
3º Encontro Nacional sobre PPPs e Concessões

Novas Perspectivas para Infraestrutura no Brasil

O  Evento  contou  com  a  apresentação  de  14  Painéis, em  um  contexto  no  qual  as
Parcerias  Público-Privadas  e  as  Concessões  ganham  destaque  em  planos
governamentais. 

Temas Apresentados no Primeiro Dia - 06/11/2019

Painel 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. 

Painel  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. 

Painel 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.

Painel 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. 

Painel 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. 

Painel 6: A atividade controladora e as PPPs. Fase preparatória e fase de execução. 

Painel  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? 

Aspectos Relevantes Observados

Há que se ressaltar o que segue:

►Abordam sobre Lei 11.079/04, focando que esta contém normas gerais, as PPPs, que
consistem em uma forma alternativa de contratação pública, diante de entender como
insuficiente  e  inadequados  os  modelos  contratuais  operados  pelas  Leis  8.666/93  e
8.987/95;



►  Relata  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 descaracterizem o uso das PPPs.

►  Traz  para  debate  o  Marco  Regulatório  do  Saneamento  que  prevê  a  abertura  de
licitação para serviços de água e esgoto, autorizando a entrada da iniciativa privada nas
concessões.

► Abordou sobre 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.

►  No  aspecto  controle,  foi  abordada  a  importância  e  necessidade  de  atuação  dos
organismos de controle, com vista 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. Abordou ainda a insatisfação dos órgãos de controle em
relação a forma e atendimento das suas recomendações.

Temas Apresentados no Segundo Dia - 07/11/2019

Painel 1: 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. 

Painel 2: Case: Case: PPP Ponte Salvador-Itaparica. 

Painel 3: As indenizações por investimentos não amortizados ao término dos contratos de
Concessão e PPP e a extinção antecipada dos contratos. 

Painel 4: Case prisional: Aspectos da metodologia de gestão do contrato e da contratação
do verificador independente. Experiências e desafios da PPP Prisional do Maranhão. 

Painel  5:  Reequilíbrio  Econômico-Financeiro  dos  contratos  de  concessão  de  serviços
públicos e o advento de novas tecnologias nos contratos de PPP de Iluminação Pública. 

Painel 6: Concessão do Centro de Convenções de Salvador.
 
Painel 7: 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. 

Aspectos Relevantes Observados

Há que se ressaltar o que segue:



► Na  necessidade  dos  projetos  serem  adequadamente modelados,  atraindo  boas  e
adequadas  parcerias.  Enfatiza  a  necessidade  da  adoção  de  firmes  diretrizes  para
modelagem de Projetos, e de boas práticas no setor de Saneamento.

► Na abordagem sobre a PPP Ponte Salvador-Itaparica, as informações são 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. 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.  A Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, terá 12,3 quilômetros
de extensão. Em nenhum momento o Dr. Bruno Dauster fez referência ao TCE-BA e ao
pedido de Cautelar em razão de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente
ao mercado e de quantitativos.

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

►  Aspectos  da  metodologia  de  gestão  do  contrato  e  da  contratação  do  verificador
independente, o caso exemplificado foi da PPP Prisional do Maranhão. 

► Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos contratos de concessão de serviços públicos e
o advento de novas tecnologias, o caso exemplificado foi da PPP de Iluminação Pública. 
 
► Concessão do Centro de Convenções de Salvador, os palestrantes mostraram vídeo,
sinalizaram para data de inauguração.
 
►  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, citando inclusive casos da Bahia, como VLT,
Ponte Salvador Itaparica, Centro de Convenções, sinalizando inclusive para projetos em
estudo.

Visita  técnica  ao  Centro  de  Convenções  de  Salvador  e  a  Arena  Fonte  Nova  -
Terceiro dia 08/11/2019     

Em visita ao Centro de Convenções de Salvador, fomos recebidos por representantes da
GL  Events  -  a  empresa  ganhadora  da  licitação  para  administração  do  Centro  de
Convenções  de  Salvador.  Nos  foi  informado  que  a  empresa  ficará  à  frente  do
equipamento por 25 anos e é responsável pela parceria entre a Prefeitura e a empresa
privada. 

Trata-se de um modelo de PPP, que é muito usado no setor de eventos no mundo e o
mais eficiente, por unir a capacidade de investimento do setor público com a eficiência da
gestão privada.

O Centro  de Convenções de Salvador  terá  capacidade para  receber  14  mil  pessoas
simultaneamente em congressos e convenções.

O espaço contará ainda com oito auditórios, seis salões de 522 metros quadrados cada, 
doze 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.

Conclusão

O Evento agregou conhecimento na medida que destacou temas importantes a serem
considerados  nas  nossas  auditorias  como:  modelagem financeira,  segurança  jurídica,
avaliações politicas,  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, e outros temas relevantes
sobre as temáticas. 


