
RELATÓRIO PARA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS

Evento:  3º  ENCONTRO  NACIONAL  SOBRE  PPPs E  CONCESSÕES  -  Novas
perspectivas para infraestrutura no Brasil
Período: 06 a 08 de novembro de 2019
Local: Salvador/BA

1 INTRODUÇÃO

Este Relatório possui o objetivo de atender o disposto no Ato nº 090, de 03/06/2016, da
Presidência do TCE/BA quanto à disseminação, por meio de explanações ou relatórios,
dos  conhecimentos  compartilhados  no  seguinte  evento  externo:  “3º  ENCONTRO
NACIONAL SOBRE PPPs E CONCESSÕES – Novas perspectivas para infraestrutura no
Brasil", realizado no período de 06 a 08 de novembro de 2019, em Salvador/BA.

Observa-se que, no contexto em que as “Parcerias Público-Privadas e as Concessões
assumem importância no debate sobre como o Estado pode ampliar a capacidade e a
qualidade dos serviços públicos sem impor custos excessivos à sociedade com o objetivo
despertar  o  mercado  de  infraestrutura”,  o  Encontro  buscou  “produzir  e  compartilhar
conhecimento  sobre  as  oportunidades  de  PPPs  e  Concessões,  trazendo  cases  de
destaque,  discussões  sobre  fontes  de  financiamentos,  estrutura  de  governança,
reequilíbrio  contratual,  o  papel  dos  órgãos  de  controle  e  modelos  inovadores  de
cooperação entre o poder público e privado, dentre outros temas relevantes sobre as
temáticas”1.

Pela relevância do tema, o TCE/BA permitiu e custeou a participação dos auditores, a
seguir  relacionados,  integrantes  de  trabalhos  de  acompanhamento  das  fases  de
Planejamento, Licitação e Assinatura Contratual, bem como de Execução de Contratos de
PPPs e Concessões:

QUADRO 1 – Servidores do TCE/BA participantes do evento

Auditores Lotação

Dêlza Maria Teixeira Matos Gerência 7B

Liziane Moreira Lisboa Dórea Gerência 7B

Naila de Souza Nachef Gerência 7B

Heinz Ulrich Ruther Gerência 7C

Cláudio Muricy Torres Gerência 7C

Newton Nery dos Santos Gerência 7C

Antônio José de Jesus dos Santos Gerência 7D

Larissa Gonçalves Lopes Gerência 1B
Fonte: Elaboração da equipe.

1 Disponível em: http://totemeventos.com.br/3encontro/. Consulta em: 31/08/2020.
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2 CONHECIMENTOS COMPARTILHADOS NO EVENTO

O  Evento  contou  com  a  apresentação  de  14  painéis  composto  por  renomados
palestrantes das áreas pública e privada. Nos tópicos a seguir, relacionam-se os painéis
apresentados, os respectivos palestrantes e, em síntese, alguns pontos observados e
aspectos destacados pelos servidores do TCE/BA que participaram do evento:

2.1 Os desafios para a retomada de investimentos em projetos de infraestrutura no
Brasil  e as expectativas com o futuro Marco Regulatório das Parcerias Público-
Privadas

Palestrantes: Carlos Nascimento - LSE Enterprise; Fernando Vernalha - VGP Advogados;
e Waldeck Ornelas - Ex-Senador da República e especialista em planejamento urbano-
regional

• Destacou-se que o ativismo dos órgão reguladores pode ser minimizado trazendo
os Tribunais de Contas para participação desde a fase da Proposta de Manifestação de
Interesse (PMI) no momento da estruturação de projetos;
• Considerou-se importante a criação de um modelo de apoio do governo federal na
modelagem de PPPs dos entes subnacionais;
• Apontou-se  como  fundamental  a  participação  de  empresas  de  auditoria  e
consultoria ao longo do processo, especialmente em casos de reequilíbrio;
• Pontuou-se  que  o  risco  deve  ser  alocado  sempre  à  parte  que  tem  melhores
condições de suportá-lo;
• Destacou-se que se deve evitar riscos não gerenciáveis para o contratado, pois isto
impacta na proposta. Ou o licitante aumenta muito o preço, ou não participa;
• Considerou-se  que  se  deve  realizar  uma  melhor  gestão  do  patrimônio  público
imobiliário por meio, por exemplo, da criação de fundos com cotas;
• Pontuou-se que se deve evitar a imobilização de recursos em fundos garantidores;
• Observou-se que os gestores precisam ter liberdade para inovar e assumir riscos;
• Salientou-se que apenas os grandes municípios, que são relativamente poucos,
possuem condições de pensar em estruturar grandes projetos, de forma que a grande
maioria dos municípios brasileiros não possuem condições gerenciais e financeiras de
participar de projetos desta natureza;
• Observou-se que a inexistência de recursos públicos para investimento impõe a
necessidade de captação de recursos privados.

2.2 Experiências bem sucedidas em concessões.  Aspectos de financiabilidade e
inovações.  Proteção  contratual  a  financiadores  (diretrizes  para  step  in  rights,
acordo  tripartite,  compartilhamento  de  informações  relevantes).  Mecanismos  de
proteção cambial. Regras para revisões ordinárias
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Palestrantes: Bruno Aurélio – Sócio da Demarest Advogados; Renata Dantas - Diretora de
Assuntos  Institucionais  da  ARTESP;  e  Rafael  Benini  -  Diretor  de  Planejamento  da
Empresa de Planejamento e Logística

• Abordou-se questões relativas à Lei Federal nº 11.079/2004, focando a existência
de normas gerais para as PPPs que consistem em uma forma alternativa de contratação
pública, diante de se entender como insuficiente e inadequados os modelos contratuais
operados pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 8.987/1995;

2.3 “O financiamento dos projetos e a necessária segurança jurídica.” Há grande
debate, no Brasil, sobre como se viabilizar projetos de infraestrutura e a respeito da
necessidade  de  existência  de  distintas  modalidades  de  financiamento  para  sua
implantação. Os pontos passam sobre como se pode, em termos jurídicos, trazer
segurança  jurídica  para  que  Concessões  e  PPPs  sejam  desenvolvidas  e
implementadas adequadamente

Palestrante:  Mário  Saadi  -  Doutor  (USP),  Mestre  (PUC-SP)  e Bacharel  (FGV-SP)  em
Direito. Advogado. Membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB-SP

• Abordou-se majoritariamente aspectos relativos a Lei nº 13.334/2016 que cria o
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI);
• Relatou-se que o Congresso Nacional discute propostas de mudanças relativas às
Parcerias  Público  Privadas  e  que  todos  os  segmentos  interessados  (Poder  Público,
operadores econômicos e estudiosos do tema) estão sendo levados a discutir e refletir
sobre o tema, visando inserir  mudanças favoráveis às PPPs. Levantou-se, ainda, que
existe uma preocupação que tais mudanças descaracterize o uso das PPPs.

2.4 Aspectos relevantes do Novo Marco Regulatório do Saneamento. A trajetória da
construção do projeto de Concessão de Saneamento Básico de Palhoça no cenário
catarinense: do plano de saneamento básico até os desafios do processo licitatório
de universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário

Palestrantes: Luís Felipe Valerim - XVV Advogados; e Cristina Schwinden - Secretária de
Administração da Prefeitura de Palhoça

• Apresentou-se, para debate, o Novo Marco Regulatório do Saneamento, previsto
no Projeto de Lei nº 3.261/2019, que prevê a abertura de licitação para serviços de água e
esgoto, autorizando a entrada da iniciativa privada nas concessões;
• O Projeto de Concessão de Saneamento Básico de Palhoça:

- transferência temporária do direito de prestação do serviço; 
- após 30 anos, a estrutura criada retorna para o município com todos as melhorias
realizadas pela iniciativa privada;
-  não há repasse do governo para a compra do investimento, pois o bem nunca
deixou de ser do município;
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- após 30 anos, o governo volta a operar o sistema;
- o preço da tarifa é controlado pelo município, por meio do contrato estabelecido
entre as partes;

• A Prefeitura de Palhoça está com o projeto de concessão de saneamento básico do
município pronto para apresentar à população em Audiência Pública, marcada para o dia
13 de novembro de 2019. Antes de lançar o edital de licitação, a proposta será analisada
pelo Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Santa  Catarina (TCE/SC),  conforme  prevê  a
Instrução Normativa n° TC-22/2015;
• Foram feitos comentários sobre a Instrução Normativa n° TC-22/2015, norma que
“Estabelece  procedimentos  para  o  controle  e  orientação  referente  à  etapa  de
planejamento das Concessões Administrativas e Patrocinadas (denominadas de Parcerias
Público-Privadas - PPP) e das Concessões Comuns, a serem exercidos pelo Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina”.

2.5 Case: Piauí Conectado. Implantação de infraestrutura em rede de fibra ótica de
mais de 5 mil quilômetros. Iniciativa do Governo que beneficiará 98 municípios, por
meio da Parceria Público-Privada. Desafios e oportunidades de negócios.

Palestrante: Viviane Moura - Superintendente de Parcerias e Concessões do Governo do
Piauí.

• Abordou-se o contrato de Concessão Administrativa/2018, assinado em 2019, para
um  período  de  30  anos,  objetivando  a  construção,  operação  e  manutenção  de
infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem, incluindo serviços associados para o
governo do Estado do Piauí.

2.6 A atividade controladora e as PPPs. Fase preparatória e fase de execução

Palestrantes:  Cristiana Fortini  -  Sócia  do  Carvalho  Pereira  Fortini;  e  Airton  Rehbein  -
Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

• Abordou-se,  no aspecto  controle,  a  importância  e necessidade de atuação dos
organismos de controle, com vistas a reduzir problemas futuros, focando que, para tanto,
os gestores precisam disponibilizar a documentação em tempo hábil para o exercício da
concomitância,  muito  embora  nem  todos  os  tribunais  disponham de  Resoluções  que
estabeleçam prazo de envio;
• Pontuou-se a existência de insatisfação dos órgãos de controle em relação a forma
e atendimento das suas recomendações;
• Destacou-se  que  o  excesso  de  controle  provoca  paralisia  de  gestor  público  e
elevação de preço do ente privado (risco de controle).
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2.7 As concessões de Parques Urbanos e Parques Ambientais.  Estruturação de
projetos  de  equipamentos  públicos.  Qual  modelo  utilizar?  Como  trazer
sustentabilidade  econômico-financeira?  Como  preservar  os  interesses  coletivos
envolvidos no uso da área pública com sua exploração econômica pelo particular?

Palestrantes: Rodrigo Barata - Coordenador de Estruturação de Parcerias – Governo do
Estado de São Paulo;  e  Maís Moreno -  Manesco,  Ramires,  Perez,  Azevedo Marques
Sociedade de Advogados

• Procurou-se discutir temas relativos à estruturação de projetos de equipamentos
públicos, abordando aspectos como o melhor modelo a ser utilizado em cada caso, a
relevância  da  sustentabilidade  econômico-financeira  e  da  preservação  dos  interesses
coletivos envolvidos no uso da área pública.

2.8 Um dos pontos sensíveis para o desenvolvimento das PPPs é a modelagem de
bons Projetos, atrativos para o setor Público e Privado. O setor de infraestrutura
reconhece  ser  importante  fomentar  a  adoção  de  robustas  diretrizes  para
modelagem  de  Projetos,  seguindo  boas  práticas  e  adotando  experiências
contratuais exitosas. Abordagem dos principais pontos da modelagem contratual
alinhada ao conteúdo das boas práticas para estruturação de PPPs

Palestrantes: Rosane Menezes - Madrona Advogados; e Guilherme Santos - B3

• Abordou-se  a  necessidade  dos  projetos  serem  adequadamente modelados,
atraindo boas e adequadas parcerias;
• A  estruturação  da  PPPs  devem  observar  os  estudos  técnicos,  econômicos
financeiros e jurídicos;
• Modelagem: Pontos de Atenção;

Técnico-opercional:
• Estudo de Demanda;
• Indicadores de Desempenho;
• Anteprojeto ou elementos do projeto básico.
Econômico-financeiro:
• Garantia e fluxo de programa;
• Alocação de riscos;
• Metodologia de revisões contratuais;
• Metodologia para  cálculos  das indexações devidas por  investimentos  em
bens não amortizados.
Jurídica:
• Solução de controvérsia;
• Contrato incompleto;
• Capacitação  do  corpo  técnico  do  poder  público  para  treinamento  pré-
modelagem e pós-modelagem.

• Garantias:  abrangência.  Solidez  jurídica.  Reserva  de  liquidez.  Importância  do
verificador independente.
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• Enfatizou-se a necessidade da adoção de firmes diretrizes para modelagem de
Projetos e de boas práticas no setor de Saneamento.

2.9 Case: PPP Ponte Salvador-Itaparica2

Palestrante: João Leão - Vice-Governador da Bahia

• Na  abordagem  sobre  a PPP  Ponte  Salvador-Itaparica,  observou-se  que  as
informações é de que  o Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica criará um
novo vetor de desenvolvimento no Estado,  beneficiando 10 milhões de habitantes em
cerca de 250 municípios;
• Destacou-se que o projeto foi orçado em R$ 5,34 bilhões, com aporte de R$ 1,51
bilhão do Governo do Estado e que abre  perspectiva  para  que a  região  diretamente
impactada receba, durante a concessão, investimentos públicos e privados três vezes
maiores do que os recursos gastos na obra.
• Observou-se que a Ponte Salvador-Ilha de Itaparica terá 12,3 km de extensão.
• Além  da  construção  da  ponte,  a  concessão  contempla  um  conjunto  de  obras
rodoviárias tais  como a construção do trecho entre a cabeceira  da ponte na ilha e o
entroncamento com a BA 001; requalificação da rodovia BA 001, no trecho urbanizado de
Mar  Grande,  que  passará  a  ter  caráter  de  avenida  urbana  de  velocidade  média;  a
construção do desvio de Mar Grande; e, ainda, a duplicação da BA 001, em trecho não
urbanizado em Vera Cruz, entre a Ponte do Funil e o desvio de Mar Grande;
• A PPP estadual está sendo proposta como uma concessão patrocinada com aporte
de  recursos  públicos  federais  oriundos  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento
(PAC), com contraprestação do Estado da Bahia, em conformidade com o que dispõe as
legislações federal (nº 11.079/04) e estadual (nº 9.290/04). 

2.10 As indenizações por investimentos não amortizados ao término dos contratos
de Concessão e PPP e a extinção antecipada dos contratos

Palestrante: Maurício Portugal - Sócio Portugal Ribeiro Advogados

• Tratou-se  das  indenizações por  investimentos  não amortizados  ao término dos
contratos de Concessão e PPP e da extinção antecipada dos contratos; 
• Abordou-se as cláusulas de  lock up dos contratos,  que estabelecem um prazo
limite  para  a  venda  das  quotas  ou  ações  entre  os  sócios  e  terceiros  interessados.
Consequentemente, durante o lapso temporal determinado, é proibido qualquer maneira
de cessão de quotas ou ações da sociedade, sob pena de multa;
• Lei  Federal  n°  13.448/2017,  art.  22,  estabelece  que  “as  alterações  dos
contratos de parceria decorrentes da modernização, da adequação, do aprimoramento ou
da ampliação dos serviços não estão condicionadas aos limites fixados nos §§ 1° e 2º do
art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.”

2 A  equipe do TCE/BA observa que,  em nenhum momento,  fez-se referência ao TCE-BA e ao pedido de Cautelar  em razão de
sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado e de quantitativos.
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• Tal alteração legislativa retrocitada é considerada vital para a sobrevida dos
contratos de parceria, Isso porque acolhe a distinção entre os regimes jurídicos das
obras/serviços e das concessões/parcerias público-privadas no tocante aos limites à
mutabilidade contratual.

2.11 Case  prisional:  Aspectos  da  metodologia  de  gestão  do  contrato  e  da  PPP
Prisional e case sobre a  contratação do  Verificador  Independente. Experiências e
desafios da PPP Prisional do Maranhão

Palestrantes:  Luciana  Lott  -  Gestão  de  PPP  da  Secretaria  de  Estado  e  Justiça  e
Segurança  Pública  do  Governo  de  Minas  Gerais;  e  Murilo  Andrade  -  Secretário  de
Administração Penitenciária do Governo do Maranhão

• Apresentou-se aspectos da metodologia de gestão do contrato e da contratação do
verificador independente no caso da PPP Prisional do Maranhão;
• Destacou-se que é importante haver a calibragem dos indicadores e que se deve
evitar custos excessivos para atender determinado indicador.

2.12  Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos contratos de concessão de serviços
públicos e o advento de novas tecnologias nos contratos de PPP de Iluminação
Pública

Palestrantes: Augusto Dal Pozzo -  Dal Pozzo Advogados;  e  Frederico Turolla -  PEZCO
Economics

• Tratou-se  do  reequilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos  de  concessão  de
serviços públicos e do advento de novas tecnologias no caso de PPP de iluminação
pública.

2.13 Concessão do Centro de Convenções de Salvador

Palestrantes: Claudio Tinoco - Secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador;
e Ludovic Moullin - Diretor Geral do Centro de Convenções de Salvador

• Contrato de concessão do Centro de Convenções de Salvador (CCS) prestes a ser
assinado (terça-feira, dia 10/11/2019)  entre a empresa francesa G.L. Events e a Prefeitura
Municipal de Salvador;
• O contrato prevê, pelos próximos 25 anos (prazo da concessão) investimentos da
ordem R$10 milhões, em outorga fixa, por parte da GL Events, pagas em duas parcelas.
Também serão investidos cerca de R$ 15 milhões tanto na parte de equipamentos e
mobiliário,  quanto  na  captação  de  eventos.  Após  seis  anos,  a  empresa  realizará  o
pagamento de 5% de outorga variável sobre a receita bruta;
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• Além de gerir  o equipamento, garantindo a manutenção do prédio e de todo o
mobiliário, a GL Evnts também será responsável por toda a estratégia de comercialização
do CCS e para a atração de grandes eventos para a cidade;
• O espaço contará, ainda, com oito auditórios moduláveis de 800 metros quadrados
cada. Terá também seis salões de 522 metros quadrados cada, 12 salas de 236 metros
quadrados  e  28  de  reuniões  que  irão  virar  camarotes  tanto  para  os  shows externos
quanto internos. O estacionamento será para mais de 1,4 mil veículos. O equipamento
terá três pavimentos e será 100% climatizado e com acessibilidade;
• O CCS será a terceira maior estrutura municipal do tipo no país. Terá formato de
uma pomba, símbolo da bandeira de Salvador. A obra está 65% concluída, tendo previsão
para ser entregue em dezembro de 2019;
• Apresentaram-se  vídeos  do  empreendimento  e  tratou-se  do  prazo  para
inauguração;

2.14  Panorama de iniciativas de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões
dos entes  Federativos,  registro  de  editais  publicados,  contratos  assinados  e/ou
paralisados e perspectivas de novos projetos para 2020. 

Palestrante: Rodrigo Reis - Radar PPP

• Apresentou-se  um panorama  de  iniciativas  de  PPPs  e  Concessões  dos  entes
Federativos, com o registro de editais publicados, contratos assinados e/ou paralisados e
perspectivas de novos projetos para 2020, citando, inclusive, casos da Bahia, como VLT,
Ponte Salvador Itaparica, Centro de Convenções, sinalizando também para projetos em
estudo.
• Destacou-se que o ano de 2019 apresentou um aumento significativo em licitações
de PPPs.

3 CONCLUSÃO

Conclui-se  que  o  evento  agregou  conhecimento  na  medida  que  destacou  temas
importantes a serem considerados nas auditorias deste TCE/BA, tais como: modelagem
financeira, segurança jurídica, avaliações de políticas públicas, fontes de financiamentos,
estrutura de governança e atuação de agências reguladoras, reequilíbrio contratual, papel
dos  órgãos  de  controle,  modelos  inovadores  de  cooperação  entre  o  poder  público  e
privado, entre outros temas relevantes às análises de PPPs e Concessões.

Salvador, 31 de agosto de 2020.

Cláudio Muricy Torres Newton Nery dos Santos

Auditor Estadual de Controle Externo Auditor Estadual de Controle Externo
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