compreendendo as privatizações de empresas, as concessões e permissões de serviço público, as contratações das
PPPs e as outorgas de atividades econômicas reservadas ou monopolizadas pelo Estado e também disciplina os processos de outorga
de concessão ou de permissão de serviços públicos que se enquadram nos casos de inexigibilidade ou dispensa de licitação, previstos
em lei específica.

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 81/18

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Se aplica aos procedimentos de desestatização que tiverem edital publicado a partir de 01/01/2019 e aos contratos ou termos aditivos
para prorrogação ou renovação de concessões ou permissões celebrados após essa data

OBJETIVO

ABRANGÊNCIA

Acórdão n. 2940/2019 – TCU – Plenário. Processo de Desestatização n. 027.009/2016-5. Relator: Min. Aroldo Cedraz. Data da Sessão: 04/12/2019. Processo de desestatização para acompanhar a permissão de exploração de1.
terminal alfandegado de uso público do tipo Estação Aduaneira Interior (EADI), comumente referido como “porto seco”, a ser implantado na região de Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul; 
Acórdão n. 2462/2018 – TCU – Plenário. Processo de Desestatização n. TC 024.301/2018-3. Relator: Min. Bruno Dantas. Data da Sessão: 24/10/2018. Acompanhamento da 5.ª Rodada de Concessões Aeroportuárias.

Permanecem submetidos aos ritos das INs anteriores (27/1998, 46/2004 e 52/2007). Contudo, há Acórdãos do TCU¹ que muito embora
mencionem essa determinação e não adotem expressamente os procedimentos descritos na IN 81/18, seguiram, na prática, a nova
sistemática

PROCESSOS AUTUADOS ATÉ 31/12/2018
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Pronunciamento prévio e fundamentado do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão A análise das desestatizações
deixou de ser realizada em cinco estágios, como previsto nas INs revogadas, e passou a ser realizada em apenas uma etapa,

conferindo maior celeridade e eficiência ao processo. A mudança dessa sistemática também permitiu ao Tribunal priorizar a
relevância, materialidade e oportunidade e fiscalizar as desestatizações de maior risco.

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 81/18

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Controle pelo TCU é realizado previamente à publicação dos documentos editalícios¹ Os
órgãos gestores dos processos de desestatização devem encaminhar ao TCU o extrato do planejamento da desestatização prevista,

contendo a descrição do objeto, a previsão do valor dos investimentos, a relevância, localização dos empreendimentos e cronograma
do processo licitatório, com antecedência mínima de 150 dias da data prevista para a publicação do edital (art. 2.º, §2.º)
O objetivo é que haja tempo suficiente para a revisão do planejamento dos trabalhos nas unidades técnicas do TCU, a fim de
mobilizar os recursos humanos necessários ao acompanhamento². As informações contidas em tais extratos são de
caráter genérico e não devem ser confundidas com as que constam dos estudos de
viabilidade. Eventuais alterações posteriores devem ser comunicadas pelos órgãos gestores ao TCU (art. 2.º, §4.º)

ANÁLISE DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO EM APENAS UMA ETAPA

ANÁLISE PRÉVIA DO PLANEJAMENTO DA DESESTATIZAÇÃO PELO TCU

¹ Nem todos os tribunais de contas detém dinâmica de controle prévio para processos de desestatização. O TCE/SP, por exemplo, analisa os processos a posteriori
² Acórdão 1382/2018 – Plenário. Processo n. 011.111/2015-1. Relator: Walton Alencar Rodrigues. Data da sessão: 20/06/2018. Processo administrativo com projeto de Instrução Normativa que instituirá novo modelo
sobre o acompanhamento dos processos de desestatização pelo Tribunal de Contas da União, revogando as IN TCU 27/1998, 46/2004 e 52/2007.
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Os estudos de viabilidade (EVTEA) e as minutas do instrumento convocatório e respectivos anexos, incluindo minuta contratual e
caderno de encargos, já consolidados com os resultados decorrentes de eventuais consultas e audiências públicas realizadas (art.
3.º, caput)
Outros documentos que forem pertinentes poderão ser fornecidos pelo Poder Concedente ou solicitados pelo TCU (art. 3.º,
Parágrafo Único)

Posteriormente, o órgão gestor deverá encaminhar ao TCU, com antecedência mínima de 90 dias da data prevista para a publicação
do edital de licitação, por meio eletrônico:

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 81/18

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Minuta do edital; razões e fundamentação legal da proposta de privatização; recibo de
depósito de ações¹; procuração do gestor com poderes específicos; edital de licitação/processos licitatórios para contratação de
serviços de consultoria², auditoria e serviços especializados; relatórios dos serviços de avaliação econômico-financeira e de montagem
e execução do processo de privatização;relatório do terceiro avaliador³, se houver; relatórios detalhados sobre investimentos ou
inversões financeiras de qualquer natureza, bem como renúncia de direitos cujo montante supere 1% do patrimônio líquido; proposta
e ato de fixação do preço mínimo de venda, com justificativas; cópia de ata da assembleia de acionistas que aprovou o preço mínimo
de venda

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO AO TCU

OUTROS DOCUMENTOS AO TCU – PRIVATIZAÇÕES (ART. 4º)

1. Art. 9.º, §2º da Lei n.º 9.491/97
2. Art. 31 do Decreto n.º 2.594/98
3. Art. 31, §2.º do Decreto nº 2.594/98.
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Pronunciamento prévio e fundamentado do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ou do Conselho do PPI sobre o
mérito do projeto; autorização legislativa específica para PPP com contraprestação pública superior a 70%; autorização do
procedimento licitatório acompanhada de estudo técnico com justificativas para a PPP; laudo de viabilidade das garantias emitido
por instituição financeira; estudo detalhado sobre a matriz de risco; estudos de impacto orçamentário-fiscal¹; aprovação do edital da
licitação pelo Comitê Gestor de PPP; termo de repasse para PPP estadual/municipal com recursos da União;

projetos básicos das obras e cronogramas físico-financeiros

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 81/18

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Os gestores devem enviar ao TCU os extratos dos contratos ou termos aditivos contendo a descrição do objeto, condicionantes
econômicas, localização e cronograma da prorrogação e normativos autorizativos (art. 10), com antecedência mínima de 150 dias da
data prevista para a assinatura dos contratos ou termos aditivos para prorrogação ou renovação de concessões ou permissões,

inclusive de caráter antecipado.

OUTROS DOCUMENTOS AO TCU – PPPS (ART. 5º)

ASSINATURA DOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

Artigos 10, I, ‘b’ e ‘c’, II, III, IV e V; 14, §3º, II; 22 da Lei n. 11.079/2004 / Art. 8º, §2º, II, do Decreto nº 5.385/20051.
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Os documentos e informações apresentados serão analisados pela Unidade Técnica do TCU até 75 dias após o recebimento de todos
os documentos (art. 9.º, caput e §1.º)¹. O Relator poderá fixar prazo superior caso a magnitude e complexidade do empreendimento
assim exigirem (art. 9.º, §7.º)

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 81/18

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Antes da análise ser submetida ao Relator, a Unidade Técnica apresentará relatório para comentários dos gestores, preferencialmente
em reunião técnica, assegurando a celeridade do exame da matéria pelo Tribunal (art. 9.º, §8.º)
Caso o gestor queira apresentar contribuições adicionais à Unidade Técnica, será concedido prazo de até 15 dias para manifestação,

período em que ficará suspenso o prazo de 75 dias para análise da Unidade Técnica (art. 9.º, §9.º)

PRAZO DE ANÁLISE PELO TCU

PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES NA ANÁLISE TÉCNICA: BUSCA PELA CELERIDADE²

1.Esse prazo será suspenso se houver atraso no encaminhamento de respostas a diligências ou outras medidas saneadoras promovidas pela unidade responsável, voltando a correr quando as informações solicitadas forem prestadas na íntegra.
2. O TCU alterou a IN 81/2018 (vide IN 86/2020, de 22/04/2020) estabelecendo como regra a solicitação dos comentários do gestor pela unidade técnica nos processos de desestatização, previamente à proposição de determinação ou recomendação.
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PUBLICAÇÃO DO EDITAL

ATENÇÃO: Diversos tribunais de contas exigem análise
prévia dos documentos de projetos de desestatização,

sem deter experiência e/ou regramento claro do
processo. Importante mapear as normas do tribunal na
fase inicial da modelagem, evitando atrasos no
desenvolvimento dos projetos

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

DEMANDA PROJETADA

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 81/18

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

NOVA DESESTATIZAÇÃO ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS
ENVIO DO EXTRATO DE
PLANEJAMENTO DA
DESESTATIZAÇÃO

ESTUDOS DE VIABILIDADE,
MINUTAS DO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO, MINUTA
CONTRATUAL, CADERNO DE
ENCARGOS, RESULTADOS
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

150 dias

90 dias
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MATRIZ DE RISCO
Análise da adequação e clareza da alocação de riscos prevista no contrato/edital

GARANTIAS
Análise do procedimento de execução de garantias contratuais

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE
O QUE TEM SIDO OBJETO DE ANÁLISE PELO TCU?

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Análise dos parâmetros, critérios e mecanismos previstos no contrato/edital para realização de reequilíbrios contratuais

DEMANDA PROJETADA
Se as premissas são adequadas, se os estudos são atuais, se a projeção é factível

INVESTIMENTOS
Se os investimentos previstos são coerentes com as receitas tarifárias e comerciais e com as despesas operacionais do projeto
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Autorização  da  autoridade  competente  fundamentada  em  estudo  técnico  (que  demonstre ,  dentre  outros ,  a  conveniência  e  a  oportunidade  da  contratação ,

mediante  identif icação  das  razões  que  justif iquem  a  opção  pela  forma  de  PPP ;  que  as  despesas  criadas  ou  aumentadas  não  afetarão  as  metas  de
resultados  f iscais ;  e  demais  aspectos  atinentes  à  LRF )

Elaboração  de  estimativa  do  impacto  orçamentário- f inanceiro  dos  exercícios  em  que  vigorar  o  contrato  de  parceria  público-privada

Declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  as  obrigações  contraídas  pela  Administração  Pública  no  decorrer  do  contrato  são  compatíveis  com  a  lei  de
diretrizes  orçamentárias  e  estão  previstas  na  lei  orçamentária  anual

Estimativa  do  f luxo  de  recursos  públicos  suficientes  para  o  cumprimento ,  durante  a  vigência  do  contrato  e  por  exercício  f inanceiro ,  das  obrigações
contraídas  pela  Administração  Pública

Seu  objeto  estar  previsto  no  plano  plurianual  em  vigor  no  âmbito  onde  o  contrato  será  celebrado

Submissão  da  minuta  de  edital  e  de  contrato  à  consulta  pública

Submissão  do  projeto  a  audiência  pública

Licença  ambiental  prévia  ou  expedição  das  diretrizes  para  o  l icenciamento  ambiental  do  empreendimento ,  na  forma  do  regulamento ,  sempre  que  o  objeto
do  contrato  exigir

A  União  não  poderá  conceder  garantia  ou  realizar  transferência  voluntária  aos  Estados ,  Distrito  Federal  e  Municípios  se  a  soma  das  despesas  de  caráter
continuado  derivadas  do  conjunto  das  parcerias  á  contratadas  por  esses  entes  t iver  excedido ,  no  ano  anterior ,  a  5% (cinco  por  cento )  da  receita  corrente
líquida  do  exercício  ou  se  as  despesas  anuais  dos  contratos  vigentes  nos  10  (dez )  anos  subsequentes  excederem  a  5% (cinco  por  cento )  da  receita  corrente
líquida  projetada  para  os  respectivos  exercícios 
Envio  de  demonstrativo  ao  Senado  Federal  e  à  Secretaria  do  Tesouro  Nacional ,  observado  o  Manual  de  Demonstrativos  Fiscais  -  MDF  (pgs .  483  e  seguintes ) ,

disponível  no  seguinte  endereço  eletrônico :  (https : / /tesouro . fazenda .gov .br /documents /10180 /930823 /MDF+10+%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+-

+Vers%C3%A3o+3+-+26 .02 .2020 /16e2c4db-b3b0-4c85-a9ea-ca864f411b84 )

Quanto  aos  procedimentos  do  manual  de  contabil idade  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  –  STN
(http : / /www .tesouro . fazenda .gov .br /documents /10180 /695350 /CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs /4b3db821-e4f9-

43f8-8064-04f5d778c9f6 ) ,  ressaltamos  que  as  contratantes  devem  observar  os  procedimentos  l istados  no  Item  2 ,  especialmente  o  Subitem  2 .4 .8 ,  no  tocante
ao  modo  como  devem  ser  realizados  os  registros  contábeis  das  parcerias  público-privas .

Os  requisitos  arrolados  acima  somente  englobam  as  exigências  da  Lei  Federal  nº  11 .079 /04 ,  bem  como  do  art .  39  da  Lei  Federal  nº  8 .666 /93 ,  não
abrangendo  a  necessidade  de  apresentação  de  outros  pareceres  e /ou  manifestações  exigidas  por  legislação  e /ou  normativo  subnacional   (v .g .  Lei  de  PPPs

dos  respectivos  entes  subnacionais ,  Lei  Orgânica  das  Procuradorias ,  Código  de  Licitações  locais  etc

8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

ART.10, INC. II ,   LEI 11 .079/04

ART.10, INC. I ,   LEI 11 .079/04

ART.10, INC. II I ,   LEI 11 .079/04

ART.10, INC. IV,  LEI 11 .079/04

ART.10, INC. V,  LEI 11 .079/04

ART.10, INC. VI,   LEI 11 .079/04

ART. 39,  LEI 8.666/93

ART.10, INC. VII ,   LEI 11 .079/04

ART. 28,  LEI 11 .079/04

ART. 25,  LEI 11 .079/04

OBSERVAÇÃO

CHECKLIST DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEI FEDERAL DE PPPS (+ REGRA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA)ITEM

ATENÇÃO PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE UMA PPP
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8. DIÁLOGOS COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

O  TCU  lançou ,  em  23 /04 /2020 ,  programa  de  atuação  no  enfrentamento  da  crise  da  Covid-19
( “COOPERA ” ) ¹ ,  a  f im  de  promover  maior  interlocução  entre  setor  público  e  privado ,  bem  como
realizar  f iscalização  concomitante  com  os  acontecimentos  relacionados  à  Covid-19 .  Há  a
possibil idade  de  outros  Tribunais  de  Contas  subnacionais  aderirem  ao  Programa

Haverá  possíveis  impactos  na  modelagem  dos  futuros  contratos  de  concessão  e  necessidade
de  adequação  dos  estudos  e  projetos  de  desestatização  em  desenvolvimento ,  sendo  essa
uma  providência  que  já  tem  sido  realizada  por  algumas  Agências  Reguladoras  (como  ANTT  e
ANAC )

O  TCU  também  avaliará  os  processos  e  mecanismos  para  a  realização  de  reequil íbrios
contratuais  no  contexto  da  pandemia ,  com  adoção  de  soluções  inovadoras  (atuação  junto  às
Agências  Reguladoras ,  tal  como  já  feito  junto  à  ANEEL )  –  Possibil idade  de  criação  de  uma
câmara  de  mediação  com  a  participação  do  TCU  para  análise  dos  processos  de  reequil íbrio

O QUE MUDOU APÓS A COVID-19?

¹  Mais  informações  do  COOPERA  estão  disponíveis  no  seguinte  l ink  (acessado  em  18 .07 .2020 ) :  https : / /portal .tcu .gov .br /coopera /
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RECOMENDAÇÕES
É importante que em cada processo de desestatização seja realizada ab initio uma
análise da interface com os respectivos órgãos de controle, incluindo Municípios,

Estados e Distrito Federal, para apreciação dos procedimentos necessários para
avaliação, aprovação e publicação dos projetos de desestatização. Nessa etapa devem
ser mapeadas as normas e procedimentos adotados pelo respectivo órgão de controle
na fase inicial da modelagem, a fim de se evitar eventuais atrasos no desenvolvimento
dos projetos de desestatização
Também é recomendável montar um checklist com todos os documentos exigidos
em lei para a instrução do processo administrativo, auxiliando o diálogo com
interessados e órgãos de controle (ver exemplo montado neste material para a Lei
11.079/2004, envolvendo PPPs)

Recomenda-se o acompanhamento próximo e o envio de novos subsídios aos
órgãos de controle sempre que necessário, mantendo um canal efetivo e
transparente de diálogo e comunicação entre as partes para o esclarecimento de
eventuais dúvidas, realização adequações nos projetos, entre outros. Tal medida
proporcionará maior segurança jurídica e celeridade na análise e desenvolvimento dos
processos de desestatização
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