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Resumo 



 

 

A Federação, estados e municípios vêm apresentando recorrente incapacidade em 

atender às demandas da sociedade concernentes à oferta de adequada 

infraestrutura de serviços públicos. Tal fato, conjugado com a tendência ao 

arrefecimento da intensidade da intervenção estatal no sistema socioeconômico, 

ensejou o desenvolvimento de novas estratégias de relacionamento entre os setores 

público e privado. Nesse contexto, e tendo sido atingido razoável consenso sobre a 

necessidade de uma revisão do papel do Estado na economia, surgiu na década de 

1980 a ideia da parceria público-privada como uma forma mais moderna de atuação 

do Estado. Esta dissertação desenvolveu e aplicou um instrumento norteador, 

constituído de um protocolo sistematizado para a concepção e avaliação de duas 

parcerias público-privadas (PPP) do estado de Minas Gerais. Em termos 

metodológicos, procedeu-se a um estudo multicasos mediante o qual foi possível 

extrair um quadro comparativo no qual se explicitaram as similaridades e as 

singularidades das duas PPPs selecionadas. À guisa de síntese, pode-se considerar 

a metodologia como constituída pela junção de três procedimentos metodológicos: 

exame do referencial teórico conceitual para a concepção de uma PPP, exame das 

leis que regulam as PPPs e entrevistas semiestruturadas com o coordenador geral 

da Unidade Central de Parceiras Público-Privado do Estado de Minas Gerais e 

também com dois profissionais com extensa experiência em projetos de PPPs em 

Minas Gerais. A aplicação do instrumento desenvolvido nesta dissertação permitiu 

analisar as similaridades e as singularidades apresentadas pelas duas PPPs 

examinadas. No primeiro caso, encontraram-se similaridades em termos da fonte de 

renda, dos mecanismos de pagamento por parte do poder concedente e dos riscos 

políticos e sociais a serem assumidos durante o período de concessão. No último, 

constataram-se singularidades em termos do funcionamento, do investimento, do 

início das receitas, da existência ou não de uma matriz de responsabilidades, das 

exigências de um plano de negócios, da alocação dos riscos e do modo como as 

contribuições multilaterais deveriam ser utilizadas. 

 

Palavras-chave:  Parcerias Público-Privadas. Protocolo Norteador. Riscos. 

Indicadores de Desempenho. 

Abstract  

 



 

The federation, states and municipalities have been presented a recurring inability to 

meet the demands of the society regarding the provision of appropriate infrastructure 

public services. Such fact, conjugated to the reducing tendency in the intensity of 

state intervention on the socioeconomic system, has given rise to the development of 

new relationship strategies between public and private sectors. In this context, and 

having being reached a reasonable consensus on the need for a review of the state's 

role in the economy, emerged in the 1980s, an idea of the public-private partnership 

as more modern form of state action. This dissertation developed and applied a 

guiding instrument, consisting of systematized protocol to design and evaluate 

public-private partnership of two PPPs in the State of Minas Gerais. In 

methodological terms, it was carried out a multi cases study from which it was 

possible to extract a comparative table that made it possible to explain the similarities 

and peculiarities of two selected PPPs. By way of synthesis, the methodology may 

be viewed as constituted by the junction of three methodological procedures: 

examinations of the underlying theoretical backgrounds of the conception of a PPP, 

the examination of the laws that regulate the PPPs and semi-structured interviews 

with the general coordinator of the central unit of public-private partnership of the 

state of Minas Gerais and two technicians, with a large experience in projects in 

Minas Gerais.The conclusions drawn from the application of the device developed by 

this study are synthesized through an analysis of the similarities and peculiarities of 

the two examined PPPs. In the first case, similarities refer to the source of income, 

the payment mechanism utilized by the power transferor and the political and social 

risks to be undertaken during the concession period. As to the later, the peculiarities 

are related to performance, investment, beginning of the earnings, the existence of a 

responsibility matrix, and the requirements of a business plan, the allocation of risks 

and how multilateral contributions should be used. 

 

Keywords:  Public-Private Partnership. Guiding Protocol. Risks. Performance 

Indicators. 
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1 Introdução 

 

As parcerias público-privadas (PPPs) surgiram na década de 1980 após a revisão 

do papel do Estado na mudança da ação econômica. O fato ocorreu durante os 

governos de Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América (EUA) (1981-1985, 

primeiro mandato), e Margaret Thatcher, no Reino Unido (1979-1989), época em 

que crises fiscais e financeiras levaram à adoção da desregulamentação 

financeira, abertura comercial e reorganização patrimonial do setor público. 

 

Essa reorganização levou à criação da The Private Finance Initiative (PFI)2 na 

década seguinte, como sendo uma forma inovadora de introduzir financiamento 

privado na provisão de serviços de infraestrutura para os Estados. O objetivo 

principal, de acordo com Franco (2007, p. 14), foi criar “uma estrutura que 

viabilizasse a participação privada em setores em que o mercado por si só não 

era capaz de induzir espontaneamente o investimento privado”. Dessa forma, 

dada à restrição fiscal, as PPPs foram vistas como “forma de alavancar 

investimentos sem causar impacto imediato sobre o montante de endividamento 

público”. 

 

Conforme Rezende (2010), as PPPs são contratos firmados entre o Estado e a 

iniciativa privada com o objetivo de colaboração mútua. Neste caso, a iniciativa 

privada assume a responsabilidade da implantação e do desenvolvimento da 

obra, serviço ou empreendimento público, assim como a exploração e gestão que 

decorrem do projeto. O processo de remuneração é variado e estabelecido em lei. 

O objetivo fundamental das PPPs é possibilitar a recuperação da capacidade de 

                                                           

2 É um programa do governo inglês com vistas a impulsionar, por meio do financiamento privado, 
a gestão de serviços e a concretização de obras públicas. Seus objetivos foram o aumento da 
qualidade dos serviços públicos, por meio da fixação de critérios de avaliação; redução dos gastos 
do Estado, a partir de mais eficiência e da capacidade de inovação do setor privado bem como da 
adequação das infraestruturas ao serviço prestado; a expansão da capacidade de financiamento 
da Administração Pública, uma vez que os pagamentos serão realizados durante todo o período 
de vigência do contrato (Cossalter, 2001 como citado em Rezende, 2010). Tornar projetos viáveis 
a partir do financiamento privado, haja vista a limitação ou, até mesmo, a impossibilidade de 
implementá-los de forma tradicional é ainda outro objetivo, pois no modelo ocorre a transferência 
para o setor privado de projetos que tradicionalmente são providos de forma direta ou indireta pelo 
setor público. Há ainda a obrigação, por parte do governo, centrada na compra de um fluxo de 
serviços em um período estimado de tempo, e não na simples provisão de serviços por meio de 
recursos, o que leva à forma de operação leasing. 
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investimento do Estado que vinha se debilitando em consequência à crise fiscal 

no setor público. 

 

No Brasil, a promulgação da Lei 11.079 (Lei das PPPs), em 30 de dezembro de 

2004, instituiu normas gerais para licitação e contratação de parceria público-

privada no âmbito da administração pública (Brasil, 2004). 

 

A referida lei representou “uma alternativa indispensável para o crescimento 

econômico, em face das enormes carências sociais e econômicas do país a 

serem cumpridos mediante a colaboração positiva do setor público e privado”, 

pois permitiu “amplo leque de investimentos, suprindo demandas desde áreas de 

segurança pública, saneamento básico até as de infraestrutura viária elétrica” (Di 

Pietro, 2012, p. 145). 

 

A lei mineira foi aprovada em 2003 e os primeiros contratos sob a sua jurisdição 

começaram a ser desenvolvidos na Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico (SEDE). É importante que um programa de concessões e PPPs tenha 

projetos bem estruturados e concebidos para a efetividade do mesmo. O 

programa e os projetos são materializados a partir dos documentos legais e 

contratos que lhes dão sustentação. Neste sentido, é importante avaliar e 

entender a estrutura desses documentos e contratos e relacioná-los ao 

desempenho dos projetos especificamente e do programa como um todo. 

 

1.1  Contextualização/problema 

 

A sigla PPP é hoje frequentemente vista na mídia e nas áreas de administração 

pública e privada, porque representa uma nova modalidade de contratação de 

serviços públicos na promoção de investimento em infraestrutura no país, com 

vistas ao desenvolvimento econômico. 

 

Além da lei mineira aprovada em 2003, existem outras legislações referentes aos 

contratos administrativos firmados entre a Administração Pública e os 

particulares, como as Leis de Licitação e Concessão e a Lei Estadual 
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14.868/2003 (Minas Gerais, 2003), e no âmbito federal, a Lei 11.079/2004 (Brasil, 

2004), criadas para regulamentar o instrumento de PPPs. 

 

O exame minucioso dos diversos trabalhos já publicados sobre o tema mostrou 

não existir um instrumento sistematizado que possa servir como norteador da 

concepção de um projeto de PPP. O material até agora disponível é apresentado 

por intermédio de manuais bastante genéricos produzidos tanto pela União como 

pelos estados. 

 

Em função do exposto, fica bastante explícita a relevância da criação de um 

protocolo sistematizado estabelecendo todas as etapas a serem seguidas para o 

desenvolvimento de um projeto de PPP. 

 

Trata-se, em outros termos, da geração de um instrumento norteador para que a 

máquina pública, em qualquer dos seus níveis, possa elaborar com segurança 

uma PPP. 

 

Como exemplo de sua praticidade, a prefeitura de determinada cidade poderá 

elaborar toda a concepção do projeto, ir modelando, planejando o período a ser 

gasto e buscando informações e metodologias para atrelar os indicadores de 

desempenho à forma de remuneração da concessão. Dessa maneira, pode 

solicitar a ajuda do estado para acertar os detalhes práticos e legais e desafogar 

os órgãos responsáveis pelas PPPs, no caso de Minas Gerais a Central de 

Parcerias Público-Privadas. 

 

Ao se avaliar e entender a estrutura desses documentos e contratos e relacioná-

los ao desempenho dos projetos especificamente e do programa como um todo, 

pode-se fomentar uma discussão atual nos setores acadêmicos, visto que no 

Brasil existem poucos estudos de qualquer natureza ou qualidade sobre o tema. 

De acordo com Rezende (2010, p. 16), “entre os poucos pertinentes destacam-se 

estudo do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social [BNDES] e o 

Texto para Discussão 1.010 do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

[IPEA]”. 
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A avaliação da implementação de PPPs em Minas Gerais torna-se relevante, pois 

o estado, de certa forma, é o precursor na elaboração e regulamentação do 

funcionamento das parcerias no Brasil, ou seja, as inovações trazidas pelo arranjo 

das PPPs na celebração de contratos entre a Administração Pública e os 

particulares devem ser divulgadas cada vez mais. 

 

Frente à relevância do tema, anteriormente explicitado, emerge a questão da 

pesquisa que esta dissertação se propõe a responder: quais devem ser os 

elementos básicos para a concepção e avaliação de um projeto de PPP? 

 

1.2 Objetivos 

 

Para responder à pergunta norteadora deste trabalho, procurou-se alcançar os 

seguintes objetivos geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPs. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Apresentar os elementos constitutivos de um protocolo de concepção e 

avaliação de um projeto de PPP. 

b) Aplicar o protocolo desenvolvido na análise da distribuição das 

responsabilidades aos agentes do processo de PPPs, discriminando os 

riscos e garantias decorrentes em duas PPPs em Minas Gerais. 

c) Identificar, de acordo com o protocolo sugerido, as principais 

características dos processos de licitação de duas PPPs em Minas Gerais. 

 

1.3 Estrutura do texto 

 

Para que esses objetivos pudessem ser alcançados, a estrutura lógica do estudo, 

além desta Introdução, apresenta mais cinco capítulos. 
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No segundo capítulo organizou-se a fundamentação teórica sobre o tema 

principal desta pesquisa, obviamente subdivindo-se os principais assuntos 

relacionados a ele em seis partes: 

 

a) Evolução da idealização das PPPs na reforma do Estado brasileiro; 

b) as características das PPPS; 

c) a importância das garantias para o sucesso da PPP; 

d) a questão da viabilidade econômica das PPPS; 

e) alocação de riscos nos projetos de PPPs; 

f) matriz de responsabilidades; 

 

O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para a elaboração do estudo. 

 

A análise dos resultados da aplicação do protocolo sugeridos pelas PPPs 

escolhidas é feita no quarto capítulo. 

 

Por fim, apresentam-se as conclusões, limitações e sugestões para próximos 

estudos. Referências e anexos finalizam o conteúdo do estudo. 
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2 Referencial Teórico 

 

A seção a seguir fornece todo o arcabouço teórico conceitual, bem como o marco 

regulatório que orientou os procedimentos metodológicos ultilizados no 

desenvolvimento do protocolo sugerido nesta dissertação. 

 

2.1 Evolução das PPPs na reforma do Estado brasilei ro 

 

A crise do Estado em sua incapacidade de atender às demandas da sociedade 

em relação a serviços públicos e à provisão de infraestrutura, além da tendência à 

redução da intervenção da atuação estatal no sistema socioeconômico foram a 

origem das relações entre os setores público e privado nos anos de 1970, palco 

de crises tais como a do petróleo, além do impulso a globalização. Dessa forma, o 

aumento do desemprego e da inflação e a redução das taxas de crescimento 

levaram os anos de 1980 à generalização da crise econômica (Macedo, 2014; 

Rezende, 2010). 

 

Nas palavras de Rezende (2010, p. 32): 

 

As razões da crise, então, se esboçavam com as transformações incorridas 
no bojo do fenômeno da globalização e do Consenso de Washington, os 
quais, ao interferir nos espaços nacionais, teriam enfraquecido os meios 
disponíveis ao Estado para o exercício de suas funções e introduzido 
riscos amplificados, fora do âmbito de controle local. Contudo, a proposta 
reformista somente se perderia na ausência de um contraponto 
fundamental, qual seja, a perspectiva da mudança anormal, contida na 
ideia de revolução. Com efeito, esta se constituía no pressuposto crucial 
para a emergência do reformismo, pois, ainda que atuasse prevenindo-a, o 
reformismo operaria antecipando a situação pós-revolucionária. Nesse 
sentido, a crise de paradigmas nos anos 80 significava o esgotamento da 
estratégia de mudança normal, com a substituição da alternância entre os 
termos da simetria pela vigência exclusiva do polo da repetição, 
reinstituindo ao capitalismo o viés do tipo jogo de soma zero. Destacava-
se, assim, a estratégia da acumulação das demais, revigorando a 
dimensão correspondente do Estado na medida em que se tornava 
imprescindível à legitimação de tal processo. Dito de outra forma, a 
submissão de todas as interdependências sociais à lógica mercantil 
sublinharia a acepção própria do conceito de Estado, qual seja, o 
monopólio do uso legítimo da força, alçando a questão da governabilidade 
nos debates em detrimento do projeto reformista. 

 



 23

Soares e Campos (2004) alertaram para as questões pouco exploradas pelo até 

então projeto de Lei Federal de PPP (que veio a se tornar lei no mesmo ano – Lei 

nº 11.079 de 30/12/2004), que são: o acúmulo de responsabilidades sobre o 

órgão gestor, que atuará sobrecarregado; a fragilidade das garantias 

apresentadas com o intuito de atrair o capital privado; a possibilidade de 

comprometimento futuro das finanças públicas, com a criação de novos 

“esqueletos”; e a instabilidade dos marcos regulatórios. Acrescente-se a isso a 

questão da viabilidade econômica que permeia os projetos de PPPs, visto que a 

contratação de longo prazo envolve riscos expressivos para a iniciativa privada 

bem como para os usuários de serviços públicos. 

 

Nesse sentido, o termo reforma esteve centrado no mercado, correspondente à 

discussão sobre a redefinição do papel do Estado, que é possível ver nas teorias 

analisadas em Bobbio (1992) desde o feudalismo, passando pelo mercantilismo; o 

absolutismo monárquico; o liberalismo econômico de Adam Smith (Riqueza das 

Nações, em 1776); socialismo de Karl Marx (com a obra “O Capital”, defendendo 

a inadministrabilidade do capitalismo em 1867), o que, segundo ele, fomentaria a 

crise econômica no mundo ocidental. Cumpre evidentemente ter-se finalmente em 

conta a marcante influência do mais renomado economista do século XX, John 

Maynard Keynes, com a sua famosa obra a “Teoria Geral do Emprego, do Juros e 

da Moeda”. Segundo o brilhante economista inglês, o Governo deve, em 

situações de demanda fraca, desempenhar o papel de investidor para 

desencadear uma nova dinâmica na economia enfraquecida (Prebisch, 1991). 

 

Foi a crise de 1929 que praticamente desvinculou as principais teorias 

(principalmente os argumentos do liberalismo econômico) juntamente com os 

efeitos da crise mundial denominada “crise do subprime”, desencadeada em 2006 

nos Estados Unidos após a concessão de empréstimos hipotecários de alto risco. 

Essa crise arrastou vários bancos para uma situação de insolvência, o que gerou 

repercussão negativa sobre as bolsas de valores de todo o mundo. No Brasil, 

como exemplo, a desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

vem sendo percebida desde então e análises econômicas realizadas a partir de 

dados emitidos pelo Banco Central do Brasil (BCB) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ajudam a entender as questões do PIB 
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desagregado – ótica da oferta; atividade econômica: PIB; mercado de trabalho: 

emprego e renda; crédito: volume total; inflação: Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA); Comitê de Política Monetária (COPOM): taxa de juros; política 

fiscal: Dívida Líquida do Setor Público/Produto Interno Bruto (DLSP/PIB) e 

superávit primário; taxa e câmbio; vendas no varejo; produção industrial; índice de 

atividade econômica: Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), 

que em seus desempenhos orientam todo o mercado de valores mobiliários 

(Vasconcellos, 2005). 

 

No início da década de 1980, a instituição de Parcerias Público-Privadas 

desencadeou um processo de reforma administrativa ou gerencial do Estado. 

Observou-se, a partir dessa década, a adoção de um verdadeiro paradigma 

reformista cujo elementos constitutivos eram fundamentalmente: a) a eficácia da 

operação da simetria entre repetição e melhoria no espaço geográfico; b) 

capacidade financeira do Estado para a produção de bens e serviços; e c) 

circunscrição dos riscos relativos à estratégia de confiança do Estado. Como 

delineado por Rezende (2010, p. 30), o Estado emergiu como eixo estruturante 

para que a dinâmica reformista cumprisse seus objetivos. 

 

Novos paradigmas de atuação no aspecto econômico, no aspecto social e no 

aspecto administrativo concretizaram-se a partir do “ativismo do Estado” em 

setores estratégicos e na busca do pleno emprego, via gasto público direto; na 

concepção dos “Estados de Bem-Estar” ao conferir aos indivíduos graus variados 

de independência em relação ao mercado no atendimento de suas necessidades 

básicas – regulação; e na “consolidação das burocracias públicas”, norteadas por 

princípios de eficiência – busca da melhor adequação entre meios e fins; 

meritocracia – formação de corpos profissionais e especializados; e 

impessoalidade – nítida distinção entre as esferas pública e privada (Rezende, 

2010, p. 26). 

 

Ao fim do liberalismo, a máquina estatal assumiu novos encargos econômicos e 

sociais, o que demandou a inovação da gestão dos serviços públicos, com vistas 

à obtenção de resultados mais eficientes. A adoção de métodos de gestão 
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privada, em seguimento ao princípio da especialização, possibilitou ao Estado a 

remodelação de seu papel (Di Pietro, 2007). 

 

Todos esses paradigmas têm a ver com a expressão “reinvenção do governo” 

popularizada após o livro de Osborne (1992). Esse autor apresentou uma 

abordagem do setor público com características não burocráticas, ou seja, com 

mais flexibilidade e autonomia para seus empreendimentos. Isso gerou o conceito 

de Administração Pública em duplo sentido: a prestação dos serviços públicos, 

propriamente dita, e os órgãos incumbidos de executá-los como obrigação do 

Estado (Rezende, 2010). 

 

O Estado deve ser entendido como o organismo que congrega uma comunidade 

de agentes com poder de ação, atentos aos interesses sociais. Ou seja, Estado é 

a pessoa jurídica criada em função de uma comunidade fixada sobre um território 

soberano, dotada de mando originariamente constitucional (Cardin, 2008; 

Meirelles, 2005). 

 

Conforme conceitua Meirelles (2005, p. 60), Estado: 

 

Do ponto de vista sociológico, é corporação territorial dotada de um poder 
de mando originário (Jellinek); sob o aspecto político, é comunidade de 
homens, fixada sobre um território, com potestade superior de ação, de 
mando e de coerção (Malberg); sob o prisma constitucional, é pessoa 
jurídica territorial soberana (Biscaretti di Rufia); na conceituação do nosso 
Código Civil, é pessoa jurídica de Direito Público Interno (art. 14, I). 
 

O Brasil é uma República Federativa, conforme instituído na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), pois é formado por estados 

federados, ou seja, autônomos entre si, que se unem para constituir uma 

federação, cujo representante é escolhido pelo povo (Brasil, 1988). 

 

Meirelles (2005) enuncia que a organização administrativa mantém estreita 

correlação com a estrutura do Estado e a forma de governo adotada em cada 

país. Sendo o Brasil uma Federação, formada pela união indissolúvel dos estados 

e municípios e do Distrito Federal e constituindo-se em Estado Democrático de 

Direito (CRFB/1988, art. 1.º) em que se assegura autonomia político-
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administrativa aos estados-membros, Distrito Federal e municípios (arts. 18, 25 e 

29), sua administração há de corresponder, estruturalmente, a esses postulados 

constitucionais. 

 

Para Meirelles (2005), a forma de governo e administração, no caso do Brasil, 

deve seguir sua estrutura (união indissolúvel dos estados e municípios), 

assegurada a autonomia político-administrativa dos estados-membros. 

 

Franco (2007), em sua dissertação de mestrado, teve como principal objetivo 

avaliar e analisar a alocação de riscos em projetos de PPPs, buscando identificar 

a estratégia de alocação de risco de uma PPP. 

 

Também em dissertação de mestrado, Grilo (2008) argumenta que, além da 

sustentabilidade financeira do projeto de uma PPP, o governo precisa prestar 

contas para a sociedade sobre a eficiência do projeto. Seu trabalho mostrou a 

combinação de análise socioeconômica e testes de interesse público-privado, que 

permite avaliação mais ampla do projeto e da capacidade do setor privado em 

gerir a PPP. 

 

Os limites do cumprimento do governo em projetos de PPPs foram analisados por 

Saraiva (2008), mostrando os limites na ação do governo. O autor procurou 

avaliar as garantias limitadas, em projetos de PPPs, verificando se elas reduzem 

o risco e aumentam a atratividade de projetos na ótica privada mesmo com 

orçamento limitado. E analisa os riscos comercias, acrescentando dados de 

produção e escoamento, trabalhando com uma matriz de risco e incertezas. 

 

Miguel (2009) apresenta as diversas formas de garantias que o poder concedente 

pode oferecer em um processo de PPP para atrair parceiros privados. Sua 

proposta foca a análise das diversas modalidades de garantias e busca identificar 

suas fragilidades e seus aspectos favoráveis. Seu objetivo foi mostrar que, 

mesmo com tantos riscos, elas são viáveis, eficientes e necessárias. 

 

Discursos dos agentes envolvidos em contratos PPP de Minas Gerais foram 

analisados por Resende (2010). Ele procede a uma avaliação das expectativas a 
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respeito das incidências de assuntos dos comportamentos oportunistas ao longo 

da execução desses contratos, que pode ser entendido como condutas 

verificadas quando uma parte envolvida em determinado contrato busca sempre 

auferir ganhos extras superiores aos previstos nas cláusulas do contrato, agindo 

de forma autointeressada. 

 

França (2011) teve como escopo a realização de um estudo sobre as regras de 

repartição objetivas de risco entre os parceiros envolvidos nas contratações de 

PPPs, introduzidas pela Lei Federal nº 11.079, de 30/12/2004. 

 

2.2 Características das PPPs 

 

Existem duas modalidades de parceria – a concessão patrocinada e a concessão 

administrativa. Conforme previsão legal, as PPPs são previstas em duas 

modalidades específicas: patrocinada e administrativa. 

 

A concessão patrocinada diz respeito à concessão de serviços públicos de acordo 

com a Lei de Concessões e será considerada quando houver, além da tarifa 

cobrada dos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao 

parceiro privado. 

 

Na concessão administrativa, ao contrário da concessão patrocinada, não há 

semelhança da tradicional concessão de serviço público. Nessa concessão, toda 

a remuneração fica por conta do poder público, porém com a vantagem, para o 

mesmo, de que ela somente se iniciará após o início, total ou parcial, da 

prestação do serviço. Além disso, embora o particular tenha que assumir a 

execução da obra (quando for o caso) por sua própria conta, o poder público terá 

que prestar pesadas garantias previstas na lei e dividir os riscos do 

empreendimento com o contratado nos casos de ocorrência de áleas 

extraordinárias. Isso permite falar em compartilhamento dos riscos e gera certo 

paradoxo, porque se o poder público não dispõe de recursos para realizar as 

obras, dificilmente disporá de recursos para garantir o parceiro privado de forma 

adequada. Di Pietro (2012) ainda comenta que outro objetivo das parcerias 

público-privadas é privatizar a Administração Pública, transferindo para a iniciativa 
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privada grande parte das funções administrativas do Estado não passíveis de 

cobrança de tarifa dos usuários (objetivo normalmente não declarado 

abertamente). 

 

As características inerentes ao modelo são enumeradas por Moraes (2006 como 

citado em Rezende, 2010) e apresentadas da seguinte forma: 

 

a) O que é vendido ao governo é um fluxo de serviços no tempo baseados em 

uma infraestrutura, em vez do ativo em si. Em outras palavras, o objeto 

contratual é integrado e não se refere à aquisição de bens, mas sim à 

contratação de próprio objeto da política pública. 

b) Há distinção entre o fornecedor e o comprador de determinados serviços, 

ausente em modelos tradicionais de Administração Pública. 

c) São contratos de longo prazo (25 – 65 anos). 

d) Os financiamentos necessários são usualmente do setor privado. 

e) Os pagamentos são parcial ou exclusivamente efetuados pelo governo. 

f) Há complexas estruturas regulatórias simulando incentivos de mercado 

como, por exemplo, o pagamento inicia-se após o fim das obras (Moraes, 

2006, p. 2). 

 

O cenário de Minas Gerais para as PPPs tenta buscar na iniciativa privada a 

obtenção de serviços a fim de atender de forma mais eficiente às demandas dos 

cidadãos. Em decorrência, a operação do modelo pressupõe a geração de 

benefícios para a sociedade na medida em que as atividades produtivas podem 

vir a ser dinamizadas. Ademais, aventa-se a possibilidade de condições para a 

retomada do crescimento de forma sustentável e organizada. Nesse sentido, as 

PPPs postulam-se como uma alternativa para a utilização de forma mais eficiente 

dos recursos públicos (Athayde, Barbosa, Ferreira, Oliveira, Anastásia, Noronha, 

Almeida, et al., 2006). 

 

Na contratação, a definição das metas quanto à realização dos serviços e/ou 

produtos assume papel fundamental. Afinal, a modelagem é baseada nos 

desempenhos do ente privado, que obrigatoriamente terá que manter uma gestão 

mais eficiente (Borges, 2003). 
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A Comissão Europeia enumera seis vantagens fundamentais que justificam a 

realização de uma PPP: 

 

a) As transferências de riscos; 

b) natureza de longo prazo; 

c) uso das especificações baseadas no resultado; 

d) concorrência; 

e) avaliação de performance e incentivos; e 

f) habilidades gerenciais do setor privado (Comissão Europeia como citado 

em Borges, 2003, p. 22). 

 

Mas tais características iniciais da concessão de serviços públicos foram 

modificadas em função de garantias de juros bem como da aplicação da teoria da 

imprevisão. O poder público sentiu-se obrigado a integrar as perdas da 

exploração do serviço público concedido, culminando no afastamento do objetivo 

primário do instituto. Em última análise, o processo de concessão perdeu alguma 

relevância para o poder público e, às vistas dos entes privados, ganhou 

notoriedade (Pinto, 1997). 

 

Sempre há nas PPPs a participação da contraprestação pecuniária do ente 

público ao ente privado. Isso não ocorre nas concessões, em que a remuneração 

ao particular decorre exclusivamente da exploração do serviço. Em adição ao 

aspecto remuneratório, as PPPs se distinguem dos demais contratos 

administrativos pelo compartilhamento de riscos com o parceiro privado no caso 

de ocorrência de áleas extraordinárias. 

 

Em uma PPP também são previstas garantias a cargo do poder público, seja em 

benefício do parceiro privado, seja em benefício do financiador do projeto, em 

contraposição aos contratos de concessão, em que a garantia é sempre prestada 

pelo particular. A isso tudo se soma a repartição de ganhos econômicos entre os 

parceiros em função da diminuição de risco de crédito quanto aos financiamentos 

tomados pelo ente privado (Di Pietro, 2007). 
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Ressalta-se ainda que, em função da distribuição de responsabilidades e do risco 

inerente ao contrato de longo prazo, as PPPs se apresentam mais complexas em 

relação às concessões (Zymler & Almeida, 2005). 

 

Em síntese, as PPPs constituem novas modalidades de concessão de serviços 

públicos, cujo objeto da prestação se apresenta inviável do ponto de vista 

econômico-financeiro. 

 

Demanda-se, portanto, a contraprestação da Administração Pública, seja de 

forma parcial, no caso da concessão patrocinada, seja de forma total, no caso da 

concessão administrativa. Nas concessões comuns, em contraposição, a 

remuneração ao particular é assegurada apenas a partir da exploração da 

atividade ou obra, haja vista a sustentabilidade financeira do objeto contratual. 

 

Como exemplos de objetivos do Plano Estadual de Programa PPP de Minas 

Gerais, apresentam-se os estruturados no ano de 2012. São eles (Minas Gerais, 

2012): 

 

a) Modernizar os mecanismos de implantação e gestão de infraestrutura 

econômica e social do Estado; 

b) proporcionar a melhoria na prestação dos serviços de interesse público; 

c) permitir o ingresso de capital privado para a implantação e operação de 

infraestrutura pública; 

d) garantir a universalidade e a qualidade para a prestação de serviços 

públicos; 

e) aprimorar os mecanismos de gestão por resultado na prestação de 

serviços públicos; 

f) garantir avaliação adequada da gestão da infraestrutura e implantar visão 

de longo prazo nas decisões referentes à realização de investimentos 

públicos; 

g) viabilizar a melhor utilização dos recursos públicos. 

 

Em relação às ações de governo no âmbito do Programa PPP: 
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a) Garantir a gestão do conhecimento, capacitando pessoas e aprofundando 

o estoque de informações em procedimentos referentes às parcerias 

público-privadas; 

b) aprimorar a arquitetura institucional para o desenvolvimento de parcerias 

de longo prazo e os mecanismos de governança necessários para tanto; 

c) fomentar novas parcerias, incrementando a realização de investimentos 

privados em infraestrutura pública, fomentando e viabilizando a 

implantação de projetos de infraestrutura e de prestação de serviços de 

interesse público, em pareceria com a iniciativa privada; 

d) desenvolver e aprimorar continuamente a capacidade governamental de 

gestão e regulação de contratos de PPP. 

 

Quanto à aprovação da realização dos estudos de modelagem de projetos, há 

exemplos que depois de finalizados serão avaliados para eventual viabilização, 

por meio de parceria público-privada: 

a) Ampliação do Sistema de Produção de Água do Rio Manso, que consiste 

em estudo de viabilidade seguido, se for o caso, de modelagem jurídica, 

operacional e financeira, para a construção, a manutenção e a operação 

compartilhada de partes do Sistema de Produção de Água do Rio Manso; 

b) implantação de infraestrutura de tratamento de resíduos sólidos urbanos na 

região metropolitana de Belo Horizonte, que consiste em estudo de 

viabilidade seguido, se for o caso, de modelagem jurídica, operacional e 

financeira, de projeto de concessão para a construção, manutenção e 

operação de infraestrutura de tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos urbanos na região metropolitana de Belo Horizonte, sempre em 

parceria com os municípios e buscando mecanismos que garantam o 

aumento da reciclagem, utilização energética dos resíduos e redução das 

áreas aterradas; 

c) implantação da ligação entre a Rodovia BR–381 Sul e a Rodovia BR–040 

Sul, representando alça de contorno no vetor sul da região metropolitana 

de Belo Horizonte, que consiste em estudo de viabilidade seguido, se for o 

caso, de modelagem jurídica, operacional e financeira, além de estudos de 

engenharia para concessão de ligação viária estadual entre a BR–381 e a 

BR–040; 
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d) rede viária do entorno imediato da Cidade Administrativa Tancredo Neves 

e de eixo de conexão com a Via 220, que consiste em estudo de 

viabilidade, seguido, se for o caso, de modelagem jurídica, operacional e 

financeira para projeto de implantação de estrutura viária no entorno da 

Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais, bem como de eixo de 

conexão norte-sul na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Importante ressaltar que, para a obtenção desses objetivos, há um leque de 

legislações tanto para a modalidade de concessão patrocinada quanto para a 

modalidade de concessão administrativa. 

 

2.3 A importância das garantias para o sucesso da p arceria público-privada 

(PPP) 

 

O debate sobre as oportunidades e riscos que as PPPs trariam para o provimento 

de serviços públicos no Brasil permite delinear três posições argumentativas 

relativamente claras: a) a posição dos defensores da ideia (ou policy advocates), 

que sustentam seu argumento na possibilidade das PPPs gerarem ganhos de 

eficiência na aplicação de escassos recursos públicos e viabilizarem 

investimentos necessários à retomada do crescimento econômico brasileiro; b) a 

posição dos mais céticos, que veem nas PPPs uma tentativa disfarçada de se 

promover novas privatizações desnecessárias de atividades públicas; e c) a 

perspectiva daqueles que identificam falhas na maneira como o arranjo vem 

sendo desenvolvido no Brasil. 

 

A) Argumentos a favor 

 

As justificativas a favor da utilização desse novo modelo de provisão de serviços 

públicos se sustentam quase sempre em dois argumentos centrais de que as 

PPPs serviriam como: 

 

a) Uma solução para um problema conjuntural – a escassez de recursos para 

a viabilização de investimentos em infraestrutura; 
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b) uma solução para um problema estrutural – a notória ineficiência do setor 

público à frente de atividades de produção e gestão de serviços. 

 

A primeira justificativa remete à crise fiscal do setor público e é extremamente 

delicada, pois dá a entender que recursos adicionais surgirão com a introdução do 

financiador privado nos empreendimentos. Segundo Pasin e Borges (2003), duas 

das justificativas para o uso da PPP na Irlanda foram a possibilidade de 

realização de maior número de projetos e a liberação de recursos públicos para 

outros projetos prioritários sem condições de retorno financeiro e sem capacidade 

de serem realizados via PPP. Como será discutido a seguir, este ponto encontra 

críticas em praticamente todas as demais publicações que tratam do assunto. 

 

A segunda justificativa se traduz na possibilidade de o setor privado participar da 

provisão de serviços tradicionalmente sob responsabilidade do setor público e se 

sustenta na ideia de que o primeiro domina técnicas de financiamento, design, 

operação e gerenciamento mais refinadas ou mais eficientes que as do segundo. 

A PPP “deverá envolver significativos ganhos esperados de eficiência, como, por 

exemplo, através da incorporação de técnicas de gestão mais flexíveis, [...] ou de 

tecnologias não disponíveis ao setor público” (Pasin & Borges, 2003, p. 9). 

 

O segundo argumento para a utilização PPPs se sustenta na geração de value for 

money (ganhos de produtividade ou eficiência) com a introdução do ente privado 

na provisão dos serviços, restando ao Estado a definição das metas e o 

monitoramento de seu cumprimento, uma vez que o setor privado, naturalmente 

orientado para a maximização de lucros, não teria em mente o melhor 

atendimento do interesse público. 

 

É nesse sentido que Harris (2004) enxerga as PPPs: como uma solução para o 

problema de quem demanda e quem produz, pois ela possibilitaria um arranjo tal 

que cada parceiro concentrasse seus esforços em atividades que melhor se 

adequassem às suas habilidades: para o setor público, a habilidade-chave é 

contratar serviços que se alinhem com as prioridades de políticas a longo-prazo, 

enquanto que para o setor privado, a habilidade-chave é o provimento dos 

serviços da forma mais eficiente para o cidadão. 
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B) Argumentos contra e outras preocupações 

 

Uma das principais publicações a apresentar severas e diretas críticas à ideia de 

PPPs foi a Nota Técnica nº 87 do Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), 

intitulada “Contra o vale-tudo da PPP”. Nela, a nova modalidade de contratos tão 

almejada por administrações públicas brasileiras é caracterizada como “[...] um 

'cheque em branco' para que, sem necessidade de aprovação prévia pelos 

Legislativos, os governos federal, estaduais e municipais possam realizar 

privatizações e concessões em [praticamente] qualquer área” (Nunes, 2004, p. 2). 

 

Com o intuito de “[...] evitar que seja aprovada [a] lei que constitui o maior 

retrocesso do marco jurídico dos últimos anos” (Nunes, 2004, p. 2), a nota levanta 

aproximadamente questões críticas sobre o projeto de iniciativa do Executivo 

Federal atualmente em tramitação no Senado. Silveira (2004) agrupou essas 

questões em diversas categorias, como, por exemplo, as já superadas em virtude 

de alteração do Projeto de Lei 2.546; outras de cunho ideológico, falaciosas ou 

impertinentes; e algumas que não se aplicam ao caso mineiro de PPP (Silveira, 

2004). 

 

Por se tratar de um texto voltado especificamente para o projeto de lei do governo 

federal e devido ao volume expressivo de críticas contidas na breve nota, este 

trabalho deteve-se àquelas consideradas as mais pertinentes ao objetivo deste 

trabalho. Omitiram-se, portanto, pontos já superados pela alteração do Projeto de 

Lei do Governo Federal e outros de caráter ideológico – por exemplo, o da opção 

por um “Estado mínimo” – ou ainda os que se refiram a questões político-

institucionais – como o fato de as concessões serem de competência dos órgãos 

legislativos ou o ferimento de princípios federativos. Vale registrar a importância 

desses pontos para discussão nacional. Assim, entre as principais críticas que 

interessam aqui, tem-se que a PPP: 

 

a) Permite mais discricionariedade e dá margem à corrupção; 

b) transfere para o setor público os riscos do setor privado; 

c) contraria princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e abre as 

portas para o endividamento futuro; 
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d) inviabiliza mandatos subsequentes. 

 

Além das críticas, notam-se também algumas preocupações com a forma como 

as PPPs vêm sendo inseridas no contexto brasileiro, como as contidas no Texto 

para Discussão 1.010 do IPEA. Soares e Campos (2004) alertam para quatro 

questões pouco exploradas pela Lei Federal: 

 

a) O acúmulo de responsabilidades sobre o órgão gestor, que atuará 

sobrecarregado; 

b) a fragilidade das garantias apresentadas com o intuito de atrair o capital 

privado; 

c) a possibilidade de comprometimento futuro das finanças públicas, com a 

criação de novos “esqueletos”; 

d) a instabilidade dos marcos regulatórios. 

 

Devido ao fato de o objetivo aqui se resumir à mera apresentação dos 

argumentos e preocupações, não se pretende valer de vasta bibliografia para 

apoiá-los ou contestá-los, mas apenas esclarecer um pouco mais o seu 

raciocínio. 

 

2.3.1 Comprometimento futuro das contas públicas 

 

Nota-se imediatamente a convergência das duas publicações quanto à 

preocupação em relação ao comprometimento das finanças públicas, o que 

remete diretamente às possibilidades de conflitos entre a legislação que trata das 

PPPs e a Lei de Responsabilidade Fiscal, questão de fato bastante polêmica. 

 

Essa preocupação é abordada ainda pelos outros estudos: o relatório do UKTI 

PPP Brochure afirma que um argumento espúrio (em relação às PPPs) é que a 

utilização de financiamento privado em investimentos de capital permite que 

governos executem mais projetos que no caso contrário. E que todos os projetos 

de PPP são pagos com recursos públicos e implicam passivos futuros (UKTI PPP 

Brochure, 2004). O estudo do BNDES atenta para o fato de que a PPP “corre o 

risco de se tornar apenas uma forma de deslocar gastos presentes para uma 
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necessidade de fluxo de desembolsos futuros” (Pasin & Borges, 2003, p. 8). O 

estudo explicita fundamentalmente os seguintes pontos merecedores de ênfase 

especial nos próximos subitens. 

 

2.3.2 Discricionariedade, impessoalidade e corrupçã o 

 

A preocupação com a maior discricionariedade do agente público frente aos 

contratos do tipo PPP relaciona-se às alterações que viriam a ser feitas nos 

procedimentos das licitações, concessões e permissões dos serviços públicos. 

Nunes (2004) levanta, por exemplo, o conflito entre a necessidade de se 

convencer o parceiro privado da viabilidade econômica do investimento e o 

princípio do sigilo da proposta do competidor na licitação. Embora pertinente, 

essa crítica não se restringe às PPPs, mas se aplica a toda licitação em que o 

fornecedor se difere do financiador do projeto. 

 

Mais discricionariedade implica maior margem para comportamentos que ferem o 

interesse público, como a possibilidade de se privilegiar determinado concorrente, 

contrariando o princípio da impessoalidade. Há muito que se discutir a esse 

respeito. 

 

2.3.3 Fragilidade das garantias 

 

Soares e Campos (2004) alertam para a fragilidade das garantias oferecidas ao 

ente privado que financiará o projeto de PPP: a precedência de pagamento ao 

parceiro privado – que já não mais persiste, por se tratar de um dispositivo 

inconstitucional –; a possibilidade de liquidação do empenho em favor do agente 

financiador; e a instituição de fundos fiduciários para garantir o pagamento caso o 

Estado não o faça. 

 

De fato, ainda que aplicadas todas juntas, essas garantias não eliminariam por 

completo os riscos de o agente financiador não receber a devida parcela por parte 

do Estado. Esse problema existe recorrentemente nos contratos tradicionais entre 

setor público e privado e dá ensejo à problemática deste estudo, aprofundada 

posteriormente. 
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2.3.4 Instabilidade do marco regulatório 

 

Soares e Campos (2004) estão revestidos de razão ao mencionar a instabilidade 

do marco regulatório como uma ameaça aos ganhos de eficiência que um projeto 

PPP possa trazer para os cofres públicos. Há o risco de o Estado alterar o marco 

regulatório em um momento posterior ao fechamento do contrato, encarecendo os 

custos de projeto e/ou reduzindo a expectativa de retorno no capital investido. Tal 

possibilidade deriva do fato de o Estado combinar, ao mesmo tempo, os atributos 

de uma parte no contrato e do ente responsável por regular e criar as regras do 

jogo. Para Pasin & Borges (2003, p. 10), “a regulação clara e definida minimiza os 

riscos privados do empreendimento, tornando os projetos mais baratos”. 

 

Por outro lado, poder-se-ia igualmente observar o Estado sob a ótica das teorias 

da captura e de rent-seeking das escolas de Virgínia e Chicago. Essas escolas 

salientam que os agentes públicos são atores passíveis de serem capturados 

pelo(s) grupo(s) de interesse associado(s) a determinado projeto, forçando a 

transferência de direitos de propriedade na forma de regras regulatórias que os 

beneficiem. Embora contraditórias, ambas as possibilidades existem e refletem os 

riscos de o projeto falhar na geração de ganhos para a sociedade em geral, 

mesmo que governantes “de plantão” e/ou empresários lucrem com o 

empreendimento. Ainda assim, é importante lembrar que tais riscos não se 

limitam aos contratos PPPs, e sim a qualquer atividade de regulação em que o 

Estado esteja envolvido. 

 

Embora a garantia da viabilidade econômica da atividade pelo Estado seja a 

principal inovação das PPPs, alguns outros aspectos se destacam em relação às 

atuais modalidades contratuais, como a ideia de compartilhamento de riscos e a 

exigência da construção de uma obra para disponibilizar a geração do serviço de 

interesse público. 

 

2.4 A questão da viabilidade econômica 

 

Ressalta-se que, a fim de realizar investimentos ou prestar serviços que 

possibilitem o desenvolvimento regional, a regulamentação das PPPs deve ser 
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minuciosa. Isso porque a contratação de longo prazo envolve riscos expressivos 

para a iniciativa privada bem como para os usuários de serviços públicos. 

 

Quanto à especificidade de um contrato PPP, com vistas a prazos contratuais 

superiores aos tradicionalmente acordados, é possível haver mais envolvimento 

de riscos de inadimplemento por parte da Administração Pública, bem como de 

riscos políticos. Em decorrência, garantias são dispostas pelo poder público a fim 

de confirmar a contraprestação ao ente privado e a seus financiadores, conforme 

se verifica: 

 

[...] de um modo preliminar, pode-se dizer que um arranjo de garantias 
deve concentrar ativos de alta liquidez e os mecanismos necessários para 
sua liberação automática, na hipótese de se constatar eventual 
inadimplemento do Estado para com as obrigações assumidas em 
decorrência de uma PPP (Athayde et al, 1998, p. 155-156). 

 

Segundo Di Pietro (2007), a modalidade PPP prevê três tipos de garantias. A 

primeira delas são as garantias de execução de contrato, fornecidas pelo parceiro 

privado ao parceiro público. A segunda são as garantias de cumprimento das 

obrigações pecuniárias da Administração Pública para o ente privado. A terceira 

diz respeito à contragarantia prestada pelo parceiro privado público à entidade 

financiadora do projeto. Com vistas ao sistema de pagamentos das dívidas do 

Estado fixadas por meio de decisão judicial contra um ente jurídico de direito 

público, o precatório, aduz-se que o mecanismo constitui desestímulo à 

participação da iniciativa privada. Não obstante, conforme previsão legal, o 

pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pela Administração Pública 

será assegurado por garantias (Zymler & Almeida, 2005). 

 

A exclusão do pagamento por sistema de precatórios viabiliza, portanto, a 

utilização dos modelos de PPPs. Por outro lado, a previsão de garantias pode 

contribuir para que o ente privado acorde em receber a contraprestação 

pecuniária somente após a realização do objeto da parceria. 

 

Não obstante a ampla conceituação prevista nas Leis Federal e Estadual, o atual 

debate sobre PPPs no Brasil gira em torno de uma definição de PPP associada à 
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ideia da incorporação da iniciativa privada na provisão de bens e serviços 

públicos de viabilidade econômica duvidosa. O mecanismo que possibilita tal 

incorporação é a complementação da receita do serviço explorado pelo parceiro 

privado com recursos públicos (Soares & Campos, 2004, p.12). 

 

A exigência de vinculação da construção da obra à exploração do serviço pelo 

mesmo parceiro privado estava inicialmente alinhada à modelagem mineira das 

PPPs, que muito se baseia na experiência inglesa descrita por Harris (2004). 

Como já visto, a introdução do setor privado no provimento de serviços públicos 

na Inglaterra iniciou-se a partir da competição pela operação de alguns poucos 

serviços entre órgãos governamentais e empresas privadas (competitive 

tendering). Seguiram-se contratos com empresas para o design e construção das 

instalações, sua posterior integração em um contrato único e, finalmente, um 

arranjo que permitia ao ente privado projetar, construir, financiar e operar um 

projeto (Harris, 2004). 

 

Para Harris (2004), uma particularidade dos contratos do tipo PPP é a 

possibilidade de vinculação do design e construção de uma infraestrutura à 

exploração do serviço por ela gerado. É esse precisamente o entendimento dos 

administradores públicos mineiros à frente da elaboração dos contratos do tipo 

PPP, como demonstra Silveira (2004). Esse autor afirma que num contrato de 

PPP é transferida ao parceiro privado a responsabilidade pela construção, 

operação e manutenção do serviço público objeto desse contrato. Até porque 

esse é o único entendimento que pode ser retirado do texto da Lei Estadual 

14.868, de 16 de dezembro de 2003. Essa lei define as parcerias público-privadas 

como contratos de colaboração entre o Estado e o particular por meio dos quais, 

nos termos estabelecidos em cada caso, o ente privado participa da implantação 

e do desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem como da 

exploração e da gestão das atividades deles decorrentes. Cabe-lhe contribuir com 

recursos financeiros, materiais e humanos e sendo remunerado segundo o seu 

desempenho na execução das atividades contratadas (Minas Gerais, 2003). 

 

A definição em lei compreende esses conceitos discutidos e indica a possível 

vinculação da construção de determinada obra à exploração do serviço por ela 
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gerado. Essa possibilidade se torna uma condição obrigatória no parágrafo 

segundo do artigo quinto que, fazendo referência às obras definidas no caput do 

mesmo artigo – construção, ampliação, manutenção, reforma e gestão de 

instalações de uso público –, determina que: “não será considerada parcerias 

público-privadas [...] a realização de obra [...] sem atribuição ao contratado do 

encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, 48 meses” (Minas Gerais, 2003, 

p. 1). 

 

Com a apresentação desse último item relativo à vinculação da obra à exploração 

do serviço, já se pode ter ideia do conceito de PPPs atualmente sob debate no 

Brasil: a PPP é uma nova modalidade de contratação entre Estado e particular, 

para viabilizar a provisão de serviços públicos de baixa viabilidade econômica, 

caracterizada por: a) financiamento privado; b) garantia da viabilidade econômica 

do investimento; c) risco compartilhado; d) vinculação da construção da obra pelo 

parceiro privado à exploração dos serviços dela decorrentes. A terceira e quarta 

característica indicam, de forma implícita, a ideia da existência de um 

investimento de considerável valor a ser realizado pelo parceiro privado, ideia 

central para esta abordagem (Rezende, 2010). 

 

A definição cunhada pelo Guia Britânico de Comércio e Investimento (UKTI PPP 

Brochure) é de que as PPPs são como uma relação de compartilhamento de 

riscos baseado em uma aspiração comum entre setores público e privado – 

incluindo aqui o terceiro setor – em tornar real um determinado resultado de 

política pública (UKTI PPP Brochure, 2004). Argumentam, ainda, que essa 

relação normalmente assume o formato de um contrato flexível e de longo prazo 

para a entrega de um serviço provido com recursos públicos. 

 

Essa definição aborda três novos pontos importantes: o compartilhamento de 

riscos, o foco no resultado e a natureza do contrato que dá forma à PPP. A ideia 

de compartilhamento de riscos também está implícita no texto elaborado por 

Silveira (2004), em que afirma que o parceiro privado poderá minimizar aqueles 

riscos que puder bem gerenciar e precificar aqueles que estiverem fora de seu 

alcance. As parcerias podem viabilizar um arranjo tal que haja uma divisão de 
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riscos entre o parceiro público e o privado, cada um buscando neutralizar o risco 

que melhor lhe compete. 

 

Moura e Castro (2005) referem que a importância das garantias do governo para o 

sucesso dos PPPs é um dado relevante por causa do financiamento dos projetos, 

pois: 

 

[...] depende fundamentalmente da capacidade de se convencer parceiros 
e financiadores privados de que o governo irá honrar suas obrigações 
contratuais de longo prazo e de que, se por acaso as descumprir, tais 
parceiros e financiadores terão condições de executar, de forma rápida e 
eficiente, as garantias que lhes serão oferecidas, de maneira a se 
ressarcirem dos prejuízos que tal inadimplência certamente lhes causará 
(Moura & Castro, 2005, p. 16). 

 

Por causa disso, os projetos de PPPs são geridos por uma Sociedade de 

Propósito Específica (SPE), cuja maioria do capital votante não pode, por lei, ser 

detida por órgãos da administração pública. 

 

Evidentemente que quando a transferência do controle da SPE depender de 

autorização da Administração Pública, os requisitos e condições para essa 

transferência já estão previstos no contrato conforme o artigo 5°, §2º inciso I cc 

art. 9°. da Lei 11.079/04 de PPP. 

 

Nesse sentido, Moura e Castro (2005) alertam que é fundamental que tais 

requisitos estejam bem estipulados no contrato para que a autorização não 

possa ser negada de forma casuística. Esse fato é relevante, visto que “os 

financiadores do projeto não estarão obrigados a cumprir com os requisitos de 

capacidade técnica”, provando a sua idoneidade financeira e regularidade 

jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. 

 

Da mesma maneira, a Lei de PPPs permite que o contrato estabeleça: a) a 

possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto, 

em garantia às obrigações pecuniárias da Administração Pública e; b) a 

legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por 
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extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos 

e empresas estatais garantidores das PPPs. 

 

As garantias às obrigações pecuniárias da Administração Pública em contratos 

de PPPs estão listadas no artigo 8º da Lei das PPPs sendo elas: a) vinculação 

de receitas; b) instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; c) 

contratação de seguro-garantia; d) garantia prestada por organismos 

internacionais ou instituições financeiras; e) garantias prestadas por fundo 

garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; f) outros mecanismos 

admitidos em lei. O parágrafo único do artigo 11 da lei, por sua vez, estabelece 

que o edital de licitação deverá especificar as garantias a serem concedidas ao 

parceiro privado. Portanto, essas garantias podem ser prestadas em caráter 

cumulativo e não exclusivo. 

 

A vinculação de receitas deve ser realizada observando-se as limitações 

constitucionais, que impedem a vinculação da receita de impostos. Entretanto, 

as receitas decorrentes dos demais tributos e de outras fontes da Administração 

Pública poderão ser vinculadas para garantir as obrigações assumidas. Os 

fundos especiais previstos em lei, ou que sejam constituídos mediante 

autorização legislativa, também poderão garantir as obrigações da 

Administração Pública, sendo utilizadas as receitas que estejam legalmente 

vinculadas à realização dos seus objetivos. 

 

Quanto ao seguro-garantia, este deve ser contratado com companhias 

seguradoras que não sejam controladas pelo poder público e representa uma 

interessante, se custosa, garantia sob o ponto de vista da liquidez e dos riscos 

por ele cobertos. Em termos gerais, o seguro-garantia destina-se a cobrir os 

riscos relacionados ao cumprimento de obrigações por parte do segurado, no 

caso a Administração Pública. Ocorrendo um sinistro, a seguradora pagará ao 

beneficiário o valor da indenização correspondente à obrigação que não foi 

cumprida. 

 

Outro aspecto vantajoso do seguro é a possibilidade de designar os 

financiadores diretamente como beneficiários nas apólices, em vez dos próprios 
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parceiros privados. Curioso notar que essa modalidade de seguro, exigida pela 

Administração Pública em suas licitações, agora, no regime das PPPs, poderá 

ser oferecido pela Administração Pública em favor dos parceiros ou 

financiadores privados. Obviamente, tanto maior será o custo de obtenção 

desse seguro-garantia quanto maior for o risco de inadimplemento do órgão da 

Administração Pública que se estiver contratando. 

 

Caso a Administração Pública obtenha garantias por parte de órgãos 

internacionais de financiamento, tais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), a Organização para a Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OCDE), a Corporação Financeira Internacional (IFC), o Banco 

Japonês para a Cooperação Internacional (JBIC) ou a Multilateral Investment 

Guarantee Agency (MIGA) ou de bancos privados que não sejam controlados 

pelo Poder Público, desde que respeitadas as regras aplicáveis ao 

contingenciamento de crédito ao setor público, definidas pelo Conselho 

Monetário Nacional e emitidas pelo Banco Central do Brasil, tais garantias 

poderão ser oferecidas também aos financiadores dos projetos de PPPs. 

 

A prestação de garantia em projetos de PPP por fundo garantidor constituído 

para esse fim mereceu disposições específicas na Lei das PPPs, que 

estabeleceu as regras aplicáveis ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-

Privadas (FGP). 

 

A União, suas autarquias e fundações públicas foram autorizadas 

expressamente a participar como quotistas do FGP até o limite global de seis 

bilhões de Reais, integralizando suas respectivas participações com o aporte de 

dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, 

inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao 

necessário para manutenção do seu controle pela União, ou outros direitos com 

valor patrimonial. O FGP terá por finalidade única garantir as obrigações 

pecuniárias da Administração Pública Federal em contratos de PPPs. Essas 

garantias poderão ser prestadas na forma aprovada por assembleia de 

quotistas, que poderá ser uma das seguintes modalidades: 
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a) Fiança, sem benefício de ordem para o fiador; 

b) penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do 

FGP, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da 

execução da garantia; 

c) hipoteca dos bens imóveis; 

d) alienação fiduciária, permanecendo a posse dos bens com o FGP ou 

com agente fiduciário por ele contratado; 

e) outros contratos que produzam o efeito de garantia; 

f) garantia real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação 

constituído em decorrência da separação de bens e direitos do FGP. 

 

Como incentivo à participação dos diversos órgãos da Administração Pública 

como quotista no FGP, a Lei de PPPs estabeleceu que as garantias do FGP 

serão prestadas proporcionalmente ao valor da participação de cada quotista. 

Vale ressaltar que o FGP poderá prestar contragarantias a seguradoras, 

instituições financeiras e organismos internacionais que prestarem garantias em 

projetos de PPPs de seus quotistas e que: 

 

(i) no caso de crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e 
não pago pelo órgão da Administração Pública, a garantia do FGP poderá 
ser acionada a partir do 45º dia de inadimplência; 
(ii) o credor privado poderá acionar a garantia do FGP relativa a débitos 
constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo órgão da Administração 
Pública, desde que não tenha sido rejeitada expressa e motivadamente 
no prazo de 90 (noventa) dias a contar do seu vencimento; 
(iii) em caso de inadimplemento, os bens e direitos do FGP poderão ser 
objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações 
garantidas. 
Quando a Lei das PPPs determina que outros mecanismos legalmente 
admitidos poderão ser utilizados como garantia às obrigações da 
Administração Pública, identificamos uma preciosa “janela legal” que os 
legisladores sabiamente deixaram aberta. Isto porque a possibilidade de 
adoção de quaisquer mecanismos de garantias legalmente aceitos 
confere flexibilidade suficiente para atender às peculiaridades de cada 
caso concreto (Brasil, 2004, p. 01). 
 

O FGP, por suas características e flexibilidade, será, certamente, o mecanismo 

mais utilizado para a concessão de garantias e contragarantias em projetos de 

PPPs, no âmbito da administração federal. 
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Vale destacar que as garantias reais e pessoais usuais no setor privado, tais 

como hipoteca, penhor, aval e fiança, não encontram regras favoráveis à sua 

utilização quando se trata de garantias prestadas pela Administração Pública. 

Primeiramente, pelos possíveis questionamentos quanto à possibilidade de 

instituição de ônus sobre os ativos (não onerabilidade) e sua execução 

(impenhorabilidade). Em segundo lugar, pelo fato de que a alienação de bens 

públicos deverá necessariamente seguir os preceitos fundamentais contidos na 

Lei de Licitações (Lei 8.666/93 – Brasil, 1993). Entretanto, as regras que 

dispõem sobre o FGP vêm exatamente buscar contornar esses empecilhos 

legais, criando uma “cesta” de bens e direitos, cuja disponibilidade pelo FGP 

para a concessão de garantias foi estabelecida quando de sua cessão para o 

patrimônio do fundo. 

 

No que se refere aos dispositivos contratuais e outros mecanismos que se 

prestam à finalidade de garantia ao investidor privado, pode-se destacar, entre 

outros, a possibilidade de securitização de recebíveis do projeto de PPP. Em 

relação à securitização de recebíveis do projeto, cabe mencionar que a própria 

Lei das PPPs, em seu artigo 23, autoriza a União a conceder incentivo, nos 

termos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse 

Social (PIPS), às aplicações em fundos de investimento em direitos creditórios 

decorrentes de contratos de PPP, criados por instituições financeiras. 

 

A lei das PPPs determina, ainda, que o Conselho Monetário Nacional 

estabelecerá as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao 

financiamento de contratos de PPP, bem como para a participação de entidades 

fechadas de previdência complementar nesses projetos. 

 

Em resumo, acredita-se que importante passo foi dado com a Lei de PPPs na 

direção de tornar viáveis e seguros os financiamentos de projetos de 

infraestrutura da Administração Pública, mediante a concessão de garantias 

reais – entre as quais se destacam aquelas que poderão ser prestadas pelo 

FGP – que mitigam o risco de inadimplemento dos órgãos da Administração 

Pública em suas obrigações pecuniárias de longo prazo, decorrentes de tais 

projetos. 
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2.5 Alocação de riscos nos projetos de PPPs 

 

Existe a teoria das áleas paralela à teoria de riscos nos contratos administrativos. 

A palavra risco durante a execução desse tipo de contrato é denominada álea 

pela maioria da doutrina do Direito, sendo qualquer dificuldade ou impedimento 

para se executar um projeto. Segundo França (2011, p. 73) risco e álea não são 

sinônimos, pois de acordo com a sua previsibilidade classificam-se as áleas em 

ordinárias e extraordinárias. As primeiras são previsíveis e denominadas 

ordinárias por serem inerentes a todo tipo de negócio (muito conhecidas como 

empresariais) e são, obviamente, redigidas em qualquer contrato. Já as segundas 

são inesperadas e imprevisíveis, pois têm natureza administrativa ou econômica. 

Nas palavras de França (2011, p. 73): 

 

A clássica doutrina aponta três modalidades de álea extraordinária 
administrativa: (i) a alteração unilateral do contrato decorrente do poder de 
atuar em consonância com o interesse público que é conferido à 
Administração; (ii) o fato do príncipe consistente em ato ou medida 
governamental de caráter geral que causa reflexos indiretos no contrato; e 
(iii) o fato da Administração que corresponde a uma ação ou omissão da 
Administração contratante que implica no atraso ou na impossibilidade de 
ser dada continuidade à execução do contrato. Há, ainda, a álea 
extraordinária econômica que é fato ou evento imprevisível cuja ocorrência 
onera excessivamente o objeto do contrato, ensejando o restabelecimento 
das condições originariamente ajustadas ou se inviável tal providência, 
dando causa à rescisão contratual. 
 

Assim, é por causa desses tipos de áleas que há riscos esperados e/ou 

previsíveis e outros inesperados, imprevisíveis ou previsíveis de resultados 

incalculáveis. 

 

A legislação para a questão dos riscos está na Lei no 8.666/93 (Brasil, 1993) e na 

Lei n° 8.987/95 (Concessões Comuns), em que as PPPs  situam-se nos modelos 

dos contratos exigidos por tais normas (Brasil, 1995). Como a eventualidade de 

uma parte está exposta à eventualidade de um dano ou de ter de reparar ou dano 

causado a outrem, no aspecto econômico, o risco é a análise do custo-benefício 

do empreendimento e de sua previsibilidade. Isso possibilita um ganho ou perda 

de dinheiro para o investidor e o termo álea, por sua vez, é todo o fato incerto 

quanto à sua verificação e/ou quanto ao momento de sua constatação, “cuja 
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possibilidade de ocorrência é circunstância geradora de um risco”. Ou seja, “a 

álea traz ínsita em seu conceito o risco” (França, 2011, p. 75). 

 

Ainda em França (2011), as classificações doutrinárias dos riscos envolvem 

aspectos de múltiplos ramos do direito público e do direito privado – 

especialmente nos contratos de concessão comum e nos de PPPs. Diversos 

riscos podem estar presentes: risco de conflito ou risco de contradição, de 

elevação das tarifas, da qualidade (Justen, 2003; 2010); risco do empreendimento 

nas parcerias (Nester, 2005; Oliveira, 2004); riscos econômico-financeiros, 

jurídicos, políticos (Enei, 2007); riscos legislativos, de suprimento de matéria-

prima e insumos, de demanda e preço do produto final (mercado), de operação, 

de manutenção/falha mecânica dos equipamentos, de força maior e caso fortuito, 

o risco país, de governo (quebra de contrato crédito público), institucional 

(judiciário, risco regulatório e mudança de lei), cambial, residual de crédito (Perez, 

2006). A Figura 1 apresenta uma síntese da argumentação fornecida por esses 

estudiosos do tema. 
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Doutrinador  Orientação sobre riscos  
Justen  

(2003; 2010) 
 

Ao tratar do fim a que se orienta a concessão, faz menção ao risco de conflito ou risco 
de contradição que entende decorrer do fato de "a adequação do serviço exigir a sua 
compatibilidade com a realização de diversos fins, relacionados aos valores de 
segurança e eficiência (inclusive econômica). A realização de determinadas 
providências de melhoria (a que denomina)”. "Valores", tais como segurança, eficiência 
e modernização dos serviços públicos, acaba por acarretar a elevação das tarifas, em 
sacrifício do respectivo dever de modicidade. Ou seja, o atendimento de certas 
exigências destinadas à melhoria na prestação do serviço público encarece o custo 
final e implica a cobrança de tarifas mais elevadas!” E, portanto, deve ser tido como 
fator de risco" (Justen, 2003). “Especificamente no contrato de PPP, o risco de 
qualidade do objeto do contrato é indicado como uma de suas peculiaridades". Deve 
ser assumido pelo parceiro privado que tem de ofertar um serviço de qualidade e acaba 
por lhe acarretar resultados econômicos mais favoráveis diante da elevação do nível de 
qualidade oferecido (Justen. 2010). 

Justen 
(2007) 

Identifica o risco ordinário do empreendimento de concessão de serviço público como 
inerente ao próprio negócio, condicionado à "cobrança de tarifas em volume suficiente 
para prestar o serviço” (e construir obras, sendo o caso), amortizar o investimento, 
produzir lucro e remunerar os investidores. A delimitação teórica do risco 
extraordinário, por outro lado, emerge de dispositivos da Constituição e das Leis nos 
8.666 e 8.987. 

Nester  
(2005) 

Também destaca o risco do empreendimento nas PPPs, classificando-o como normal 
quando inerente ao próprio empreendimento e extraordinários, "que não podem ser 
antevistos com base na técnica vigente e época da contratação; ou aqueles que, 
embora possam ser previstos, possuem consequências incalculáveis (art.65, lI, d, da 
Lei 8.666/93). O autor examina riscos secundários que classifica, segundo a doutrina, 
em: (i) sistemáticos (ou não específicos ou de mercado), decorrentes das mudanças 
gerais das condições de determinado sistema econômico, a exemplo das mudanças na 
taxa de consumo de determinado produto ou serviço ou pela alteração de preço de 
determinado insumo essencial; e (ii) riscos não sistemáticos (ou específicos), 
associados a determinado bem, empresa ou segmento do mercado que não causam 
impacto no mercado como um todo, mas apenas em determinados componentes, tais 
como a introdução de um novo produto, o esgotamento de uma jazida mineral ou a 
descoberta de problemas geológicos no caso de uma construção. 

Perez 
(2006) 

Classifica os contratos de concessão em riscos: (i) econômico-financeiros; (ii) jurídicos; 
(iii) políticos; e (iv) legislativos (alteração de lei). Em contratos que envolvem 
financiamento de projetos, a exemplo dos estruturados sob o regime de PPP, o risco de 
construção mostra-se relevante e está associado "à conclusão das obras e aquisição 
do maquinário necessário a tornar o empreendimento financiado apto a operar 
comercialmente". Vale assinalar que variadas situações que exigem mais atenção 
decorrem desse risco de construção, consideradas riscos secundários, que podem 
compreender, entre outros: (i) a demora na conclusão da obra; (ii) a implementação de 
custos além dos originalmente previstos; (iii) perda na qualidade da conclusão da obra; 
(iv) irregularidade técnica na conclusão da obra; (v) risco de danos a terceiros ou 
usuários; (vi) risco de falhas mecânicas ou de defeitos em equipamentos; (vii) riscos 
imponderáveis, tais como força maior, caso fortuito e fato do príncipe. 

Enei  
(2007) 

Em contratos de longa duração, o risco político tem importante interesse para o setor 
privado porque está "invariavelmente” presente nos projetos financiados no Brasil. 
Também chamado risco-país, constitui-se "de uma gama de riscos associados às 
ações ou omissões do Poder Público brasileiro ou ainda às variáveis macroeconômicas 
que podem influir negativamente no sucesso do empreendimento”. Risco político 
decorre da mudança da vontade governamental por motivos políticos. A Administração 
Pública, usando as prerrogativas e por influências sociopolíticas, decide não mais dar 
continuidade a uma contratação. 

Figura 1  – Principais classificações doutrinárias sobre os contratos de concessão 
comum e nos de PPPs. 
Fonte: elaborada a partir de França, M. A. C. (2011). Parcerias público-privadas: repartição 
objetiva de riscos. Tese (Doutorado em Direito de Estado) – Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. 
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Durante a vida útil do projeto torna-se importante revisar determinados itens que 

não representam modelos estáticos, tais como apresentados por Franco (2007) 

(Figura 2). 

 

Nível de Risco Categoria de risco  Fatores de Risco 

Macro  Político 
 
 
 

Macroeconômico 

Legal 
 

Força maior 
 

Expropriação ou nacionalização de ativos; 
inflação; 
taxa de juros; 
câmbio. 

Alteração na legislação geral (tributação, trabalhista, etc.). 

Alteração na legislação do marco regulatório; 
salarial. 

Natural - terremotos, enchentes, furacões, secas, 
deslizamento de terras; 
social - guerras, boicotes, tumulto, atos de terrorismo. 

Meso Localização – Terra 
 
 
 

Approvals 
 

Design 
 
 

Construção 
 
 
 

Operação 
 

Mercado 

Risco de Ativo 

Default 
 

Disponibilidade e custo; 
atraso nas desapropriações; 
condições geológicas; 
descobertas arqueológicas. 

Atraso (ou elevação de custos) na obtenção das 
autorizações necessárias. Ex. licença ambiental. 

Inadequação do projeto com as especificações do serviço 
a ser prestado; 
atrasos. 

Orçamento – cost overrun; 
defeitos latentes; 
alterações de design ex-post; 
operational cost overrun. 

Manutenção mais frequente e/ou mais cara que o 
esperado. 

Demanda. 

Tarifas. 

Risco residual; 
sponsor Suitability risk. 

Micro  Relacionamento 
 
 

Inexperiência em PPP; 
distribuição inadequada de autoridade e responsabilidade; 
falta de compromisso de ambas as partes. 

Figura 2  – Matriz categorizada de fatores de riscos em projetos de PPP. 
Fonte: elaborada a partir de Franco, V. G. (2007). Parcerias público-privadas no Brasil: em busca 
de eficiência por meio de alocações de riscos. (165 f, p. 58). Dissertação (Mestrado em Economia 
Política) – São Paulo: USP. 
 

Como possíveis formas de mitigação dos principais riscos existentes nas PPPs, a 

literatura sobre o tema (Franco, 2007) divide os riscos denominando-os de 

políticos, macroeconômicos, legal, força maior, de localização ou da terra, de 

mercado (demanda), risco do ativo (residual) e de default (Figura 3). 
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Riscos políticos 

Também chamado de soberano ou risco -país, envolve a  
credibilidade na estabilidade das regras. É também conhecido, em 
termos jurídicos, como risco de atos de império ou atos de poder 
do príncipe, quando interfere em relações privadas já pactuadas. 
O risco político é relevante porque se trata de pro jetos de longo 
prazo, consequentemente, ficando por mais tempo exp ostos à 
incerteza, além de envolverem investimentos elevado s e 
frequentemente irrecuperáveis. 

Riscos 
macroeconômicos 

Correspondem às flutuações nas taxas de inflação, juros e câmbio. São 
chamados de riscos financeiros, tendo em vista o impacto sobre os 
rendimentos monetários do projeto. O risco de inflação representa a 
perda de valor real das receitas ocasionada pela elevação constante 
dos preços. 

Risco legal 
O risco legal constitui o risco de que o governo, em posse de suas 
funções legislativas, altere direitos e obrigações dos agentes públicos e 
privados, de modo a afetar os resultados esperados do projeto. 

Risco de força 
maior 

Risco de força maior (force majeure risk) é aquele que está relacionado 
a eventos inesperados, fora do controle das partes, que resultam em 
significativo atraso e default do parceiro privado no cumprimento de 
suas obrigações contratuais. 

Risco de 
localização ou da 

Terra 

O risco de locação ou risco da terra, também denominado site risk, está 
relacionado aos riscos provenientes do local selecionado, pelo governo 
ou pelo agente privado, para a construção do ativo. De maneira geral, 
tais riscos referem-se às condições geológicas do solo, de obtenção de 
autorizações (statutory approvals, especialmente ambientais), 
negociação de terras indígenas, descobertas arqueológicas e 
disponibilidade de aquisição da terra. Os riscos de condições do solo 
referem-se aos riscos de que aspectos geológicos adversos (não 
previstos) causem atrasos e custos extras na construção. 

Risco de design , 
construção e 

operação 

São aqueles que correspondem à possibilidade de que cada uma 
dessas etapas seja conduzida de forma que resulte  
em aumentos dos custos (cost overrun), atrasos ou consequências 
adversas para a prestação do serviço. Trata-se aqui daqueles riscos 
cuja responsabilidade é inteiramente do contratado. Assim, riscos de 
cost overrun ou atrasos, relativos à fase de construção, podem estar 
ligados ao aumento dos preços dos insumos ou à ineficiência da mão 
de obra (fatores de risco), por exemplo. 

Risco de mercado 
(demanda) 

É aquele resultante de variações inesperadas na demanda  
que causem queda da receita. Está diretamente ligado a eventos tais 
como: declínio da atividade econômica; mudanças nas políticas 
públicas; surgimento de serviços alternativos a preços competitivos, 
mudança de características da população ou desenvolvimento 
demográfico; e mudança da atividade industrial. 

Risco do ativo 
(residual) 

Diz respeito principalmente ao valor e condições que estes possuirão 
no final do contrato, quando forem devolvidos ao governo, também são 
denominados de risco residual. Esse é um risco inerente ao parceiro 
público, que deve buscar formas de minimizá-lo. 

Risco de default  

Também é chamado de sponsor risk, está ligado principalmente à 
incapacidade do concessionário, por meio da SPE, de cumprir suas 
obrigações contratuais de maneira que o governo não seja capaz de 
impor essas obrigações e não tenha como ser recompensado. Em 
geral, esse cenário decorre do parceiro privado se tornar  
insolvente ou se mostrar inadequado, por motivos de segurança ou 
probidade, o seu envolvimento em parcerias com o setor público. 

Figura 3  – Tipos de riscos. 
Fonte: elaborada a partir de Franco, V. G. (2007). Parcerias público-privadas no Brasil: em busca 
de eficiência por meio de alocações de riscos. (165 f). Dissertação (Mestrado em Economia 
Política) – São Paulo: USP. 
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É por isso que Franco (2007) apresenta as oportunidades de diversificação x 

atitude em relação ao risco, conforme a Figura 4: 

 

 Governo   

 Averso ao risco 

 
Neutro ao risco 

(risco diversificável) 
 

Averso ao Risco 

Contratado irá requerer um prêmio 
por risco e governo estaria 
preparado para pagá-Io. Nesse caso 
há espaço para as duas opções. 

PPP não é uma boa opção já que o 
governo não está interessado em 
pagar o prêmio. 

 Setor privado   

Neutro ao risco 
(risco 

diversificável) 

PPP será sempre uma boa opção, já 
que o contratado estaria preparado 
para suportar risco sem requerer 
qualquer prêmio extra. 

Se ambos são neutros ao risco, a 
PPP e a aquisição tradicional são 
equivalentes. 

Figura 4  – Oportunidade de diversificação x atitude em relação ao risco. 
Fonte: elaborada a partir de Franco, V. G. (2007). Parcerias público-privadas no Brasil: em busca 
de eficiência por meio de alocações de riscos. (165 f, p. 51). Dissertação (Mestrado em Economia 
Política) – São Paulo: USP. 
 

Contudo, o processo de transferência deve ser conduzido de forma que os riscos 

sejam alocados àqueles que possam administrá-lo da melhor forma e ao menor 

custo. Nesse sentido, o processo de mitigação de riscos envolve as ações que 

buscam reduzir a probabilidade de ocorrência do risco ou, em caso de 

materialização desses, o impacto sobre o projeto. 

 

Assim, a alocação de risco nos contratos de PPPs deve ser orientada 

principalmente para o custo total do projeto, conforme visto na Figura 5 também 

dada por Franco (2007): 

 

 Alocação de riscos   
Critério 1   Critério 2  

Efeito produtivo  Efeito de negociação Efeito risk bearing cost 
 

Custos de produção  Custos de transação Risk bearing 
 

 Custo total 
 

 

Figura 5  – Alocação de risco e performance do contrato. 
Fonte: elaborada a partir de Oudot [2005 como citado em Franco, V. G. (2007). Parcerias público-
privadas no Brasil: em busca de eficiência por meio de alocações de riscos. (165 f, p. 61). 
Dissertação (Mestrado em Economia Política) – São Paulo: USP]. 
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Finalizando os conhecimentos sobre a gestão de riscos em projetos e a alocação 

de riscos em programas de PPPs, importante apresentar ainda os 10 

mandamentos para concessões e PPPs apresentados por Sousa (2015), que 

considera que os custos para o parceiro público e o retorno para o parceiro 

privado devem ser compatíveis com os esforços empreendidos, fato que gera o 

sucesso das PPPs. 

 

O primeiro mandamento a ser observado é a participação de empresas 

estrangeiras e/ou suas subsidiárias no processo licitatório e a utilização de sua 

capacidade financeira internacional (balanço da matriz) para qualificar-se na 

concorrência. 

 

O segundo diz respeito às propostas técnicas, fundamentais para a eficiência e a 

eficácia do processo e do projeto. 

 

A combinação inovadora do Capital Expenditure (CAPEX) e do Operational 
Expenditure (OPEX) induzida pela competição e a criatividade derivada da 
etapa técnica privilegiará as empresas sérias, competentes e com real 
capacidade e compromisso vis-a-vis ao desafio (Sousa, 2015, p. 1). 

 

O terceiro é a qualificação técnica que abrangerá o comprometimento com o 

projeto. 

 

O quarto é “o valor do performance bond, bem definido na prática de mercado, em 

um montante em torno de 10% do valor do CAPEX durante a construção e a um 

montante que corresponda a seis meses de operação após a finalização da 

infraestrutura física” (Sousa, 2015, p. 1). 

 

O quinto, o business plans: 

 

É importante que as propostas técnicas e as propostas comercias 
contemplem business plans que possam ser usados para ajustes futuros e 
equilíbrio econômico-financeiro. Dada a complexidade do negócio e da 
evolução das variáveis em seu entorno no longo prazo, é importante que 
conceitos e premissas possam ser reavaliados ao longo do tempo caso 
haja o consenso das partes envolvidas. É também muito importante na 
negociação com potências emprestadoras de recursos (Sousa, 2015, p. 1). 
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O sexto, a subscrição e capitalização (SPE), em que não há necessidade de 

integralização de capital no início do projeto, uma vez que os riscos iniciais para o 

poder público estarão cobertos pelo performance bond. 

 

Os emprestadores irão necessariamente exigir uma relação de capital 
próprio/capital de terceiros de cerca de 20 a 30% e se não for possível 
obter financiamento os acionistas da SPE terão de financiar o 
empreendimento com 100% de capital próprio. Este ponto é muito 
importante porque também afeta profundamente o custo do projeto, tanto 
para o parceiro privado quanto para o parceiro público. Além disso, se o 
cronograma do CAPEX puder ser otimizado, o custo para os parceiros 
também poderá ser reduzido (Sousa, 2015, p. 1). 
 

O controle da SPE, como sétimo mandamento, é entendido com o percentual de 

51%, mantido pelo consórcio vencedor por um prazo mínimo a ser definido pela 

autoridade concedente e pelos provedores de recursos, mas que um montante de 

até 49% possa ser eventualmente negociado com potenciais investidores que 

tenham interesse nos projetos, desde que os emprestadores estejam de acordo. 

Sousa (2015, p. 1) explica que isso ajuda “o parceiro privado a propor melhorias 

no projeto ao longo do tempo para torná-lo competitivo/atrativo e dá flexibilidade a 

ele para novos investimentos no setor dentro do próprio estado”. 

 

Quanto à execução do contrato, o oitavo mandamento, Sousa (2015, p. 1) sugere 

que: 

 

[...] o prazo entre a definição do concessionário e a assinatura do contrato 
possa ser estendido para um prazo de 120 dias para que haja tempo hábil 
para iniciar a negociação dos financiamentos (formalização de carta 
consulta no BNDES e outros emprestadores). Este aspecto também 
contribui significativamente para a redução dos custos do projeto. 
 

O nono mandamento refere-se aos prazos e planos adequados para avaliação 

das partes interessadas e de informações arquitetônicas de engenharia 

adequadas. 

 

Finalmente, as reformas que ocorrem principalmente em projetos de infraestrutura 

de saneamento contemplam significativo percentual de investimentos, o que 
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acaba se tornando desvantagem para os parceiros privados ou onerosos para o 

parceiro público. 

 

2.6 Matriz de responsabilidades 

 

Compreender a importância da utilização da matriz de responsabilidade no 

gerenciamento dos papéis e as responsabilidades a serem definidas é um passo 

fundamental para o desenvolvimento das diversas atividades planejadas para o 

projeto (Cláudio & Costa, 2014; PMBOK®, 2013). 

 

Os formatos para documentar os papéis e responsabilidades dos membros da 

equipe de projetos geralmente podem ser assim representados como forma de 

gerenciar pessoas e as comunicações de um projeto (Cláudio & Costa, 2014; 

PMBOK®, 2013). 

 

a) Gráfico hierárquico: o organograma é utilizado nas organizações para 

representar as relações hierárquicas, cargos e as posições ocupadas, 

distribuição dos setores e unidades funcionais. 

b) Gráfico matricial: a matriz de responsabilidade surge como uma importante 

ferramenta de apoio no gerenciamento dos recursos humanos e das 

comunicações, tendo como objetivo proporcionar clareza e chegar a um 

acordo sobre quem faz o quê. Isso ajuda a estabelecer as expectativas e a 

assegurar que as pessoas sabem e entendem o que se espera delas. Pode 

ser utilizada uma matriz mais simples ou mais elaborada. 

 

Um exemplo de matriz de responsabilidade é a RACI: 

 

a) “R” – Responsible – responsável pela execução da tarefa, pode ser uma ou 

mais pessoas designadas a executarem a tarefa. 

b) “A” – Accountable – prestador de contas. Haverá somente uma pessoa 

designada para esse papel. 

c) “C” – Consulted – consultor da tarefa, são as pessoas com mais “know 

how” sobre determinados assuntos, responsáveis por fornecerem 
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informações úteis para a conclusão da tarefa. A comunicação com esse 

grupo será de duas vias. 

d) “I” – Informed – pessoas informadas sobre o progresso e status da tarefa. 

A comunicação com esse grupo será de mão única. 

 

O RACI é muito importante quando tem na equipe recursos internos e externos, 

pois garante divisões claras de papéis e expectativas. 

 

A matriz de responsabilidade tem como finalidade formalizar os papéis e 

responsabilidades durante um projeto. Com a matriz fica claro quem é o 

responsável pelo processo e quem são os demais envolvidos, evitando, assim, 

confusões. É recomendado ter apenas um papel atribuído a cada pessoa em 

cada atividade (Cláudio & Costa, 2014; PMBOK®, 2013). Essa matriz envolve o 

gerenciamento humano do projeto a fim de garantir que cada elemento do projeto 

saiba claramente qual sua atividade a ser cumprida. 

 

Segue um exemplo de tabela de atribuição de responsabilidade. 

 

 

Figura 6  – Matriz de responsabilidade. 
Fonte: Cláudio, C., & Costa, V. L. (2014). Matriz de responsabilidade. (p. 1). Recuperado de: 
http://pmkb.com.br/artigo/matriz-de-responsabilidades-para-o-gerenciamento-de-projetos. 
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A matriz de responsabilidade é feita para: 

 

a) Aceitar o resultado do trabalho (deliverable); 

b) controlar o trabalho que será realizado; 

c) enviar informações: 

N – é notificado do início ao fim do trabalho; 

R – responsabiliza-se pela execução; 

S – recebe informações; 

V – valida o resultado do trabalho. 

 

Quando as responsabilidades de membros da equipe requerem descrições de 

trabalhos, estas podem ser especificadas em formato de texto, de uma lista 

organizada ou formulário. A partir desses documentos são fornecidas informações 

como responsabilidade, autoridade, competência e qualificações (Cláudio & 

Costa, 2014). 
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3 Metodologia 

 

O referencial teórico examinado deixa bastante explícita a importância da 

utilização de uma matriz de responsabilidade no gerenciamento dos papéis e das 

responsabilidades dos agentes envolvidos em uma PPP. 

 

Este referencial foi também o arcabouço teórico conceitual, que permitiu o 

desenvolvimento de um instrumento norteador de concepção e avaliação de 

PPPs, conforme estabelecido no objetivo geral deste estudo. Este também 

apresentou detalhada incursão de como as PPPs vêm sendo inseridas no 

contexto brasileiro, com suas peculiaridades, necessidades, classificação de 

riscos e a discussão sobre a importância da matriz de responsabilidades. Os 

trabalhos realizados permitiram a escolha metodológica para a criação de um 

protocolo de pesquisa mais adequado ao presente estudo. 

 

Mesmo que a modalidade PPP preveja garantias tais como de execução de 

contrato, fornecidas pelo parceiro privado ao parceiro público; de cumprimento 

das obrigações pecuniárias da Administração Pública para o ente privado; e da 

contragarantia prestada pelo parceiro privado público à entidade financiadora do 

projeto, há riscos inerentes a esses projetos, como os listados a partir da literatura 

pesquisada. 

 

Dessa forma, este capítulo descreve a metodologia utilizada no estudo, 

enfatizando o conceito de método dado por Cruz, Hoffmann e Ribeiro (2006, p. 

40), que significa “o conjunto de etapas e processos a serem ultrapassados 

ordenadamente na investigação dos fatos ou na procura da verdade”. 

 

A caracterização da pesquisa, as unidades de análise e de observação, a coleta 

de dados e os procedimentos metodológicos com os instrumentos utilizados são 

apresentados a seguir. 
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3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A literatura classifica as pesquisas considerando variados critérios e enfoques, 

podendo atender a determinados interesses, condições, situações e objetivos. 

 

Neste estudo, as atividades de pesquisa caracterizam-se como descritiva e 

exploratória, com enfoque qualitativo, nos moldes de um estudo de caso diante do 

seu objetivo geral de “desenvolver um instrumento norteador da concepção e 

avaliação de PPPs”. 

 

Gil (2010) entende esse tipo de pesquisa como a que objetiva mais familiaridade 

com o problema, para em seguida torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. O 

pesquisador, ao aprimorar as ideias e suas intuições, tem nesse processo um 

planejamento muito flexível, ao considerar aspectos diversos relativos ao fato 

estudado. 

 

Yin (2005) ressalta a utilização de documentos para planos explícitos de coleta de 

dados, pois esses podem dar suporte a outras evidências durante a pesquisa, por 

constituírem registros de arquivos importantes para o pesquisador perceber as 

evidências do caso estudado e construir a descrição do objeto de pesquisa, 

permitindo, assim, análise mais acurada dos resultados. 

 

No presente estudo, desenvolveu-se um protocolo para alcançar o objetivo geral e 

os específicos que permitem responder à pergunta norteadora do trabalho. Esse 

protocolo, aqui referido como “Instrumento Norteador da Concepção e Avaliação 

de PPPs”, foi construído tendo como base teórico-conceitual todo o referencial 

teórico anteriormente examinado, acrescido do exame das leis que regulam as 

PPPs mineiras e federais. Adicionalmente, procedeu-se a uma entrevista 

semiestruturada com o coordenador geral da Unidade Central de Parceiras 

Público-Privado do Estado de Minas Gerais e também com dois profissionais 

técnicos com extensa experiência em projetos de PPPs em Minas Gerais, um 

com atuação no setor privado e outro no setor público. 
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3.2 Unidades de análise e de observação 

 

A unidade de análise escolhida para realização deste estudo foram duas PPPs 

desenvolvidas no estado de Minas Gerais. Essa escolha se deveu primeiramente 

à importância das PPPs mineiras. Pode-se destacar que Minas foi precursora na 

elaboração e regulamentação do funcionamento das parcerias no Brasil. 

 

O tipo de entrevista utilizado no estudo foi a semiestruturada e semidiretiva. De 

acordo com Manzini (2012), essa classificação de entrevista tem por base um 

grupo de perguntas principais às quais poderão ser adicionadas outras questões, 

de acordo com a conveniência no decorrer da entrevista. O autor ainda ensina 

que esse tipo de entrevista tem por característica possibilitar o aparecimento de 

informações de forma mais livre sem uma padronização condicionada de 

alternativas para as respostas. 

 

Quivy e Campenhoutd (1998 como citado em Ramalho, 2006) propõem cinco 

atitudes adequadas para a realização de uma entrevista semiestruturada: 

 

a) O número de perguntas dirigidas deve ser o mínimo possível e deve dar 

ciência ao entrevistado do objetivo da entrevista para que ocorra de forma 

livre; 

b) quando houver necessidade, o entrevistador deverá fazer intervenções 

para o bom andamento da entrevista, para não perder o foco do tema 

pesquisado, de maneira leve, sem constranger o entrevistado; 

c) o entrevistador deverá ser isento sobre as afirmações do entrevistado, não 

tomando posição mesmo se concordar com suas assertivas; 

d) o local da entrevista deverá ser reservado, sem interferências de terceiros 

e possibilitando a concentração do entrevistado. O tempo deverá ser 

planejado de maneira que possa permitir o prolongamento da entrevista 

caso o entrevistado queira adentrar mais no assunto; 

e) é importante a permissão do entrevistado para a gravação da entrevista. A 

forma de deixá-la mais à vontade são a garantia do sigilo das informações 

e o anonimato. 
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Ramalho (2006) reforça, ainda, que as entrevistas semiestruturadas devem seguir 

um roteiro para assegurar uma interação minimamente organizada entre o 

entrevistador e o entrevistado. Por sua vez, as semiestruturadas perseguem o 

objetivo estabelecido pelo entrevistador. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A documentação refere-se a todo o material baseado em documentos escritos ou 

não. Segundo Marconi e Lakatos (2011), a pesquisa com o foco em análise de 

documento utilizará três variáveis: fontes escritas ou não; fontes primárias ou 

secundárias; contemporâneas ou retrospectivas. Para Michel (2009), dados 

primários são coletados em primeira mão. Sua obtenção seria in loco, por meio de 

entrevistas, questionários, etc. Já para os dados secundários, eles são coletados 

mediante análise documental, tais como: relatórios, livros, trabalhos acadêmicos, 

sites, etc. 

 

Os dados primários foram produzidos mediante entrevistas do tipo 

semiestruturado. O roteiro foi desenvolvido pelo autor (Apêndice A), usando como 

base todo o referencial teórico do trabalho, que foi o arcabouço lógico conceitual, 

do seu estudo. 

 

A estrutura semiestruturada foi utilizada para adicionar aos elementos extraídos 

do referencial teórico outros aspectos que emanam das experiências dos 

entrevistados. Tal procedimento permitiu levar em consideração diversos 

elementos importantes no desenvolvimento do “Instrumento Norteador da 

Concepção e Avaliação de PPPs” e que somente se fizeram explícitos após a 

vivência no gerenciamento dessas. 

 

As entrevistas foram realizadas: a) no dia 05 de novembro de 2014 com o 

profissional técnico de atuação no setor privado, na empresa onde atua, às 

10.00h, tendo a duração de 2.38h; b) no dia 18 de dezembro de 2014 com o 

profissional técnico de atuação no setor público, na repartição estadual onde atua, 

às 09.00h, tendo a duração de 2.55h; c) no dia 07 de junho de 2016, com o Sr. 

Flávio Faria Antunes, coordenador geral da Unidade Central de Parceiras Público-
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Privado do Estado de Minas Gerais, no Escritório da Unidade Central de 

Parceiras Público-Privado do Estado de Minas Gerais – Cidade Administrativa de 

Minas Gerais, às 13.00h, tendo a duração de 3.55h. 

 

Quanto aos dados secundários, procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica em 

artigos, teses, dissertações, livros, etc. 

 

Para a coleta de dados dos exemplos dos projetos analisados (pesquisa 

documental), uma vez que essas concessões são todas de Minas, foi utilizado o 

fácil acesso a informações a pessoas da Central de PPP em Minas e dos sites 

<http://www.ppp.mg.gov.br/sobre/projetos-de-ppp-concluidos> e/ou <http://www. 

ppp.mg.gov.br/sobre/projetos-de-ppp-em-elaboracao>, bem como o site do Banco 

do Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG, 2015) e legislações sobre as PPPs 

em suas modalidades dispostas no Anexo A. 

 

As PPPs escolhidas para análise foram (descritas na íntegra nos Apêndices B e 

C): 

 

a) Rota das Grutas Peter Lund, por achar importante a conservação da 

biodiversidade e do patrimônio histórico, espeleológico, arqueológico, 

paleontológico e natural das áreas da concessão; promoção social e 

ambientalmente sustentável do potencial turístico das áreas da concessão. 

b) Complexo do Novo Mineirão: por ser uma modalidade de concessão nova 

em Minas e por se tratar da administração de um estádio de futebol, onde 

se movimentam pessoas em busca de entretenimento por meio do futebol 

e de shows. 

c) À guisa de síntese metodológica, pode-se afirmar que o objetivo geral de 

desenvolver um instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPs 

decorreu da junção de três procedimentos metodológicos: 

• Exame do referencial teórico-conceitual para a concepção de uma PPP; 

• exame das leis que regulam as PPPs; 

• entrevista semiestruturada com o coordenador geral da Unidade Central 

de Parceiras Público-Privado do Estado de Minas Gerais e também 

com dois profissionais técnicos com extensa experiência em projetos de 
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PPPs em Minas Gerais, um com atuação no setor privado e outro no 

setor público. 

 

A Figura 7 representa o instrumento desenvolvido com base nesses 

procedimentos metodológicos: 

 

INSTRUMENTO NORTEADOR 
DA CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO DE PPPS 

(Instrumento norteador elaborado em conformidade com as leis: A – federais: 11.079 – 30/12/2004 
(normas gerais para licitação e contratação de PPP); 8.666 – 21/06/1993 (normas para licitações e 
contratos da Administração Pública), B – estadual – Lei nº 14.868 – 16/12/2003 (institui o Programa 
Estadual de Parcerias Público-Privadas em MG); e com os autores estudados durante a elaboração 

do trabalho. 
 

Nome da PPP 
 

Características  
Modalidade da PPP 
Poder Concedente 
Tipo de Licitação 
Valor Edital 
Valor Licitado 
Tempo de Concessão 
Remuneração 
Cronograma e os marcos para o repasse ao Parceiro Privado das Parcelas do Aporte de Recursos 
Sustentabilidade Financeira 
Atualização dos Valores 
Fatos que Caracterizem Inadimplência 

A – Poder Concedente: 
B – Concessionária: 

Garantias / Seguros 
A – Poder Concedente: 

� Seguro-garantia pela Administração Pública de Adimplemento do contrato pelo Poder 
Concedente 

B – Concessionária: 
� Garantia de proposta do licitante 
� Garantia de Execução de Contrato 

Indicadores para Avaliação do Desempenho do Parceiro Privado 
Revisão de Indicadores 
Arbitragem 
Marco Jurídico da Publicação Descrição da Consulta Pública 
Audiência Pública Alterações 
Descrição do Processo de Licitação 
 
Responsabilidades do Projeto 
Grupo 01 (atores direto s) – comitê gestor  Grupo 02 (atores indiretos ) – grupo técnico  
Matriz de Responsabilidade 
Obrigações do poder concedente – Estado Obrigações da concessionária 
 
Riscos do projeto 
Riscos do poder concedente – Estado Riscos da concessionária 
 
Penalidades aplicáveis 
Poder Concedente – Estado Concessionária 
Figura 7  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPs – continua. 
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Contribuições multilaterais 
Poder Concedente – Estado Concessionária 
 
Fase da PPP 
 
Assinatura do Contrato – Concessão 
Data 
Alterações 
 
Verificador Independente 
Valor 
Data de Assinatura do Contrato 
Tempo de Contrato 
Empresa Licitada 
Obrigações 
Figura 7  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPs – conclui. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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4 Apresentação e Análise de Resultados 

 

A utilização do Instrumento Norteador da Concepção e Avaliação de PPPs, 

objetivo desta dissertação, permitiu proceder a uma síntese avaliativa que 

explicita as características comuns e as singularidades que diferenciam as duas 

PPPs examinadas. 

 

O primeiro objetivo específico desta dissertação foi alcançado mediante o 

desenvolvimento do instrumento norteador apresentado na Figura 7. Como se 

pode observar, tal instrumento é fundamentalmente constituído de três partes, a 

saber: caracterização da PPP, matriz de responsabilidades e a alocação de 

riscos. 

 

O segundo objetivo específico – aplicação do protocolo desenvolvido nas duas 

PPPs em Minas Gerais – foi alcançado por meio do procedimento de todos os 

itens avaliativos propostos, de acordo com as Figuras 8 e 9. 

 

Finalmente, o último objetivo específico, que foi proceder a um estudo 

comparativo das principais características das duas PPPs em Minas Gerais, foi 

sintetizado na Figura 10. 

 

INSTRUMENTO NORTEADOR 
DA CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO DE PPPS  

 
Nome da PPP: Parceiria Público-Privada Complexo do Novo Mineirão 
 

CARACTERÍSTICAS  
 

Diante do anúncio de Belo Horizonte como cidade-sede da Copa do Mundo Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) Brasil 2014, e também em 2013, sede da Copa das 
Confederações, torneio igualmente organizado pela FIFA, a cidade teve destaque em âmbito 
nacional e internacional. 

E para atender aos requisitos da FIFA e transformar o evento Copa em catalisador do 
desenvolvimento na capital e região metropolitana, foram desenvolvidas ações tais como: 
adequação do Complexo do Novo Mineirão, melhorias de mobilidade urbana e rede de serviços de 
apoio (hotéis, receptivo, transporte, entre outros). 

Em 31 de maio de 2009, o governo de Minas Gerais decidiu realizar uma PPP que 
contemplasse, num período de 2 (dois) anos, a modernização do Complexo do Novo Mineirão e a 
operação e exploração por um período de 25 (vinte e cinco) anos, formado pelo Estádio 
Governador Magalhães Pinto, o segundo maior do país em capacidade e público médio, e as 
áreas conexas ao estádio. 
Figura 8  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPS – 
Complexo do Novo Mineirão – continua. 
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As vantagens que cercam o Mineirão são: está situado em uma área que é historicamente 
um potencial turístico; na região há grande concentração de residências; a proximidade da 
Universidade Federal de Minas Gerais; Belo Horizonte possuir 03 equipes de futebol que estão na 
elite nacional e que mandam todos os seus jogos importantes para esse estádio, que tem 
expectativa de público acima de 20.000 expectadores; bem como ter sido escolhido para ser uma 
das sedes para jogos da Copa das Confederações e a Copa do Mundo FIFA. 

Neste modelo de gestão o Mineirão estará apto a realizar 66 eventos de futebol por ano, 
dando assim uma média de mais de um evento de futebol por semana, sem contar os eventos 
ligados a show e aluguéis diversos no complexo. 
 
Modalidade da PPP 
Esta PPP será mediante a concessão administrativa, com o objetivo de exploração da operação e 
manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Novo 
Mineirão. 
 
Poder Concedente 
Governo do Estado de Minas Gerais; 
Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG. 
 
Tipo de Licitação 
Essa foi processada com inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, na forma do 
art. 13, da Lei Federal nº 11.079/2004. 
 
E foi adotado para fins de julgamento o critério de menor valor da remuneração pecuniária a ser 
paga à concessionária pelo estado de Minas Gerais, conforme o disposto no artigo 12, inciso II, 
alínea “a”, da Lei Federal nº 11.079/2004. 
 
Valor Edital 
R$ 771.739.248,13 (setecentos e setenta e um milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e 
quarenta e oito reais e treze centavos). 
 
Valor Licitado 
R$ 677.353.021,85 (seiscentos e setenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e três mil, vinte e 
um reais e oitenta e cinco centavos). 
NOTA: o licitante foi obrigado a apresentar junto com sua proposta comercial a declaração de uma 
instituição financeira, informando que a proposta foi vistoriada e que ela tinha viabilidade 
econômica, de acordo com o Edital de Licitação. 
 
Tempo de Concessão 
27 (vinte e sete) anos, prorrogáveis na forma da Lei e do Edital: 
02 anos – para a execução das obras de modernização; 
25 anos – para a operação e exploração do Complexo do Novo Mineirão. 
 
Remuneração 
As contraprestações públicas da PPP Complexo do Novo Mineirão são divididas em duas 
parcelas: 
 
PARCELAS PECUNIÁRIAS MENSAIS, calculadas e devidas mensalmente, equivale à soma da 
parcela limitada (Pa) com a parcela complementar (Pb): 
Contraprestação limitada (Pa) é uma parcela mensal que existe somente nos primeiros 120 meses 
de operação do estádio. Ela não é vinculada a desempenho e decresce de R$7,5 milhões (primeiro 
mês) a R$4,2 milhões (no último), sendo corrigida com base na taxa de juros de longo prazo 
(TJLP); 
Contraprestação complementar (Pb) é uma parcela mensal que tem como teto mensal previsto em 
contrato o valor de R$ 3,7 milhões, 60% desta parcela estão condicionados à avaliação do 
desempenho da concessionária na prestação do serviço. 
Figura 8  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPS – 
Complexo do Novo Mineirão – continua. 
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PARCELA DE AJUSTE SAZONAL ANUAL, calculada e paga anualmente. 
 
Cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos 
As contraprestações pecuniárias serão pagas mensalmente; 
Início do pagamento das contraprestações pecuniárias: em 2013, quando derem por encerradas as 
obras do Complexo, e ele estiver sido entregue para uso. 
 
Sustentabilidade financeira 
A sustentabilidade financeira da PPP terá duas receitas distintas coexistindo no projeto, sendo 
elas: as receitas advindas da contraprestação pecuniária a ser paga pelo poder concedente e as 
receitas das atividades acessórias advindas da exploração comercial do Complexo do Novo 
Mineirão. 
 
São consideradas receitas complementares, acessórias ou de projetos associados: 
a) Receitas oriundas pela venda de ingressos para as partidas de futebol; 
b) receitas oriundas locação de áreas diferenciadas do estádio: camarotes e cadeiras very 

important person (VIP) alocados; 
c) receitas oriundas das explorações comerciais: receitas advindas de aluguel de espaços 

concedidos para fins comerciais como: galeria de lojas; restaurantes, bares (áreas de 
camarotes, cadeiras e demais setores), estacionamento e memorial do esporte (aluguel e 
ingressos); 

d) receitas oriundas da utilização do Complexo do Novo Mineirão em eventos esportivos; 
e) receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários do Complexo do Novo Mineirão; 

dos estacionamentos e de demais empreendimentos sob responsabilidade da concessionária; 
f) receitas oriundas da exploração de outros empreendimentos comerciais localizados na área do 

Complexo do Novo Mineirão em eventos. 
 
Atualização dos valores 
Os valores da contraprestação pecuniária serão corrigidos anualmente conforme a variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Fatos que caracterizem inadimplência 
A – Poder concedente: 
– Não manter em pleno vigor a garantia de adimplemento do poder concedente durante o período; 
– não efetuar o pagamento à concessionária, por meio das parcelas pecuniárias mensais e a de 
ajuste sazonal anual; 
– não executar tarefas que lhe forem solicitadas/exigidas. 
 
B – Concessionária: 
– Quando não cumprir o disposto dos projetos arquitetônicos e de engenharias; 
– quando não elaborar o projeto executivo, quando houver necessidades de intervenções no 

Complexo do Novo Mineirão; 
– quando não atender a todas as condicionantes relacionadas às áreas tombadas e ao 

licenciamento ambiental; 
– quando não mantiver o Complexo do Novo Mineirão em condições de funcionamento; 
– quando não disponibilizar o Complexo do Novo Mineirão ao poder concedente, quando 

necessário; 
– quando não operar a infraestrutura do Complexo, em conformidade com os parâmetros do 

sistema de mensuração de desempenho; 
– quando não garantir os direitos isonômicos aos interessados em usufruir a infraestrutura do 

Complexo do Novo Mineirão; 
– quando não houver a elaboração de relatórios mensais para ser mensurados; 
– quando não disponibilizar informações e documentos para o verificador independente; 
– quando não garantir condições de acesso, circulação e segurança nas dependências do 

Complexo; 
– quando não implantar central de atendimento e ouvidoria para os usuários; 
– quando não publicar demonstrações financeiras anuais em jornais de grande circulação; 
Figura 8  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPS – 
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– quando não mantiver em dia o inventário do complexo dos bens reversíveis; 
– quando não disponibilizar o Complexo do Novo Mineirão para até 04 eventos por ano, ao poder 

concedente; 
– quando não arcar com o custo da franquia em caso de utilização da franquia do seguro do 

contrato; 
– quando não der conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a impedir ou 

prejudicar o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações; 
– quando não compartilhar os ganhos econômicos com o poder concedente; 
– quando não apresentar mensalmente os comprovantes de recolhimento das contribuições 

sociais e previdenciárias para ser efetuado o pagamento da parcela pecuniária mensal; 
– quando não emitir fatura referente à prestação de serviço, referente ao mês anterior; 
– quando não elaborar trimestralmente o relatório de desempenho para ser analisado pelo 

verificador Independente; 
– quando não houver convocação e organização das reuniões dos comitês. 
 
Garantias / seguros 
A – Poder concedente: 
Seguro-garantia pela Administração Pública de adimplemento do contrato pelo poder concedente: 
Equivalente a R$ 386.804.329,85 (trezentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e quatro mil, 
trezentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos). 
B – Concessionária: 
Garantia de execução de contrato: 
Equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato (R$ 77.173.924,81 – setenta e 
sete milhões, cento e setenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) 
Garantia de proposta do licitante: 
Equivalente a 1% do valor estimado do objeto da contratação (R$ 7.717.392,48 – sete milhões, 
setecentos e dezessete mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos). 
 
Indicadores para avaliação do desempenho do parceiro privado 
Total de indicadores de desempenho: 86 Indicadores 
Divididos em 04 grupos: 
Grupo 1: Índice de qualidade (IQ) – avalia a qualidade do serviço prestado pela concessionária; 
Grupo 2: Índice de disponibilidade (IDI) – avalia o grau de disponibilidade do Complexo do Novo 
Mineirão; 
Grupo 3: Índice de conformidade (IC) – avalia a conformidade às normas, certificados e relatórios 
exigidos; 
Grupo 4: Índice Financeiro (IF) – avalia o desempenho financeiro da Concessionária. 
 
Revisão de indicadores 
Realizar de comum acordo, a cada 05 anos, a partir da data de assinatura do contrato, a revisão 
dos serviços objeto da concessão, incluindo os indicadores de desempenhos. 
 
Arbitragem 

Será usada em eventuais divergências entre as partes, que não tenham sido solucionadas 
amigavelmente pelo procedimento de mediação e poderão ser dirimidas por meio de arbitragem. 

As partes poderão escolher órgão ou entidade arbitral distinto da Câmara de Arbitragem 
Empresarial Brasil (CAMARB), desde que haja concordância mútua. 

À concessionária cabe a incumbência de arcar com os custos do procedimento de 
contratação da câmara, bem assim de todo o procedimento, até que seja proferida a sentença 
arbitral. 

Após a sentença arbitral, se ela foi inteiramente desfavorável ao Poder Concedente, ele 
deverá reembolsar a Concessionária pelas despesas incorridas, podendo fazê-lo por meio de 
acréscimo do valor devido, a título de remuneração. 

Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as partes, as despesas decorrentes do 
procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na sentença arbitral. 

Cada uma das partes arcará com seus próprios custos referentes a honorários advocatícios. 
Será competente o foro da Comarca de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, para dirimir 

quaisquer controvérsias não sujeitas à arbitragem. 
Figura 8  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPS – 
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Marco jurídico da publicação 
 
A PPP do Complexo do Novo Mineirão foi 
iniciada quando o governo de Minas Gerais, 
por intermédio da Secretaria de Estado de 
Gestão e Planejamento (SEPLAG) e do 
Núcleo Gestor das Copas, instituído pelo 
Decreto n° 45.112, de 2 de junho de 2009, e 
n° 45.345, de 19 de abril de 2010, conduziu 
todo o processo de licitação dessa PPP. 
Assim, todos os procedimentos relativos à 
fase pré-licitatória, licitatória e fechamento do 
contrato foram conduzidos no ano de 2010 
pela SEPLAG. Assim, pode-se verificar que o 
marco legal se deu a partir do processo 
Administrativo 128/2010 e pelo Edital de 
Concorrência 02/2010, feitos pela SEPLAG. 
 

Descrição da consulta pública 
 
Ocorreu no período de 28/abril/2010 a 
31/maio/2010; 
 
Pelo formato e finalidade do processo, de consulta 
pública, ele foi feito para que todos os envolvidos 
na PPP (direta e indiretamente) apresentassem 
seus questionamentos em torno da PPP, suas 
operações, benfeitorias e quaisquer outras 
questões. 
 

Audiência Pública 
 
Realizada no dia 24 de maio de 2010. 
 

Alterações 
 
Não foi possível identificar se houve alterações. 

Descrição do Processo de Licitação 
 
O processo de licitação começou com o intuito de deixar claro o objetivo da PPP Complexo 

do Novo Mineirão: a execução das obras de modernização por um período de 2 anos, e a 
operação e exploração do Complexo do Novo Mineirão por mais 25 anos, totalizando 27 anos de 
concessão. O poder concedente, o governo do estado de Minas Gerais, por intermédio da 
Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e Secretaria Extraordinária da Copa (SECOPA), 
disponibilizou as informações: 

Apresentação da PPP Complexo do Novo Mineirão; 
Edital, anexos e apêndices da PPP Complexo do Novo Mineirão; 
Apresentação Frequently Asked Question (FAQ) – Perguntas mais frequentes. 
Como houve uma lacuna nesse processo de análise devido à falta dos documentos, que não 

foram disponibilizados, não foi possível traçar um histórico do processo, mais detalhado, para 
informar o desenvolvimento e detalhamento de cada sessão de abertura de envelopes, 
quantidades de participantes, se houve: solicitação de diligência, pedidos para atualização de 
declarações, pedidos de impugnações, quais foram os respectivos vencedores em cada etapa e, 
por último, como foi o fechamento do processo de licitação até se definir a empresa adjudicatária. 

O desfecho da licitação começou com a entrega dos envelopes até a data de 12 de agosto 
de 2010 e, em seguida, no dia 13 houve a abertura da proposta comercial, dos inscritos. E o 
processo foi dando prosseguimento até a abertura do envelope 03, para verificar os documentos 
de habilitação, os quais foram sistematicamente analisados para verificar qual seria a empresa 
dada como “habilitada” pela Comissão Especial de Licitação do Complexo do Novo Mineirão, e foi 
homologada em 27 de outubro de 2010, conforme publicação no Diário Oficial. 

Em 06 de novembro de 2010, transcorreu a homologação do processo e a adjudicação do 
objeto da Concorrência SEPLAG nº 002/2010, referente ao projeto de gestão compartilhada para a 
operação e manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo 
do Novo Mineirão formado pelo Estádio Governador Magalhães Pinto e as áreas conexas ao 
estádio. O consórcio vendedor da licitação foi a empresa Minas Arena – Gestão de Instalações 
Esportivas S/A., o qual foi composto pelas empresas: CONSTRUCAP – CCPS Engenharia e 
Comércio S/A.; empresa líder, EGESA Engenharia S/A.; e HAP Engenharia Ltda., que teve o 
contrato assinado em 21 de dezembro de 2010. 
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Responsabilidades do Projeto 
Grupo 01 (Atores Diretos) – Comitê Gestor 
 
Composto pelos órgãos: 
– Poder Concedente; 
Governo do estado de Minas Gerais; 
SEPLAG. 
– Concessionária; 
– Verificador Independente. 
 

Grupo 02 (Atores Indiretos) – Grupo Técnico 
 
Compostos pelos órgãos: 
– Órgãos públicos; 
– Polícia Militar; 
– Corpo de Bombeiros; 
– Prefeitura de Belo Horizonte; 
– Ministério Público; 
– Os 3 maiores clubes de Belo Horizonte: 
América Futebol Clube; 
Clube Atlético Mineiro; 
Cruzeiro Esporte Clube. 
– Federações de Futebol: Estadual, Nacional, Sul-
americana e a FIFA. 
– Entidades não governamentais. 

Matriz de responsabilidade 
Obrigações do Poder Concedente – Estado 
 
– Fornecer uma pesquisa de mercado 

mostrando a percepção dos entrevistados, 
perante a Complexo do Novo Mineirão – 
pré-licitatório; 

– fornecer documentos com descrição do 
Complexo do Novo Mineirão e da região 
onde está inserido – pré-licitatório; 

– fornecer informações para os licitantes 
para elaborarem o seu plano de negócios 
– pré-licitatório; 

– regulamentações ambientais e tombamento; 
– contraprestação pecuniária; 
– fiscalização da concessionária; 
– autorizar investimentos adicionais nos 

projetos arquitetônicos; 
– fazer o contrato de penhor; 
– autorização de transferências do controle 

da concessionária e suas alterações 
estatutárias; 

– revisão das obrigações e direitos; 
– contratar serviços técnicos externos de um 

verificador independente; 
– em caso de inadimplência por parte do 

poder concedente, as contraprestações 
deverão ser ajustadas a partir da variação 
pro-rata tempore do IPCA, bem como a 
multa de 2% (dois por cento) do valor do 
débito e juros, segundo a taxa em vigor 
para a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Estadual; 

– executar vistorias aos bens reversíveis, 
periodicamente, para detectar o estado de 
conservação dos bens; 

– indenização de investimentos não 
amortizados; 

– deverá aplicar penalidades, sempre que 
houver caso de inadimplemento parcial ou 
total das obrigações assumidas; 

 

Obrigações da Concessionária 
 
– Ter a garantia de proposta durante o processo de 

licitação; 
– responsável pela veracidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados; 
– apresentar junto com sua proposta comercial a 

declaração de uma instituição financeira, 
declarando que ela foi vistoriada e que tem 
viabilidade econômica, de acordo com o Edital 
de Licitação; 

– manter em todo o período da execução do 
contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação técnicas, exigidas nos termos do 
Edital; 

– Indicar em seu Estatuto ou Contrato Social a 
finalidade exclusiva de exploração do objeto da 
concessão e cumprir todas as obrigações; 

– manter o poder concedente informado de todos 
os detalhes da execução do contrato; 

– seguir todas as obrigações contidas no contrato 
de concessão; 

– será responsável na obtenção dos recursos 
financeiros; 

– cumprir as regras do capital inicial subscrito; 
– ser responsável pelo ressarcimento aos 

responsáveis pelos estudos e documentos, que 
agregaram valor ao processo; 

– deixar sempre atualizada a lista de bens 
reversíveis; 

– ser responsável por contar com um quadro 
próprio de funcionários, e ser responsável por: 
contratações, treinamentos, controles de 
frequência, disciplina e cumprimento de todas 
as obrigações (trabalhistas, fiscais e 
previdenciárias); 

– manter apólices de seguros necessárias para 
garantir a efetiva e abrangente cobertura de 
riscos inerentes ao contrato; 
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– 12 meses antes da data do término de 
vigência contratual, o poder concedente irá 
estabelecer procedimentos para assunção 
da operação; 

– havendo hipóteses de intervenções, 
executar todos os procedimentos 
necessários; 

– o poder concedente poderá declarar 
extinta a concessão, observando-se as 
normas legais. 

– manter a garantia de execução do contrato, no 
valor equivalente a 10% do valor do contrato, e 
deverá ser mantida ao longo do prazo da 
concessão; 

– ser responsável pela obtenção, nos órgãos e 
entidades públicas municipais, estaduais e 
federais competentes, de todas as licenças e 
autorizações necessárias para suas operações; 

– compartilhar os ganhos com o poder concedente, 
referente ao compartilhamento das receitas 
operacionais, complementares ou acessórias; 

– informar sempre ao poder concedente quaisquer 
eventos ou situações que possam a vir 
prejudicar, impedir ou alterar o pontual e 
tempestivo cumprimento de suas obrigações. 

 
Riscos do Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penalidades Aplicáveis 
 
Poder Concedente – Estado 
 
– Atraso nos pagamentos das 

contraprestações deverá ser ajustado 
com base no IPCA, acrescido de multa de 
2% e juros, segundo a taxa em vigor para 
a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Estadual; 

– parte que se recusar a assinar o 
compromisso arbitral, após devidamente 
intimada, incorrerá na multa no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia 
de atraso, até que cumpra efetivamente a 
obrigação. 

 

Concessionária 
 
– Advertência, por escrito, a versar sobre o 

descumprimento de obrigações assumidas; 
– multa que terá seu valor aplicado de acordo com 

a natureza e a gravidade da infração; 
– suspensão temporária do direito de participar em 

licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública; 

– declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar a Administração Pública; 

– descredenciamento do sistema de registro 
cadastral; 

– o não reajuste da garantia de execução do 
contrato, a concessionária terá multa de 
0,005%, em cima do valor da garantia; 

– indenização ao poder concedente da diferença 
de custo para contratação de outra licitante 
caso haja desistência de assinatura de contrato; 
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 – parte que recusar a assinatura do compromisso 
arbitral, após devidamente intimada, incorrerá 
na multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) por dia de atraso até que cumpra 
efetivamente a obrigação; 

– o poder concedente poderá determinar a 
intervenção, quando não se justificar a 
caducidade da concessão administrativa, a seu 
critério e no interesse público, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis e das responsabilidades 
incidentes; 

– o poder concedente poderá decretar a 
caducidade da concessão administrativa, com o 
objetivo de garantir a continuidade de operação 
dos serviços. 

 
 
Contribuições multilaterais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase da PPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Contrato – Concessão 
Data 
21/dezembro / 2010 – Belo Horizonte – MG 
 
Alterações 
Primeira Alteração : 
Data: 16/agosto/2011 
Justificando as alterações: trocas e alteração da redação de nomenclaturas de termos contratuais; 
exclusão da nota de rodapé de termos vinculados à gestão e informação. 
Segunda Alteração : 
Data: 13/janeiro/2012 
Justificando as alterações: adicionar alínea ao contrato; alteração da redação; revogar uma alínea; 
alterar cronograma de execução das obras; transferência por parte do poder concedente de todas 
as condicionantes e demais obrigações do licenciamento decorrentes do contrato, a partir da data 
do Aditivo, para a concessionária. 
Figura 8  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPS – 
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Terceira Alteração : 
Data: 15/maio/2013 
Justificando as alterações: alteração do contrato de concessão do Complexo do Novo Mineirão 
para inserção das estruturas temporárias para a Copa das Confederações FIFA 2013, sendo que a 
concessionária passou a ser responsável por contratar e gerir toda a estrutura de apoio para a 
realização do evento. 
Quarta Alteração : 
Data: 27/novembro/2013 
Justificando as alterações: trata sobre a redução temporária da área de concessão, do objeto do 
contrato, redefinindo o âmbito territorial e espacial da concessão. Para oferecer o local 
provisoriamente para as atividades de vendedores ambulantes, que comprovem ter como única 
fonte de renda essa atividade, o poder concedente irá exercer a defesa de posse, vigilância, 
conservação e manutenção da área temporariamente excluída. 
 
 
Verificador independente 
Valor 
R$ 6.677.777,00 (seis milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reis). 
 
Data de Assinatura do Contrato 
11 / Junho / 2012 
 
Tempo de Contrato 
4 anos 
 
Empresa Licitada 
ERNST & YOUNG Terco Assessoria Empresarial Ltda. 
 
Obrigações 
– Acompanhar a execução do contrato e verificar o cumprimento das obrigações contratuais sob 

responsabilidade da concessionária; 
– constituir equipe mínima de trabalho do projeto; 
– possuir e equipar a sua base de trabalho, na cidade de Belo Horizonte; 
– verificar mensalmente os índices que compõem o sistema de mensuração de desempenho; 
– contratar empresas terceirizadas para realizar as pesquisas de satisfação; 
– realizar semestralmente a pesquisa de satisfação; 
– emitir um relatório mensal sobre o cumprimento das obrigações contratuais, sob a 

responsabilidade da concessionária; 
– fazer visitas esporádicas para análises de documentos; 
– manter arquivo digital de todos os relatórios executados; 
– assumir todos os custos relativos à interpretação, orientação e determinações do presente 

contrato, caso venha a acontecer; 
– deverá oferecer, a título de garantia de execução do contrato, na modalidade de fiança bancária, 

o equivalente a 5% do contrato. 
 
Figura 8  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPS – 
Complexo do Novo Mineirão – conclui. 
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INSTRUMENTO NORTEADOR 
DA CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO DE PPPS 

 
Nome da PPP: Parceria Público-Privada da Rota das Grutas Peter Lund 
 

CARACTERÍSTICAS  
 

A característica fundamental desta PPP, Rota das Grutas Peter Lund, que elevou seu 
potencial, foi a própria localização, que é estratégica de natureza, onde um de seus parques, a 
Unidade de Conservação Parque Estadual do Sumidouro – PESU (Pedro Leopoldo – Lagoa 
Santa) está a 5 km do Aeroporto de Confins na região metropolitana de Belo Horizonte. Já os 
outros parques Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato – MNEGR (Sete Lagoas) e 
Monumento Natural Estadual Peter Lund – MNEPL (Cordisburgo), além de ficarem na região 
central e próximos do entorno de Belo Horizonte, possuem um grande ponto a favor: ficam nas 
margens da BR–040, um importante corredor que liga a capital federal ao Rio de Janeiro. 

Destaca-se também que esses parques estão em uma região do país onde se registra a 
maior densidade de cavernas (36% do total de cavernas cadastradas com a aglomeração de 
grutas e abrigos). Essa região ainda guarda grande quantidade de fósseis e os vestígios da 
ocupação humana pré-histórica no Brasil. Assim, essa concessão permitirá combinar 
conservação ambiental com exploração comercial, tornando as Unidades de Conservações (UCs) 
atrativas para investimentos privados. Entre a gama de atividades de exploração turística que o 
parceiro privado poderá implantar, destacam-se atividades como pousadas, restaurantes, 
atividades de ecoturismo e aventura, centro de eventos, entre outras. 

Modalidade da PPP 
A PPP será mediante a concessão administrativa com o objetivo de exploração da gestão de 
áreas das unidades de conservação Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural 
Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento Natural Estadual Peter Lund. 

Poder concedente 
Governo do Estado de Minas Gerais; 
Instituto Estadual de Florestas (IEF), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). 

Tipo de licitação 
Essa foi processada com inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento na forma do 
art. 13 da Lei Federal nº 11.079/2004. 
E foi adotado, para fins de julgamento, o critério de menor valor da remuneração pecuniária a ser 
paga à concessionária pelo estado de Minas Gerais, conforme o disposto no artigo 12, inciso II, 
alínea “a” da Lei Federal nº 11.079/2004. 

Valor Edital 
R$ 364.700.740,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos mil e setecentos e 
quarenta reais). 

Valor Licitado 
R$ 354.234.232,75 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e quatro mil, 
duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos). 
NOTA: ao licitante não foi solicitado apresentar, junto com sua proposta comercial, uma 
“declaração” de uma instituição financeira informando que a proposta foi vistoriada e que ela 
tinha viabilidade econômica. 

Tempo de concessão 
25 anos prorrogáveis na forma da Lei e do Edital. 

Remuneração 
Contraprestações pecuniárias mensais, parcela de ajuste anual e receitas das atividades 
acessórias: 
Edital – contraprestações pecuniárias mensais: R$ 14.588.030,00; 
Licitado – contraprestações pecuniárias mensais: R$ 14.169.369,31. 

Figura 9  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPS – Parceria 
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Cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos 
As contraprestações pecuniárias serão pagas mensalmente; 
Início do pagamento das contraprestações pecuniárias: a partir 2º mês após a assinatura do 
contrato de concessão. 
 
Sustentabilidade financeira 
A sustentabilidade financeira da PPP terá duas receitas distintas coexistindo no projeto, sendo 
elas: as receitas advindas da contraprestação pecuniária a ser paga pelo poder concedente e as 
receitas das atividades acessórias advindas da exploração comercial das unidades de 
conservação listadas no Edital: (a) atividades de ecoturismo, (b) hospedagem, (c) alimentação e 
serviços e (d) visitação às grutas. 
 
Houve uma projeção do fluxo de visitante que, pela estimativa, irá dobrar nos próximos 5 anos; e 
a partir do 5o ano, prevê-se um crescimento vegetativo de 3,46% ao ano para todas as unidades. 
Seguem-se as atividades geradoras de receita de cada parque: 
 
Monumento Natural Estadual Peter Lund: 
a) Caminhada, ciclo turismo, observação de vida selvagem e esportes radicais (prática e aluguel 

de equipamentos e de ciclo turismo); 
b) pousada; 
c) restaurante, lanchonete, loja, foto e filmagem; 
d) portaria, estacionamento e transporte interno. 
 
Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato: 
a) Caminhada, ciclo turismo, observação de vida selvagem e esportes radicais (prática e aluguel 

de equipamentos e de ciclo turismo); 
b) restaurante, lanchonete, loja, foto e filmagem; 
c) portaria e estacionamento. 
 
Parque Estadual do Sumidouro: 
a) Caminhada, ciclo turismo, espeleoturismo aventura, observação de vida selvagem, cavalgada 

e esportes radicais (aluguel de equipamentos, aluguel de cavalos e de ciclo turismo); 
b) albergue e pousada; 
c) restaurante, lanchonete, quiosque, loja, foto e filmagem; 
d) portaria, estacionamento e transporte interno. 
 
Atualização dos valores 
Os valores da contraprestação pecuniária serão corrigidos anualmente conforme a variação do 
IPCA, apurados e divulgados pelo IBGE. 
 
Fatos que caracterizem inadimplência 
A – Poder concedente: 
– Não efetuar, nos prazos estabelecidos neste contrato, os pagamentos decorrentes da 

contraprestação pecuniária mensais e a de ajuste sazonal anual; 
– não manter, durante todo o período de vigência deste contrato, a garantia de adimplemento do 

contrato pelo poder concedente; 
– não executar tarefas que lhe forem solicitadas/exigidas. 
 
B – Concessionária: 
– Não prestar os serviços objeto do contrato de explorar a gestão das áreas da concessão; 
– não manter o equilíbrio econômico-financeiro nos termos do contrato; 
– não dar livre acesso às áreas da concessão durante todo o período de vigência do contrato, ao 

poder concedente ou outro por ele indicado; 
– não oferecer as garantias necessárias para obtenção e garantia dos financiamentos 

necessários; 
– deixar de manter o poder concedente informado de todos os detalhes da execução do objeto 

do contrato; 
– não implementar projetos associados ao Edital; 
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– não manter em dia o inventário e o registro dos bens reversíveis e zelar pela sua integridade; 
– não estar com as licenças e autorizações necessárias ao adequado desenvolvimento de suas 

atividades; 
– não contar ou não ter um quadro próprio de empregados suficientes para as atividades; 
– quando não arcar com o custo da franquia em caso de utilização da franquia do seguro do 

contrato; 
– não estar em dia com os tributos e encargos trabalhistas; 
– haver transferência do controle da concessionária ou alterações estatutárias, sem ocorrer a 

permissão pelo poder concedente; 
– não manter, durante todo o período de execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas; 
– quando não apresentar mensalmente os comprovantes de recolhimento das contribuições 

sociais e previdenciárias para ser efetuado o pagamento da parcela pecuniária mensal; 
– quando não emitir fatura referente à prestação de serviço referente ao mês anterior; 
– não informar sobre as receitas alternativas para efetuar o compartilhamento destas receitas 

com o poder concedente. 
 
Garantias / seguros 
A – Poder concedente: 
Seguro-garantia pela Administração Pública de adimplemento do contrato pelo poder concedente 
Equivalente R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões). 
B – Concessionária: 
Garantia de proposta do licitante: 
Equivalente a 1% do valor estimado do objeto da contratação (R$ 3.647.007,40 – três milhões, 
seiscentos e quarenta e sete mil, sete reais e quarenta centavos). 
 
Garantia de execução de contrato: 
Equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato (R$ 17.711.711,63 – dezessete milhões, 
setecentos e onze mil, setecentos e onze reais e sessenta e três centavos). 
 
Indicadores para avaliação do desempenho do parceiro privado 
Total de indicadores de desempenho: 28 Indicadores 
Divididos em 3 grupos: 
Grupo 1 – Manejo do patrimônio natural e histórico-cultural; 
Grupo 2 – visitação; 
Grupo 3 – relacionamento com o entorno. 
 
Revisão de indicadores 
Realizar de comum acordo, a cada 05 anos, a partir da data de assinatura do contrato, a revisão 
dos serviços objeto da concessão, incluindo os indicadores de desempenhos. 
 
Arbitragem 

Eventuais divergências entre as partes, que não tenham sido solucionadas amigavelmente 
pelo procedimento de mediação poderão ser dirimidas por meio de arbitragem. 
 

As partes poderão escolher órgão ou entidade arbitral distinto da CAMARB, desde que haja 
concordância mútua. 
 

À concessionária fica a incumbência de arcar com os custos do procedimento de 
contratação da câmara arbitral, bem como a de todo o procedimento, até que seja proferida a 
sentença arbitral. Após a sentença arbitral, se ela foi inteiramente desfavorável ao Poder 
Concedente, ele deverá reembolsar a Concessionária pelas despesas incorridas, podendo fazê-
lo por meio de acréscimo do valor devido, a título de remuneração. 
 

Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as partes, as despesas decorrentes do 
procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na sentença arbitral. 
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Cada uma das partes arcará com seus próprios custos referentes a honorários 
advocatícios. 

Será competente o foro da comarca de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, para 
dirimir quaisquer controvérsias não sujeitas à arbitragem. 
Marco jurídico da publicação 
O PPP da Rota das Grutas Peter Lund foi 
incluído no plano estadual de PPP, por meio 
do Decreto Estadual nº 46.303, de 22 de 
agosto de 2013 (Minas Gerais, 2013), 
conforme Deliberação nº 01 de 1º de abril de 
2013 do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas do Estado de Minas 
Gerais, publicada em 23 de abril de 2013 no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
tendo a sua licitação aprovada pela 
Deliberação nº 03, de 26 de agosto de 2014 
do Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas do Estado de Minas Gerais. 

Descrição da consulta pública 
 
Ocorreu no período de 08/agosto/2013 a 
16/novembro/2013; 
Houve duas alterações de datas de término da 
consulta pública, que era inicialmente 
07/outubro/2013 e que depois passou para 
01/novembro/2013 e finalmente foi transferida 
para 16/novembro/2013. 
Houve uma série de questionamento, que 
giraram entre as questões financeiras da PPP e o 
processo de transição da gestão das grutas. 
 

Audiência pública 
 
Realizada no dia 13 de maio de 2014. 
 

Alterações 
 
Houve alterações do endereço para a realização 
da audiência pública, que deveria realizar-se no 
mesmo dia e no mesmo prédio, na Cidade 
Administrativa, porém se alterando o andar, o que 
seria no 3º passa para o 1º andar, no mesmo 
prédio. 

Descrição do processo de licitação 
 
– Agosto/2009 até março/2012: houve a publicação de uma série de documentos/estudos 
técnicos, sobre os parques; 
– junho/2013: publicação do parecer da Gerência de Unidades de Conservação de Cavernas 
sobre viabilidade de uso turístico e sobre quais grutas seriam inseridas ou não do Parque 
Estadual do Sumidouro; 
– 12 e 13/janeiro/2015: data da entrega dos envelopes contendo os documentos de 
credenciamento e a garantia de proposta; 
– aviso de adiamento publicado no Diário Executivo de Minas Gerais, sobre as sessões: entrega 
dos envelopes contendo os documentos de credenciamento e garantia de proposta, para 02 e 
03/março/2015; 
– pedido de impugnação do Edital por parte da empresa Provac Serviços Ltda., alegando que na 
parte III – Das Propostas e dos Documentos de Habilitação, no item II.6 – Dos Documentos de 
Habilitação – envelope 3, nos subitens III.6.4 e III.6.4.1: "as exigências extrapolam os limites 
legais, de maneira a restringir, ilegalmente, o caráter competitivo da licitação, certo que está 
sendo direcionado a empresas específicas que se enquadram em tais quesitos tão peculiares, 
afrontando os primados que regem o procedimento licitatório...”. 
– 02 e 03/março/2015: sessões de entrega dos envelopes contendo os documentos de 
credenciamento e garantia de proposta; 
– 16/março/2015: houve a publicação da Ata da Sessão de Concorrência da Rota das Grutas 
Peter Lund informando que a Comissão Especial de Licitação declarou que a única proposta 
comercial da licitante, Empresa RMG Construções e Empreendimentos Ltda., foi desclassificada 
devido a atos que não estavam em conformidade ao Edital; 
– 30/março/2015: durante a nova reunião de abertura dos envelopes 01 e 02, foi detectado que a 
empresa RMG Construção e Empreendimentos LTDA. alterou sua proposta. Tendo em vista a 
presença de uma única licitante, ficou definido pela comissão de licitação que ela passaria para a 
3ª etapa do envelope dos documentos de habilitação; 
– 28/abril/2015: abertura do envelope 03 para verificar os documentos de habilitação da Empresa 
RMG Construção e Empreendimentos Ltda. Após serem analisados os documentos de 
habilitação, que constavam no envelope 03, a licitante foi considerada “habilitada”. 
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Responsabilidades do projeto 
Grupo 01 (atores diretos) – Comitê Gestor 
Composto pelos órgãos: 
– Poder concedente; 
Governo do Estado de Minas Gerais; 
SEMAD – Secretaria de Estado de Meio-

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
IEF MG – Instituto Estadual de Florestas de 

Minas Gerais 
– Concessionária; 
– Verificador independente. 
 

Grupo 02 (Atores Indiretos) – Grupo Técnico 
Composto pelos órgãos: 
– SETUR MG – Secretaria de Estado do Turismo 
de Minas Gerais como órgão especializado nas 
políticas públicas do turismo; 

– SECULT MG – Secretaria de Estado da Cultura 
de Minas Gerais, como órgão especializado em 
políticas de gestão cultural; 

– PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais; 
– CBMG – Corpo de Bombeiros de Minas Gerais; 
– PSL – Prefeitura de Sete Lagoas; 
– PCD – Prefeitura de Cordisburgo; 
– PLS – Prefeitura de Lagoa Santa; 
– PPL – Prefeitura de Pedro Leopoldo; 
– ACTG – Associação do Circuito Turístico das 
Grutas, como Instância de Governança Turística 
Regional; 

– CCUCs – Conselhos Consultivos das Unidades 
de Conservação; 

– IEPHA – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais; 

– Outras entidades recomendadas pelo poder 
concedente. 

Matriz de responsabilidade 
Obrigações do Poder Concedente – Estado 
– Regulamentar as atividades 

desenvolvidas nas áreas da concessão; 
– contraprestação pecuniária; 
– em caso de inadimplência por parte do 

Poder Concedente, as contraprestações 
deverão ser ajustadas a partir da variação 
pro-rata tempore do IPCA, bem como a 
multa de 2% (dois por cento) do valor do 
débito e juros, segundo a taxa em vigor 
para a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Estadual; 

– fiscalização da Concessionária; 
– informar à Concessionária sempre que a 

mesma for citada ou intimada de 
quaisquer ações judiciárias ou processos 
administrativos; 

– aplicar penalidades sempre que houver 
caso de inadimplemento parcial ou total 
das obrigações assumidas; 

– contrato de penhor com a finalidade de 
assegurar o pagamento de obrigações 
assumidas; 

– autorização de transferências do controle 
da Concessionária e suas alterações 
estatutárias; 

– revisão das obrigações e direitos a cada 
05 anos; 

– contratar serviços técnicos externos de 
um verificador independente; 

– solicitar mediação e arbitragem, para 
solucionar eventuais divergência acerca da 
interpretação ou execução do contrato; 

Obrigações da concessionária 
– Cumprir todas as obrigações previstas 

(finalidade/objetivo) em contrato; 
– manter o Poder Concedente informado de todos 

os detalhes da execução sujeita à permanente 
fiscalização do Poder Concedente e seus 
prepostos autorizados, sendo obrigado a 
responder qualquer consulta; 

– cuidar, zelar, manter às áreas da concessão e 
os bens reversíveis; 

– atualizar, ao final de cada ano, a lista de bens 
reversíveis; 

– deverá manter em todo o período da execução 
do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação, exigidas; 

– garantia de execução do contrato: para a 
assinatura do contrato a concessionária deverá 
prestar a garantia de execução; 

– informar sempre que houver algum ato que 
possa ocorrer o impedimento de execuções do 
objetivo do contrato; 

– o capital inicial subscrito deverá ser no mínimo 
igual a 1% do valor do contrato na abertura da 
SPE e ser aumentado para 4% do valor do 
contrato até o final do 2º ano; 

– a concessionária será a única e plena 
responsável caso haja algum financiamento para 
a sua atividade; 

– ser responsável pela obtenção, nos órgãos e 
entidades públicas municipais, estaduais e 
federais competentes, de todas as licenças e 
autorizações necessárias para suas operações; 
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– analisar quando houver pedido para 
prorrogação da concessão; 

– indenização de investimentos não 
amortizados em caso de interrupção 
antecipada de contrato. 

 

– responsável por contar com um quadro próprio 
de funcionários e ser responsável pelos 
treinamentos, controles de frequência, disciplina 
e cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias; 

– durante o prazo vigente, a Concessionária 
deverá compartilhar os ganhos com o Poder 
Concedente; 

– solicitar mediação e arbitragem, para solucionar 
eventuais divergência acerca da interpretação ou 
execução do contrato; 

– solicitar indenização de investimentos não 
amortizados em caso de interrupção antecipada 
de contrato. 

 
Riscos do projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penalidades Aplicáveis 
 
Poder concedente – Estado 
– Em caso de atraso nos pagamentos das 

contraprestações, os valores deverão ser 
ajustados com base no IPCA, acrescido 
de multa de 2% e juros, segundo a taxa 
em vigor para a mora do pagamento de 
impostos devidos à Fazenda Estadual; 

– a parte que recusar a assinatura do 
compromisso arbitral, após devidamente 
intimada, incorrerá na multa no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia 
de atraso até que cumpra efetivamente a 
obrigação. 

 

Concessionária 
– Ser advertida, por escrito, a versar sobre o 

descumprimento de obrigações assumidas; 
– ser multada e terá seu valor aplicado de acordo 

com à natureza e a gravidade da infração; 
– suspensão temporária do direito de participar 

em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública; 

– receber uma declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública; 

– descredenciamento do sistema de registro 
cadastral; 

– o não reajuste da garantia de execução do 
contrato, a concessionária irá ser multa de 0,5%, 
em cima do valor da garantia; 

– indenização ao poder concedente da diferença 
de custo para contratação de outra licitante caso 
haja desistência de assinatura de contrato; 

– parte que recusar a assinatura do compromisso 
arbitral, após devidamente intimada, incorrerá na 
multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) por dia de atraso, até que cumpra 
efetivamente a obrigação; 
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 – o poder concedente poderá determinar a 
intervenção, quando não se justificar a 
caducidade da concessão administrativa, a seu 
critério e no interesse público, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis e das responsabilidades 
incidentes; 

– o poder concedente poderá decretar a 
caducidade da concessão administrativa, com o 
objetivo de garantir a continuidade de operação 
dos serviços. 

 
Contribuições multilaterais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase da PPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do contrato – concessão 
Data 
Não houve a assinatura do contrato. 
 
Alterações 
Não houve a assinatura do contrato. 
 
Verificador independente 
Valor 
Não houve a licitação para contratação do verificador independente. 
 
Data de assinatura do contrato 
Não houve a licitação para contratação do verificador independente. 
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Tempo de contrato 
Não houve a licitação para contratação do verificador independente. 
 
Empresa licitada 
Não houve a licitação para contratação do verificador independente. 
 
Obrigações 
– Acompanhar a execução do contrato e verificar o cumprimento das obrigações contratuais sob 
responsabilidade da concessionária informando o poder concedente sobre o desempenho desta, 
com base em relatório circunstanciado; 
– verificar, mensalmente, índices que compõem os indicadores da PPP; 
– auditar os relatórios produzidos pela concessionária e atestar a confiabilidade dos dados 
produzidos pela concessionária na mensuração do seu desempenho; 
– emitir relatório mensal sobre o cumprimento das obrigações contratuais sob responsabilidade 
da concessionária; 
– manter arquivo digitalizado dos relatórios emitidos; 
– propor melhorias no sistema de mediação, buscando geração de eficiência ou economia 
financeira para as partes envolvidas no contrato, incluindo desenvolvimento de desenho de 
processos, diagnóstico da execução do contrato e proposição de soluções de tecnologia da 
informação para melhor gestão contratual; 
– desenvolver ou aprimorar sistema de tecnologia de informação para coleta, arquivo e 
disponibilização de dados e informações referentes aos índices; 
– apresentar informações ao poder concedente decorrente do processo de verificação para os 
procedimentos de reequilíbrio econômico-financeiro nos termos do contrato; 
– propor mecanismos de aferição quando solicitado pelo poder concedente, a fim de auxiliar na 
modelagem e aplicação de um novo indicador, cumprindo os critérios e objetivos definidos pelo 
Poder Concedente para aplicação do mesmo; 
– realizar e auditar as pesquisas de satisfação aos clientes. 

Figura 9  – Instrumento norteador da concepção e avaliação de PPPS – Parceria 
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ELEMENTOS NOVO 
MINEIRÃO ROTA LUND SEMELHANÇAS DIFERENÇAS 

Objeto da PPP 

Gestão e 
Exploração do 
Complexo do 

Mineirão. 

Gestão e 
exploração das 

áreas de unidade 
de conservação 

(UC), dos 3 
parques: Parque 

Estadual do 
Sumidouro, 

Monumento Natural 
Estadual Gruta Rei 

do Mato e 
Monumento Natural 

Estadual Peter 
Lund. 

As 2 PPPs têm 
como principal 

semelhança o seu 
objetivo final, o qual 
é também a origem 

de sua renda: 
receber visitantes e 
a receita ser gerada 

por esse fato. 

Novo Mineirã o: nesta PPP foi pactuado que haveria as obras de 
reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão para 
deixar o Complexo disponível para o uso/exploração, e também 
atender às exigências da FIFA, uma vez que o Mineirão foi 
escolhido para ser uma das sedes da Copa da Confederações e da 
Copa do Mundo. Já o pagamento das contraprestações, pelo poder 
concedente, teve seu início vinculado ao término das obras e 
entrega do Mineirão para seu uso de exploração. 
Rota Lund : nesta PPP, os parques já estavam em pleno 
funcionamento de todas as suas atividades e recebendo o seu fluxo 
normal de visitantes todos os dias. O processo de licitação dessa 
concessão seria para definir o novo gestor dos parques e, 
posteriormente, a transferência da gestão/responsabilidade do 
Estado para o parceiro-privado, que seria dado como vencedor. 
Após a assinatura do contrato, a concessionária iria elaborar o seu 
plano de investimento, balizado pelo plano de negócios referencial, 
em que teria que executar um investimento nos 2 primeiros anos, 
para implementação de atividades de ecoturismo, hospedagem, 
alimentação e serviços, visitação e infraestrutura e posteriormente, 
a cada 5 anos, novos reinvestimentos em manutenção da 
infraestrutura e reposição de equipamentos e estrutura física, já 
definidos pelo Edital. Já as contraprestações seriam pagas de 
imediato, após o 1º mês de concessão. 

Figura 10  – Semelhanças e singularidades entre duas PPPs em Minas Gerais – continua. 
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Matriz de 
responsabilidade 

Não houve a 
matriz de 

responsabilidade 
em seu Edital. 

Por sua vez, não 
houve melhor 
alocação de 

responsabilidade 
entre os 

envolvidos. 

Houve a 
implantação da 

Matriz de 
Responsabilidade, 

em seu Edital. Esse 
processo conseguiu 

deixar clara a 
alocação de 

responsabilidades 
de todos os atores 

envolvidos. 

Nas duas PPPs foi 
encontrado um 
processo que 

demonstrou clara 
separação dos 

grupos gestores 
(atores diretos) e 

dos grupos técnicos 
(atores indiretos – 

para consulta), 
informando quem 

seria o grupo 
responsável pela 

gestão/auditoria e o 
outro grupo que 

seria apenas para 
consulta e apoio 

técnico. 

Novo Mineirão : nesta PPP foi encontrada a descrição de todos os 
agentes envolvidos no modelo proposto de governança. Foi 
possível apenas identificar, não de forma clara, quais eram os 
grupos que tinham responsabilidade direta e quais os grupos que 
seriam apenas consultados e informados sobre questões técnicas. 
Também foi estipulada a necessidade de formar dois comitês de 
governanças: Comitê de Meio Ambiente, Saúde e Segurança 
(CMASS) – que se reuniria semestralmente, e acompanharia as 
atividades da concessionária relacionadas às dimensões de acesso 
e segurança do Complexo do Mineirão, aos aspectos ambientais e 
também de saúde pública – e o Comitê de Esporte, Cultura e Lazer 
(CECL) – que se reuniria semestralmente, acompanharia as 
atividades da concessionária relacionadas à operação e 
manutenção do Complexo do Mineirão, aos produtos e serviços por 
ela oferecidos, ao calendário esportivo e de eventos, bem como às 
exigências relacionadas à obra. 
Rota Lund : nesta PPP houve a inserção da matriz de 
responsabilidade, que foi usada para: distinguir o grau de 
envolvimento com a gestão do objeto da concessão, o 
acompanhamento dos indicadores e do cumprimento dos marcos 
legais, investimentos realizados, natureza dos serviços e atividades 
propostas, mitigação de impactos e a inovação do produto turístico. 
E com essa matriz, além de conseguir identificar a função de cada 
ator que estivesse envolvido no processo, ela separou os atores em 
dois grupos: a) grupo 1 – atores diretos (teria responsabilidade 
direta na gestão e governança da concessão); e b) grupo 2: atores 
indiretos (elenco de colaboradores e órgãos de consulta técnica 
quando necessário à gestão do contrato). 

Figura 10  – Semelhanças e singularidades entre duas PPPs em Minas Gerais – continua. 
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Valor do 
Investimento 
privado na 
concessão 

R$ 677.353.021,85 R$ 38.654.564,75 

Nas duas PPPs, há 
necessidade de 

obras de 
modernização e 
manutenção das 
instalações, para 

melhorar o 
atendimento ao 
público. E poder 
melhorar a sua 
performance 
financeira. 

Novo Mineirão : nesta PPP, por haver obras de reforma, renovação 
e adequação do Complexo do Mineirão, houve a necessidade de 
um grande valor de capital para a execução dessas intervenções. 
Uma das preocupações que o Poder Concedente teve foi a de ter 
certeza de que a empresa vencedora teria condições de arcar com 
todos as despesas do projeto. Por isso, houve a exigência de uma 
“declaração” feita por uma instituição financeira, informando que ela 
vistoriaria e validaria o plano de negócio, declarando que ele seria 
viável econômica e financeiramente no ato da licitação para a 
execução dos investimentos necessários para a reforma, renovação 
e adequação do Complexo do Mineirão. Isso, em decorrência do 
volume de investimento exigido que ocorreria no início da 
concessão. 
Rota Lund : nesta PPPs, por não haver a necessidade de uma 
grande intervenção como a do Complexo do Mineirão, uma vez que 
os parques já possuíam uma estrutura que atenderia às 
necessidades dos clientes que ali visitariam, não foi estipulado que 
houvesse uma grande intervenção nos parques. Apenas 
intervenções pontuais para melhorar o atendimento e dar mais 
conforto aos visitantes. Pelo volume do Investimento exigido nos 2 
primeiros anos e no restante do tempo distribuído ao longo da 
concessão (período de 5 em 5 anos), não houve a exigência da 
“declaração” feita por uma instituição financeira, informando que ela 
vistoriou e validou o plano de negócio, nem a necessidade de 
declarar que ele é viável econômica e financeiramente. 

Figura 10  – Semelhanças e singularidades entre duas PPPs em Minas Gerais – continua. 
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Alocação de 
riscos 

  

Nas duas PPPs 
houve a alocação e 
distribuição de risco 

entre as partes 
envolvidas: poder 

concedente e 
concessionária. 

Novo Mineirão : nesta PPP, o poder concedente passou para o 
parceiro-privado todas as grandes responsabilidades que poderiam 
afetar a concessionária durante o período de obras, entrega do 
complexo e sua manutenção, como: demandas; implantação e 
operação da concessão; gerencial; captação, treinamento e 
responsabilidade dos recursos humanos e a captação e 
gerenciamento dos financiamentos. Este ficaria responsável apenas 
pelos ricos: político-sociais, ao longo da concessão, necessários para 
a sobrevivência da PPP. 
Rota Lund : neste modelo de PPP o poder concedente foi mais 
solidário com o parceiro-privado, apostando que se ele 
compartilhasse, além dos riscos político-sociais, ao longo da 
concessão, os quais são necessários para sua sobrevivência, da 
PPP, ele iria ser também solidário ao risco de demanda, em que 
poderia garantir um fluxo de 100 mil visitantes/ano por meio das 
contraprestações mensais. Houve assim a transferência de todos os 
demais riscos para o parceiro-privado, como: riscos técnicos, 
implantação, operação e manutenção; riscos gerenciais, Indicadores 
de metas e políticas de recurso; a captação e gerenciamento dos 
financiamentos necessários à sobrevivência do projeto. 

Contribuições 
multilaterais 

  

As duas PPPs têm 
em comum os 

seguintes pontos: 
Poder Concedente: 
disponibilização de 

infraestrutura básica 
e gerência os 
resultados e 
indicadores; 

 
Parceiro privado: 

obras para 
modernização e 

gestão e exploração 
das PPPs. 

Novo Mineirão : o poder concedente disponibilizou um cronograma 
básico, e o parceiro-privado teria que dar prosseguimento ao restante 
das obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do 
Mineirão. Para a fase de obras do Complexo do Mineirão, houve 
acordo de cooperação técnica feito pelo estado de Minas Gerais e o 
Conselho Nacional de Justiça, devendo a concessionária, durante a 
fase de obrar, disponibilizar vagas aos seguintes perfis de pessoas: 
presos, egressos, cumpridores de penas e medidas alternativas e 
adolescentes em conflito com a lei, ao menos na seguinte proporção: 
a) 5% das vagas quando da contratação de 20 ou mais trabalhadores; 
e b) 01 vaga quando da contratação de 19 trabalhadores e facultada 
a disponibilização de vaga para as contratações de até 05 
trabalhadores. 

Figura 10  – Semelhanças e singularidades entre duas PPPs em Minas Gerais – continua. 
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Rota Lund : Já nesta PPP, o parceiro-privado iria encontrar uma 
estrutura apta ao seu funcionamento. E o parceiro-privado seria 
obrigado a fazer mais contratações, para atender a todas as 
exigências advindas do Edital e seus anexos para suprir todas os 
cargos e funções exigidas. O parceiro-privado seria também obrigado 
a ter, em seu quadro e funcionários, pessoal das localidades de cada 
parque para incentivar a melhoria e aproximação local com as 
comunidades do entorno.  
No segundo ponto desse processo de contribuição Multilateral, a 
concessionária deveria apoiar a produção associada ao turismo de 
forma a garantir que no mínimo 2 (dois) projetos de microcrédito 
seriam submetidos às instituições financeiras de crédito anualmente, 
durante todo o período de concessão. A concessionária deveria atuar 
por meio das seguintes ações: 
– Atuar como incubadora de projetos de microcrédito na comunidade 
do entorno; 
– capacitar os moradores da comunidade do entorno para a 
realização de microcrédito, destinados à qualificação em prol da 
geração de venda; 
– assessorar os atendidos durante o ano em que o projeto foi 
incubado, como forma de alavancar a microeconomia local. 

Figura 10  – Semelhanças e singularidades entre duas PPPs em Minas Gerais – conclui. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5 Conclusões 

 

O Instrumento Norteador da Concepção e Avaliação das PPPs, objetivo geral 

desta dissertação, foi não apenas desenvolvido, mas também aplicado para 

permitir a avaliação comparativa de duas PPPs mineiras, a saber, Rota das 

Grutas Peter Lund e Complexo do Novo Mineirão. 

 

Mediante análise do instrumento norteador e do quadro comparativo desenvolvido 

na análise de resultado, foi possível explicitar similaridades e diferenças entre as 

PPPs. 

 

Quanto às similaridades, constatou-se que a principal fonte de renda decorre dos 

serviços de visitação em seus complexos e dos mecanismos de pagamentos por 

parte do poder concedente como contraprestações pecuniárias. Tais mecanismos 

de pagamentos, por sua vez, estão vinculados aos indicadores de desempenho 

estabelecidos pelo Edital. Em ambos os casos foi acordado que o poder 

concedente seria o responsável pelos riscos políticos e sociais durante o período 

de concessão, principalmente frente a cenários políticos totalmente imprevisíveis 

ao longo do tempo. Tal preocupação era decorrente do fato de a concessão se 

estender por diversos mandatos governamentais. 

 

No que se refere às singularidades de cada PPP, são merecedores de ênfase 

especial os seguintes aspectos: 

 

Funcionamento e investimento : a Rota das Grutas Peter Lund já possuía 

estrutura mínima para seu funcionamento, não demandando grande reforma em 

seus parques. Seriam necessárias apenas algumas adequações nos dois 

primeiros anos do contrato, sendo que as demais intervenções poderiam ser 

distribuídas ao longo de todo o período da concessão. Adicionalmente, as 

contraprestações começariam a ser pagas no início do contrato. 

 

Quanto ao Complexo do Novo Mineirão, a concessionária deveria proceder a 

investimentos de reforma desde o início do contrato, de modo a permitir acomodar 

grandes eventos de porte internacional e deixar o complexo mais atrativo. O início 
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de suas receitas seria apenas após o termino da reforma e modernização, tanto 

as vinculadas aos eventos no complexo quanto as contraprestações. Este ponto é 

de grande importância para um parceiro-privado, porque ele tem, assim, noção do 

montante de capital a ser empregado e o início de recebimentos decorrente dessa 

concessão. 

 

Matriz de responsabilidade : ao ser realizado o projeto da PPP da Rota das 

Grutas Peter Lund, houve a implantação da matriz de responsabilidade em seu 

Edital. Esse processo pode ser considerado uma evolução no conceito de 

concepção de PPPs do Governo de Minas Gerais das PPPs, por ficar assim mais 

clara a alocação de responsabilidades de todos os atores envolvidos durante a 

concessão. 

 

No que se refere ao Complexo do Novo Mineirão, apesar da existência de um 

protocolo mostrando a separação dos grupos gestores (atores diretos) e dos 

grupos técnicos (atores indiretos – para consulta), não se contava com uma 

matriz de responsabilidade completa, conforme sugerido no instrumento norteador 

proposto. 

 

Valor do investimento privado na concessão : o valor do investimento requerido 

na PPP do Complexo do Novo Mineirão era aproximadamente 20 vezes superior 

ao investido na PPP da Rota das Grutas Peter Lund. Tal característica exigiu que 

no contrato referente à primeira PPP constasse a declaração de uma instituição 

financeira atestando a viabilidade do plano de negócio correspondente. Em 

função do volume de recursos bem inferior requerido pela Rota das Grutas Peter 

Lund, não houve por parte do poder concedente tal tipo de exigência. 

 

Alocação de riscos : objetivando assegurar as condições para que o parceiro-

privado não desviasse o foco de combinar conservação ambiental com 

exploração comercial, o poder concedente, assumiu para o caso da Rota das 

Grutas Peter Lund, responsabilidade de assegurar um volume mínimo de 

visitação. A partir desse limite o retorno seria dividido com o Poder Público. No 

caso do Complexo do Novo Mineirão, todo o risco foi assumido pelo parceiro-

privado. 
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Contribuições multilaterai s: a ideia norteadora das chamadas “contribuições 

multilaterais” foi possibilitar que cada uma das partes contribuísse para a PPP de 

acordo com as suas vantagens comparativas. 

 

Para a PPP Rota das Grutas Peter Lund, acordaram-se os seguintes pontos: 

 

a) Concessionária: apoiar e fornecer microfinanciamento para artesanato 

local; contratar mão de obra local; promover eventos de educação 

ambiental para a comunidade de seu entorno. 

b) O Poder Concedente: proceder à regularização fundiária da área de 

concessão. 

 

No Complexo do Novo Mineirão, o parceiro privado se comprometeu com a 

empregabilidade dos seguintes perfis de pessoas: presos, egressos, cumpridores 

de penas e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei. 
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6 Contribuições do Estudo 

 

O instrumento desenvolvido neste estudo foi norteado por um exame minucioso 

do arcabouço conceitual atualizado para a concepção de uma PPP e por uma 

entrevista semiestruturada e semidiretiva com o coordenador geral da Unidade 

Central de Parcerias Público-Privadas de Minas Gerais e também com dois 

profissionais técnicos com extensa experiência em projetos de PPPs em Minas 

Gerais, um com atuação no setor privado e outro no setor público. Tal 

procedimento permitiu a construção de um protocolo sistematizado a ser seguido 

para a concepção segura de uma PPP. Assim, o estudo é relevante tanto para os 

agentes públicos como para os agentes privados que se propuserem a se 

relacionar sob a égide desse tipo de contrato. 

 

No que concerne ao Poder Público, o protocolo proposto permitirá, por um lado, a 

elaboração de um edital de licitação mais bem fundamentado e, por outro, um 

acompanhamento mais realista do desenvolvimento do projeto já licitado. Quanto 

aos parceiros-privados, é claramente vantajoso ter todos os elementos 

necessários para a formulação de um projeto no qual os riscos de imprevistos 

comprometedores da lucratividade sejam minimizados. 

 

Cumpre finalmente destacar que ambos os participantes, públicos e privados, 

poderão ainda extrair benefícios da formação de equipes de profissionais 

treinados sob a orientação segura de um protocolo sistematizado. 

 

Sob uma perspectiva mais acadêmica, pode-se considerar o instrumento 

apresentado como um passo inicial de regramento metodológico para a 

concepção de uma PPP que poderá e deverá ser aperfeiçoada à medida que 

novos conceitos, impostos por uma realidade dinâmica, apareçam. 
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7 Limitações 

 

O protocolo sistematizado desenvolvido nesta dissertação e aplicado a duas 

situações mostrou-se um instrumento norteador capaz de explicitar tanto os 

principais elementos constitutivos das PPPs como as similaridades e 

singularidades entre elas. Não obstante, a robustez do instrumento apresentado 

só será efetivamente atestada quando aplicado a uma diversidade maior de 

contratos. De fato, somente mediante aplicações recorrentes do protocolo 

sugerido é que se terá segurança de que não foram omitidos aspectos 

importantes desse tipo de contrato. Em outros termos, uma aplicação 

generalizada do formato sugerido nesta dissertação ainda carece de cuidado. 
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Anexo e Apêndices 

 

Anexo A – Legislações e as PPPS em suas modalidades  (concessão 

patrocinada e concessão administrativa) 

 

As principais Leis e os principais Decretos das PPP em Minas e Federais 
são: 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; 

Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências; 

Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Estabelece normas para 
outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá 
outras providências; 

Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública; 

Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001. Institui o cadastro de 
fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública 
estadual; 

Lei Estadual nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o 
Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; 

Lei Estadual nº 14.869, de 16 de dezembro de 2003. Cria o Fundo de 
Parcerias Público- Privadas do Estado de Minas Gerais; 

Decreto Estadual nº 43.702, de 16 de dezembro de 2003. Cria o Conselho 
Gestor de Parcerias Públicas Privadas; 

Decreto Estadual nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006. Institui o 
Cadastro Geral de Fornecedores; 

Decreto Estadual nº 44.565, de 03 de julho de 2007. Institui o 
Procedimento de Manifestação de Interesse em projetos de Parcerias Público-
Privadas, nas modalidades Patrocinada e Administrativa, e em projetos de 
concessão comum e permissão; 

Lei Estadual nº 19.477, de 12 de janeiro de 2011. Dispõe sobre a adoção 
do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado seja parte e dá outras 
providências; 

Decreto Estadual nº 45.902 de 27 de janeiro de 2012. Dispõe sobre as 
novas regras a respeito do Cadastro Geral de Fornecedores; 

Decreto Estadual nº 46.303 de 22 de agosto de 2013. Aprova o Plano 
Estadual de Parcerias Público-Privadas; 

De acordo com Di Pietro (2012, p 146), a Lei 11.079 prevê duas 
modalidades de parceria – a concessão patrocinada e a concessão 
administrativa. A concessão patrocinada diz respeito à concessão de serviços 
públicos de acordo com a Lei de Concessões e será considerada quando houver, 
além da tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado. 
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Tanto a Lei Federal n° 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 (Lei das 
Concessões) e a Lei Federal n° 9.074 de 7 de julho de 1995 dispõem sobre o 
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no 
art. 175 da Constituição Federal: 

 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem 
como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 
ou permissão; 
II – os direitos dos usuários; 
III – política tarifária; 
IV – a obrigação de manter serviço adequado. 
 
Já as normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões 

são dispostas nos artigos da Lei n° 9.074 de 7 de j ulho de 1995. 
 
Art. 4 

 
As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e 
instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos 
de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e 
da Lei no 8.987, e das demais. 
 § 1º As contratações, outorgas e prorrogações de que trata este artigo 
poderão ser feitas a título oneroso em favor da União. 
 § 2º As concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de 
dezembro de 2003 terão o prazo necessário à amortização dos 
investimentos, limitado a 35 (trinta e cinco) anos, contado da data de 
assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado por até 20 
(vinte) anos, a critério do Poder Concedente, observadas as condições 
estabelecidas nos contratos. 
 § 3º As concessões de transmissão e de distribuição de energia elétrica, 
contratadas a partir desta Lei, terão o prazo necessário à amortização dos 
investimentos, limitado a 35 (trinta anos), contado da data de assinatura do 
imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual 
período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no 
contrato. 
 § 4º As prorrogações referidas neste artigo deverão ser requeridas pelo 
concessionário ou permissionário, no prazo de até 36 (trinta e seis) meses 
anteriores à data final do respectivo contrato, devendo o poder concedente 
manifestar-se sobre o requerimento até 18 (dezoito) meses antes dessa 
data. 
 § 5º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço 
público de distribuição de energia elétrica que atuem no Sistema 
Interligado Nacional – SIN não poderão desenvolver atividades (incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004): 
 I – de geração de energia elétrica (incluído pela Lei nº 10.848, de 2004); 
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 II – de transmissão de energia elétrica; (incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004) 
 III – de venda de energia a consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 
desta Lei, exceto às unidades consumidoras localizadas na área de 
concessão ou permissão da empresa distribuidora, sob as mesmas 
condições reguladas aplicáveis aos demais consumidores não abrangidos 
por aqueles artigos, inclusive tarifas e prazos (incluído pela Lei nº 10.848, 
de 2004); 
 IV – de participação em outras sociedades de forma direta ou indireta, 
ressalvado o disposto no art. 31, inciso VIII, da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e nos respectivos contratos de concessão ou (incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004); 
 V – estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, exceto 
nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão. 
(incluído pela Lei nº 10.848, de 2004). 
 § 6o Não se aplica o disposto no § 5o deste artigo às concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de distribuição e às cooperativas de 
eletrificação rural (redação dada pela Lei nº 11.292, de 2006): 
 I – no atendimento a sistemas elétricos isolados; (incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004); 
 II – no atendimento ao seu mercado próprio, desde que seja inferior a 500 
(quinhentos) GWh/ano e a totalidade da energia gerada seja a ele 
destinada (redação dada pela Lei nº 11.292, de 2006); 
 III – na captação, aplicação ou empréstimo de recursos financeiros 
destinados ao próprio agente ou à sociedade coligada, controlada, 
controladora ou vinculada à controladora comum, desde que destinados ao 
serviço público de energia elétrica, mediante anuência prévia da ANEEL, 
observado o disposto no inciso XIII do art. 3o da Lei no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 10.438, de 26 
de abril de 2002, garantida a modicidade tarifária e atendido ao disposto na 
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004). 
 § 7º As concessionárias e as autorizadas de geração de energia elétrica 
que atuem no Sistema Interligado Nacional (SIN) não poderão ser 
coligadas ou controladoras de sociedades que desenvolvam atividades de 
distribuição de energia elétrica no SIN (incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004). 
 § 8º A regulamentação deverá prever sanções para o descumprimento do 
disposto nos §§ 5o, 6o e 7o deste artigo após o período estabelecido para a 
desverticalização (incluído pela Lei nº 10.848, de 2004); 
 § 9º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a partir da 
Medida Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003, terão o prazo 
necessário à amortização dos investimentos, limitado a 35 (trinta e cinco) 
anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato (incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004); 
 § 10. Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizada a 
celebrar aditivos aos contratos de concessão de uso de bem público de 
aproveitamentos de potenciais hidráulicos feitos a título oneroso em favor 
da União, mediante solicitação do respectivo titular, com a finalidade de 
permitir que o início do pagamento pelo uso de bem público coincida com 
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uma das seguintes situações, a que ocorrer primeiro (incluído pela Lei nº 
11.488, de 2007): 
 I – o início da entrega da energia objeto de Contratos de Comercialização 
de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) ou (incluído pela Lei nº 
11.488, de 2007). 
 II – a efetiva entrada em operação comercial do aproveitamento (incluído 
pela Lei nº 11.488, de 2007). 
 § 11. Quando da solicitação de que trata o § 10 deste artigo resultar 
postergação do início de pagamento pelo uso de bem público, a 
celebração do aditivo contratual estará condicionada à análise e à 
aceitação pela ANEEL das justificativas apresentadas pelo titular da 
concessão para a postergação solicitada (incluído pela Lei nº 11.488, de 
2007). 
 § 12. No caso de postergação do início do pagamento, sobre o valor não 
pago incidirá apenas atualização monetária mediante a aplicação do índice 
previsto no contrato de concessão (incluído pela Lei nº 11.488, de 2007). 
 

Art. 4º - A 
 
Os concessionários de geração de aproveitamentos hidrelétricos 
outorgados até 15 de março de 2004 que não entrarem em operação até 
30 de junho de 2013 terão o prazo de 30 (trinta) dias para requerer a 
rescisão de seus contratos de concessão, sendo-lhes assegurado, no que 
couber (incluído pela Lei nº 12.839, de 2013): 
 I – a liberação ou restituição das garantias de cumprimento das 
obrigações do contrato de concessão (incluído pela Lei nº 12.839, de 
2013); 
 II – o não pagamento pelo uso de bem público durante a vigência do 
contrato de concessão (incluído pela Lei nº 12.839, de 2013); 
 III – o ressarcimento dos custos incorridos na elaboração de estudos ou 
projetos que venham a ser aprovados para futura licitação para exploração 
do aproveitamento, nos termos do art. 28 da Lei no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996 (incluído pela Lei nº 12.839, de 2013); 
 § 1o O poder concedente poderá expedir diretrizes complementares para 
fins do disposto neste artigo (incluído pela Lei nº 12.839, de 2013); 
 § 2o A fim de garantir a condição estabelecida no inciso II do caput, fica 
assegurada ao concessionário a devolução do valor de uso de bem público 
(UBP) efetivamente pago e/ou a remissão dos encargos de mora 
contratualmente previstos (incluído pela Lei nº 12.839, de 2013). 
 

Art. 4º - B 
 
As concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle 
societário comum que, reunidas, atendam a critérios de racionalidade 
operacional e econômica, conforme regulamento, poderão solicitar o 
reagrupamento das áreas de concessão com a unificação do termo 
contratual (incluído pela Lei nº 12.839, de 2013) (Regulamento). 
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Art. 5º 
 
São objeto de concessão, mediante licitação: 
 I – o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 
3.000 kW (três mil quilowatts) e a implantação de usinas termelétricas de 
potência superior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts), destinados à execução 
de serviço público (redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015); 
 II – o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 
3.000 kW (três mil quilowatts) destinados à produção independente de 
energia elétrica (redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015); 
 III – de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais hidráulicos de 
potência superior a 10.000 kW, destinados ao uso exclusivo de 
autoprodutor, resguardado direito adquirido relativo às concessões 
existentes. 
 § 1o Nas licitações previstas neste e no artigo seguinte, o poder 
concedente deverá especificar as finalidades do aproveitamento ou da 
implantação das usinas. 
 § 2o Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a 
definição do "aproveitamento ótimo" pelo poder concedente, podendo ser 
atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade pelo desenvolvimento 
dos projetos básico e executivo. 
 § 3o Considera-se "aproveitamento ótimo" todo potencial definido em sua 
concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, 
níveis d’água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa 
escolhida para divisão de quedas de uma bacia hidrográfica. 

 
Art. 6º – As usinas termelétricas destinadas à produção independente poderão ser 
objeto de concessão mediante licitação ou autorização. 
 
Art. 7o 

 
São objetos de autorização: 
 I – a implantação de usinas termelétricas, de potência superior a 5.000 
kW, destinadas a uso exclusivo do autoprodutor; 
 II – o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência superior a 
3.000 kW (três mil quilowatts) e igual ou inferior a 10.000 kW (dez mil 
quilowatts), destinados a uso exclusivo do autoprodutor (redação dada pela 
Lei nº 13.097, de 2015). 
 Parágrafo único. As usinas termelétricas referidas neste e nos arts. 5º e 6º 
não compreendem aquelas cuja fonte primária de energia é a nuclear. 

 
Art. 8o  

 
O aproveitamento de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 3.000 kW 
(três mil quilowatts) e a implantação de usinas termoelétricas de potência 
igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) estão dispensadas de 
concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados 
ao poder concedente (redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015). 
 § 1o Não poderão ser implantados aproveitamentos hidráulicos descritos 
no caput que estejam localizados em trechos de rios em que outro 
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interessado detenha registro ativo para desenvolvimento de projeto básico 
ou estudo de viabilidade no âmbito da ANEEL ou ainda em que já haja 
aproveitamento outorgado (incluído pela Lei nº 13.097, de 2015). 
 § 2o No caso de empreendimento hidrelétrico igual ou inferior a 3.000 kW 
(três mil quilowatts), construído em rio sem inventário aprovado pela 
ANEEL, na eventualidade do mesmo ser afetado por aproveitamento ótimo 
do curso d’água, não caberá qualquer ônus ao poder concedente ou a 
Aneel (incluído pela Lei nº 13.097, de 2015). 

 
Art. 9o 

 
É o poder concedente autorizado a regularizar, mediante outorga de 
autorização, o aproveitamento hidrelétrico existente na data de publicação 
desta Lei, sem ato autorizativo. 
Parágrafo único. O requerimento de regularização deverá ser apresentado 
ao poder concedente no prazo máximo de cento e oitenta dias da data de 
publicação desta Lei. 
 
 

Art. 10o 
 
Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) declarar a utilidade 
pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão 
administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de 
concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica 
(redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 

 
Em relação à Lei Federal n° 11.079 de 30 de dezembr o de 2004 – Federal 

de PPP, as normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada 
no âmbito da administração pública são da seguinte forma. 
 

No capítulo I Das disposições gerais, o art. 1º aduz que as normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada são no âmbito dos 
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
Parágrafo único. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública 
direta dos Poderes Executivo e Legislativo, aos fundos especiais, às 
autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades 
de economia mista e às demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios (redação 
dada pela Lei nº 13.137, de 2015). 
Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, 
na modalidade patrocinada ou administrativa. 
§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de 
obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de 
que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que 
envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 
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§ 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim 
entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que 
trata a Lei no8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
§ 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais); 
II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 
III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o 
fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 
Art. 3o As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-
lhes adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei no 9.074, de 7 de 
julho de 1995. (Regulamento). 
 § 1o As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes 
subsidiariamente o disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
nas leis que lhe são correlatas (regulamento). 
§ 2o As concessões comuns continuam regidas pela Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e pelas leis que lhe são correlatas, não se lhes 
aplicando o disposto nesta Lei. 
§ 3o Continuam regidos exclusivamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e pelas leis que lhe são correlatas os contratos administrativos 
que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa. 
Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as 
seguintes diretrizes: 
I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos 
recursos da sociedade; 
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos 
entes privados incumbidos da sua execução; 
III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício 
do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; 
IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 
V – transparência dos procedimentos e das decisões; 
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 
VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos 
projetos de parceria (Brasil, 2004). 
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Apêndice A – Roteiro de entrevistas com o coordenad or geral da unidade 
central de parceiras público-privado do estado de M inas Gerais e com 
dois profissionais técnicos com atuação em projetos  de PPPs em Minas 
Gerais 

 

a) Como funcionava na prática a Unidade Central de PPP de Minas Gerais? 

 

b) Como foi o processo de licitação e como estão as duas PPPs: Rota das 

Grutas Peter Lund e o Complexo do Novo Mineirão? 

 

c) Quais são os pontos portes e fracos detectados em cada uma dessas 

PPP? 

 

d) Por que a PPP da Rota das Grutas Peter Lund não foi assinada? 

 

e) Quais os pontos convergentes e divergentes entre as PPPs: Rota das 

Grutas Peter Lund e o Complexo do Novo Mineirão? 

 

f) Quais as evoluções que houve desde a assinatura do Complexo do Novo 

Mineirão até a Rota das Grutas Peter Lund? 
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Apêndice B – PPP Rota das Grutas Peter Lund  

 

Características 

 

A parceria público-privada da Rota das Grutas Peter Lund teve a sua vida 

jurídica inicializada a partir da publicação da Deliberação nº 01 de 1º de abril de 

2013 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 

Gerais, publicada em 23 de abril de 2013, no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais e pelo Decreto nº 46.303, de 22 de agosto 2013, que aprovou o Plano 

Estadual de Parcerias Público-Privadas para o período de maio de 2013 a maio 

de 2014 e datas posteriores. Nesse plano constava a Rota das Grutas Peter 

Lund, tendo a sua licitação aprovada pela Deliberação nº 03, de 26 de agosto de 

2014, do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 

Gerais. 

A partir desse marco jurídico, começou-se a desenhar e criar uma 

modelagem para a efetivação da PPP da Rota das Grutas Peter Lund, que será 

verificada nos seguintes pontos, retirados do site da Unidade de PPP de MG 

(http://www.ppp.mg.gov.br/sobre/projetos-de-ppp-em-elaboracao/rota-lund): 

 

A – CONSULTA PÚBLICA / AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

O processo de licitação da concessão administrativa da Rota das Grutas 

Peter Lund, que foi adotada, para fins de julgamento, com o critério de MENOR 

valor de remuneração pecuniária a ser paga à concessionária pelo Poder 

Concedente, foi precedida também de consulta pública, nos termos do artigo 10, 

inc. VI, da Lei Federal nº 11.079/04, no período de 08/08/13 a 16/11/2013. E a 

audiência pública, realizada no dia 16 de abril de 2014, nos termos do artigo 39, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

Pode-se destacar que houve as seguintes alterações em relação à 

consulta pública: 
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Publicações & Datas Alterações 
Publicação do aviso de abertura de consulta 
pública de Edital de Parcerias Público-Privadas, 
no qual deixa pública a consulta da minuta do 
Edital e seus respectivos anexos, pactuando 
que as sugestões e comentários poderiam ser 
até o dia 07 de outubro de 2013 . 

 

Aviso de prorrogação de consulta pública de 
Edital de Pareceria Público-Privada, definindo a 
nova data para envios das sugestões e 
comentários. A nova data marcada: 1º de 
novembro de 2013.  
Aviso da 2ª prorrogação de consulta pública de 
Edital de Parceria Público-Privada, definindo a 
nova data para envio das sugestões e 
comentários. A nova alteração da data: 16 de 
novembro de 2013.  

Audiência Pública para apresentação e 
discussão da licitação pública, como objeto da 
contratação de PPP, a qual ocorrerá no Prédio 
Gerais, na cidade Administrativa do Governo 
de Minas Gerais, no dia 13 de maio de 2014, 
às 10.30h.  

Aviso de alteração do endereço da Audiência 
Pública, a realizar-se no mesmo dia e no 
mesmo prédio, na Cidade Administrativa, 
porém se alterando o andar: o que seria no 3º 
passa para o 1º andar, no mesmo prédio. 

 

 

Durante a audiência pública surtiram alguns pontos que ajudaram no 

processo de licitação, os quais são: 

 

� Falta de uma lista das obrigações de CAPEX para investimentos nos 03 

(três) parques e na equipe atual; 

� referência de CAPEX, nas unidades de conservações; 

� mensuração de custos administrativos e operacionais; 

� geração de receitas e custos; 

� informação do valor correto do patrimônio líquido (PL); 

� prazos para realização dos investimentos; 

� quais os benefícios fiscais em relação à PPP; 

� quais são os investimentos obrigatórios e quais são os facultativos; 

� rendas acessórias e vinculações de marcas; 

� existe um projeto para a expansão do estacionamento da Gruta de 

Maquiné e para a o embarque/desembarque dos visitantes em 

Cordisburgo? 

� questionamento dos atuais funcionários das grutas sobre o que irá 

acontecer com o quadro de funcionários após a concessão; 

� como será o processo de transição da atual administração para a 

concessionária vencedora; 

� valor do CAPEX e como ele será aplicado ao longo da concessão; 
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� informação sobre o apoio por parte da concessionária à produção 

associada ao turismo, de forma a garantir no mínimo 02 (dois) projetos de 

microcrédito; 

� informação sobre a proposta comercial. 

 

B – PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

O processo de licitação começou com o intuito de deixar claro como 

funcionam e operam as grutas da Rota das Grutas Peter Lund, assim se pode 

dizer que esses esforços empreendidos são fatores primordiais para o sucesso 

das parcerias público-privadas (PPPs). O poder concedente (Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e Instituto Estadual 

de Florestas – IEF) foi publicando informações no site da Unidade de PPP de 

Minas Gerais ao longo do tempo, conforme a linha histórica a seguir: agosto/2009 

até março/2012: houve a publicação de uma série de documentos/estudos 

técnicos adicionais sobre: as condições das grutas e parques, análise técnicas, 

estrutura, diagnóstico do patrimônio espeleológico das grutas, planejamento e 

manual de gestão dos monumentos, plano de manejo dos parques e os resumos 

executivos dos monumentos. Publicados nos seguintes arquivos: 

 

Documentos direcionados ao Monumento Natural Estadual Peter Lund, 

localizado na cidade de Cordisburgo foram: 

� Diagnóstico do patrimônio espeleológico – relatório preliminar de prospecção 

espeleológica realizada no Monumento Natural Estadual Peter Lund; 

� encarte 01 – Diagnóstico do Monumento Natural Estadual Peter Lund; 

� encarte 02 – Planejamento e Manual de Gestão do Monumento Natural 

Estadual Peter Lund. 

 

Documentos direcionados ao Parque Estadual do Sumidouro, localizado 

nas cidades de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa foram: 

� Plano de Manejo do Parque Estadual do Sumidouro – Resumo Executivo – 

Pedro Leopoldo – Lagoa Santa; 

� plano de Manejo do Parque Estadual do Sumidouro – encarte 01 – 

contextualização da unidade de conservação. 
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Documentos direcionados ao Monumento Natural Estadual Gruta Rei do 

Mato, localizado na cidade de Sete Lagoas foram: 

� Resumo Executivo do Monumento Estadual Gruta Rei do Mato; 

� encarte 01 – Diagnóstico do Monumento Estadual Gruta Rei do Mato; 

� encarte 02 – Planejamento e Manual de Gestão do Monumento Estadual 

Gruta Rei do Mato. 

 

O processo de licitação da PPP Rota das Grutas Peter Lund foi ganhando 

forma com a publicação do Parecer da Gerência de Unidades de Conservação de 

Cavernas, em 13 de junho de 2013, sobre viabilidade de uso turístico e sobre 

quais grutas seriam inseridas ou não, do Parque Estadual do Sumidouro, devido 

ao fato de que algumas delas não poderiam ser expostas para visitação porque 

elas poderiam ser agredidas, em decorrência das suas fragilidades ambientais, 

implicando a restrição de seu uso. E posteriormente foi publicado o Termo de 

referência para contratação de consultoria de pessoa jurídica para elaboração do 

Plano de Manejo Espeleológico do Parque Estadual do Sumidouro. 

Podem-se destacar as seguintes alterações em relação ao Edital: 

 

Edital – Publicado Alterações 
– Data da entrega dos envelopes contendo os 
documentos de credenciamento e a garantia de 
proposta, a proposta comercial e os 
documentos de habilitação até as 17.00h do dia 
12/01/2015. 
– Sessão de credenciamento e abertura dos 
envelopes de garantia da proposta será no dia 
13/01/2015, às 10.00h. 

Aviso de adiamento publicado no Diário 
Executivo de Minas Gerais, sobre as sessões: 
entrega dos envelopes contendo os 
documentos de credenciamento e garantia de 
proposta, a proposta comercial e a sessão de 
credenciamento e abertura dos envelopes de 
garantia da proposta. As novas datas das 
sessões são: 
– 02 de março, entrega dos documentos; 
– 03 de março, abertura dos envelopes com 
os documentos. 
 

 

Após a alteração do prazo para a abertura dos envelopes (envelope 1 – 

documentos de credenciamento e garantia da proposta e envelope 2 – proposta 

comercial), houve um pedido de impugnação do Edital, por parte da empresa 

PROVAC Serviços Ltda., da cidade de Araraquara – SP, alegando que na parte III 

– Das Propostas e dos Documentos de Habilitação, no item II.6 – Dos 

Documentos de Habilitação – envelope 3, nos subitens III.6.4 e III.6.4.1, há 

desacordo com o inciso I, § 1º do art. 3º da Lei 8.666/93, alegando que o Edital 
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restringe a participação de outras empresas, declarando: "as exigências 

extrapolam os limites legais, de maneira a restringir, ilegalmente, o caráter 

competitivo da licitação, sendo certo que está sendo direcionado a empresas 

específicas que se enquadram em tais quesitos tão peculiares, afrontando os 

primados que regem o procedimento licitatório...”. O edital estabelece critérios 

para qualificação técnica, como parte da habilitação exigida dos licitantes, sempre 

relacionados a atividades de grande relevância na prestação dos serviços 

previstos no objeto do contrato de concessão administrativa. 

A Comissão de Licitação PPP respondeu o pedido à impugnação, 

informando que este foi negado, devido ao fato de ser ele uma concessão de 25 

anos e de esta consistir na escolha da melhor proposta, exclusivamente pelo 

julgamento do menor valor da contraprestação a ser paga pelo poder concedente. 

Conforme exigido no item III.5.3 doe, seria totalmente imprudente escolher o 

vencedor apenas pelos critérios econômicos (pelo menor valor da 

contraprestação). Por esse motivo, foram definidos os requisitos mínimos de 

qualificação técnica requeridos para os licitantes interessados no julgamento de 

habilitação, uma vez que as exigências de qualificação técnica estão de acordo 

com as características técnicas do conjunto de atividades a serem realizadas pela 

vencedora da licitação no decorrer do prazo de concessão. Um projeto de PPP 

tem por obrigação a escolha da licitação mais técnica, e não referente à mais 

barata, uma vez que só se pautando pelo valor corre-se o risco de se escolher 

uma empresa que não tenha condições adequadas de gerência. Além disso, 

pode-se citar o caso da PPP do Estacionamento de BH quanto ao do Complexo 

do Novo Mineirão, os quais pediram as mesmas garantias e ainda acrescentaram 

ao pedido declaração de uma instituição bancária dando a validade econômico-

financeira da proposta comercial. Esse mecanismo ajuda a inibir as empresas 

especuladoras, que entram nos projetos com o menor preço e depois pedem uma 

recomposição financeira, a qual obriga o poder concedente a investir um valor 

maior do que planejava. 

Transcorrido esse fato, houve a sessão de concorrência da Rota das 

Grutas Peter Lund no dia 03 de março de 2015, com apenas uma empresa 

participante: RMG Construção e Empreendimentos Ltda., a qual apresentou os 

documentos de Credenciamento e proposta de garantia e também proposta 

comercial. Foi solicitada abertura de diligência no dia 07 de março, para que a 
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empresa licitante atualizasse algumas certidões negativas de débito exigidas, com 

datas próximas a vencer, respeitando o que foi imposto no Edital no item II.15.3. 

Em 16 de março, houve a publicação da Ata da Sessão de Concorrência 

da Rota das Grutas Peter Lund, informando que a Comissão Especial de Licitação 

declarou que a proposta comercial da licitante – Empresa RMG Construções e 

Empreendimentos Ltda., foi desclassificada devido aos seguintes fundamentos 

em desconformidade com o Edital: A – Investimentos, foi detectada divergência 

de valores de investimento entre as planilhas de fluxo de caixa e a planilha 

referente ao CAPEX, uma vez que o fluxo de caixa considera apenas os 

investimentos obrigatórios, enquanto a planilha do CAPEX geral considera 

também os investimentos de atividades acessórias; B – Atualizações monetárias 

das contraprestações, de 5% ao ano, sendo que no Edital afirma-se que as 

parcelas das contraprestações são fixas, mas que podem sofrer alterações das 

seguintes formas: B.1 correções anuais, conforme variação do IPCA, conforme o 

item 1.2 do ANEXO VI – Remuneração da Concessionária, B.2 correções, quando 

o poder concedente atrasar no repasse das mesmas, de acordo com item II.3.4.1, 

do ANEXO I – minuta do contrato; C – Prazo da concessão, considerado para a 

projeção de operação da PPP de 30 anos, sendo que pelo o Edital este é apenas 

25 anos. Além disso, somente a empresa RMG Construções e Empreendimentos 

Ltda. foi credenciada e apresentou uma proposta comercial à Comissão Especial 

de Licitação, a qual declarou a licitação como fracassada. No entanto, como a 

licitante foi a única empresa a ser habilitada, a comissão de licitação fixou o prazo 

de 08 dias para que a empresa refizesse a sua Proposta Comercial, dentro dos 

moldes e regras propostas. Foi marcada uma nova data para abertura do novo 

envelope com a proposta, em 30 de março. 

Durante a nova reunião de abertura dos envelopes 01 e 02, foi detectado 

que a empresa RMG Construção e Empreendimentos Ltda. alterou o valor da 

proposta da contraprestação anual, de R$ 11.807.807,76 para R$ 14.169.369,31, 

resultando em uma diferença de 20% no valor. Logo, foi revisada e analisada toda 

a proposta comercial do envelope 02, para verificar o prazo da concessão e os 

mecanismos de reajuste das contraprestações e os investimentos a serem 

realizados. Tendo em vista a presença de uma única licitante, ficou definido pela 

comissão de Licitação que a empresa RMG Construção e Empreendimentos Ltda. 
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foi classificada, podendo ela passar para a 3ª etapa do envelope dos documentos 

de habilitação. 

A abertura do envelope 03 deu-se no dia 28 de abril, para verificar os 

documentos de habilitação da empresa RMG Construção e Empreendimentos 

Ltda., os quais foram encaminhados para análise e julgamento da Comissão 

Técnica. Após serem analisados os documentos de habilitação que constavam no 

envelope 03, a licitante foi considerada “habilitada”  pela Comissão Especial de 

Licitação da Rota das Grutas Peter Lund. O resultado, por sua vez, foi publicado 

no Diário Oficial de Minas Gerais, em 22 de maio de 2015, de habilitação da 

empresa RMG Construções e Empreendimentos LTDA. como única proponente 

participante da licitação, a qual atendia a todas as exigências previstas no item III 

6 do Edital, envelope de habilitação. E abriu-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para os recursos, a contar da data da publicação, o qual não houve. 

Passaremos a analisar o conteúdo do processo, verificando como cada 

agente deve ser comportar e executar, de acordo com o Edital e seus anexos: 

 

Responsabilidades aos agentes do processo de PPPs 

 

Quando se fala sobre as responsabilidades e os riscos do projeto da 

concessão da Rota das Grutas Peter Lund e como foi feita a proposta para 

repartição destes entre o poder concedente e a empresa licitante, detectou-se que 

a empresa licitante, a qual foi habilitada para exercer a concessão da Rota das 

Grutas Peter Lund, não se manifestou sobre esse assunto, dando o entendimento 

que a citada empresa estava de acordo e ciente da distribuição de 

responsabilidades e repartição do risco entre as partes. 

Antes de falar desses assuntos, destaca-se o Anexo XIII do Edital – 

Modelo de Governança, o qual tem como objetivo a instituição de um modelo de 

governança, pela licitante, durante o período de vigência do contrato, o qual 

estabelece graus de responsabilidade referentes a gestões turísticas e 

conservações dos parques, bem como todas as ações de estruturação: obras e 

demais ajustes necessários. Para isso, no referido Anexo separam-se a 

responsabilidades em dois grupos distintos: 
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Grupo 01 (atores diretos) – Comitê Gestor : composto pelo poder concedente, 

concessionária e o órgão verificador independente, sendo que estes atores 

possuem responsabilidade direta. 

Grupo 02 (atores indiretos) – Grupo Técnico:  compostos por um elenco de 

colaboradores: órgãos públicos e entidades não governamentais, que têm a 

finalidade de serem consultores técnicos e se limitam a esse ponto. 

 

Vê-se melhor essa separação de responsabilidades a seguir na matriz de 

responsabilidade: 

 

 Investimentos Acompanhamento da 
Operação 

Monitoramento de 
Indicadores de 
Desempenho 

Concessionária 
SPE 

Responsável Responsável Responsável 

Poder 
Concedente 

– Corresponsabilidade 
– Consultado 

– Precisa ser informado 

– Corresponsabilidade 
– Consultado 

– Precisa ser informado 

– Corresponsabilidade 
– Consultadas 

– Precisa ser informada 
Verificador 

Independente 
– Consultado 

– Precisa ser informado 
– Consultado 

– Precisa ser informado 
– Consultado 

– Precisa ser informado 

SEMAD / IEF 
– Corresponsabilidade 

– Consultados 
– Precisa ser informado 

– Corresponsabilidade 
– Consultados 

– Precisa ser informado 

– Corresponsabilidade 
– Consultados 

– Precisa ser informado 
Órgãos 

Técnicos de 
Consulta 

 
– Precisam ser 

informados 
– Precisam ser 

informados 

 

A análise dessa matriz deixa bem claras as responsabilidades das partes 

da PPP, sendo que ela se transforma em uma ferramenta responsável por 

assegurar o grau e o nível de responsabilidades e expectativas entre o poder 

concedente e a licitante. 
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Distribuição das responsabilidades e obrigações aos  agentes do processo 

Responsabilidades  
Poder Concedente – Estado  Concessionária  

A – REGULAMENTAR ATIVIDADES:  deverá 
regulamentar todas as atividades desenvolvidas 
nas áreas da concessão, listado no Anexo I – 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA; 
 
B – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: 
remuneração da concessionária, paga pela 
execução do objeto do contrato durante o período 
de vigência do contrato, composta das seguintes 
parcelas: parcela pecuniária mensal, calculada e 
paga mensalmente, e parcela de ajuste anual, 
listado no Anexo VI – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA; 
 
C – INADIMPLÊNCIA DO VALOR DA 
CONTRAPRESTAÇÃO : em caso de inadimplência 
por parte do poder concedente, as 
contraprestações deverão ser ajustadas através do 
IPCA, acrescido de multa de 2%, listado no Anexo 
I – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA; 
 
D – FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA:  O 
poder concedente deverá permanentemente 
acompanhar e fiscalizar a concessionária, por 
meio de seus funcionários responsáveis ou de 
seus prepostos autorizados, no que diz respeito a 
todas as informações de natureza contábil, 
econômica e financeira, listado no Anexo I – 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA; 
 
E – AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO 
ADMINISTRATIVO:  informar à concessionária, 
sempre que a mesma for citada ou intimada de 
quaisquer ações judiciárias ou processos 
administrativos, listado no Anexo I – CONTRATO 
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
F – APLICAR PENALIDADES:  o poder 
concedente deverá aplicar penalidades, sempre 
que houver caso de inadimplemento parcial ou 
total das obrigações assumidas por sua parte da 
concessionária à concessionária, tais como 
advertências, multas e processos administrativos, 
listado no Anexo I – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
G – CONTRATO DE PENHOR:  o poder 
concedente, através do Anexo IX – CONTRATO 
DE PENHOR, institui, em favor da Concessionária, 
garantias pignoratícias, com a finalidade de 
assegurar o pagamento de obrigações (garantia de 
contraprestação) assumidas no contrato, em caso 
de inadimplência do poder concedente; 
 

A – FINALIDADE / OBJETIVO:  deverá cumprir 
todas as obrigações previstas em contrato 
como: captar, aplicar e gerir os recursos 
financeiros, necessários à sua funcionalidade, 
de acordo com o Anexo I – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
B – INFORMAÇÕES, EXECUÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  deverá 
manter o poder concedente informado de todos 
os detalhes da execução, sujeita à permanente 
fiscalização do poder concedente e seus 
prepostos autorizados, sendo obrigado a 
responder, qualquer consulta dentro do prazo 
de 2 dias úteis, de acordo com o Anexo I – 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA; 
 
C – ÁREAS DA CONCESSÃO:  cuidar, zelar, 
manter as áreas da concessão e os bens 
reversíveis, nos quais foram detalhados todos 
os itens materiais e áreas, de acordo com os 
Anexos: II – ÁREAS DA CONCESSÃO; III – 
BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO e XIV 
– TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS 
DA CONCESSÃO; 
 
D – BENS REVERSVEIS:  a concessionária 
receberá uma lista de bens reversíveis que ela 
pode usar e deverá cuidar da sua manutenção; 
esta lista deverá ser atualizada, ao final de 
cada ano, informando quais bens foram 
incorporados aos “bens reversíveis” e quais 
foram substituídos. E ao final do contrato 
deverá entregar bens, similares ao poder 
concedente, assumindo todos os riscos com os 
bens, em seu poder, de acordo com os Anexos: 
I – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA e III – BENS QUE 
INTEGRAM A CONCESSÃO; 
 
E – HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO:  deverá 
manter em todo o período da execução do 
contrato todas as condições de Habilitação e 
Qualificação, exigidas nos termos do Edital, de 
acordo com o Anexo I – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
F – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO: para a assinatura do contrato a 
concessionária deverá prestar a garantia de 
execução, no valor equivalente a 5% do valor 
do contrato e deverá ser mantida ao longo do 
prazo da concessão. E caso seja utilizada a 
garantia de execução, a concessionária deverá 
atualizar e repor o valor, utilizado; 
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H – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DO 
CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA E SUAS 
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:  durante o prazo 
vigente do contrato, o controle acionário, da 
mesma somente poderá ser transferido ou alterado 
mediante prévia e expressa autorização do poder 
concedente, listado no Anexo I – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
I – REVISÃO DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS:  o 
poder concedente pode, com o objetivo de manter 
as condições de segurança e atualização, realizar 
de comum acordo, a cada 05 anos, contados a 
partir da data de assinatura do contrato, a revisão 
dos serviços objeto da concessão, incluindo os 
indicadores de desempenhos, listados nos 
Anexos: IV – MANUAL DE INDICADORES DE 
DESEMPENHO e  
I – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA; 
 
J – HIPÓTESES DE INTERVENÇÕES:  o poder 
concedente poderá intervir na concessionária, nas 
seguintes hipóteses: cessão/interrupção total ou 
parcial de forma injustificada das atividades, 
desequilíbrio econômico da SPE, não cumprimento 
das metas de desempenho necessárias, listados 
nos Anexos: I – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA e ANEXO VI – 
REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA; 
 
K – VERIFICAR INDEPENDENTE:  o poder 
concedente deverá contratar serviços técnicos 
externos de um verificador independente, para 
auxiliá-lo na aplicação e execução dos Anexos IV 
– MANUAL DE INDICADORES DE 
DESEMPENHOS e V – CADERNO DE 
ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, para ajudar 
ao poder concedente a fiscalizar a empresa e o 
programa, a fim de verificar se há o efetivo 
cumprimento do contrato, emitir relatórios mensais 
sobre os indicadores e verificar se o 
funcionamento mensal está dentro da 
normalidade, listados nos Anexos: I – CONTRATO 
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e VI - 
REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA; 
 
L – MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM: este 
procedimento pode ser solicitado por qualquer 
uma das partes, a qualquer momento, para 
solucionar eventuais divergências acerca da 
interpretação ou execução do contrato, para 
sempre tentar solucionar eventuais problemas de 
forma amigável, conforme listados nos Anexos: I – 
CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
e VI – REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA; 
 
M – PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO:  analisar 
os casos de solicitação feita pela concessionária, 
observando os limites legais, levando em 

G – INFORMAÇÕES SOBRE IMPEDIMENTOS 
DE EXECUÇÕES DO OBJTIVO DO 
CONTRATO:  deverá sempre informar ao poder 
concedente quaisquer eventos ou situações 
que possam a vir prejudicar, impedir ou alterar 
o pontual e tempestivo cumprimento de suas 
obrigações, de acordo com os Anexos: I – 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA; 
 
H – CAPITAL INICIAL SUBSCRITO : deverá 
ser no mínimo igual a 1% do valor do contrato, 
na abertura da SPE e ser aumentado para 4% 
do valor do contrato até o final do 2º ano, de 
acordo com o Anexo I – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
I – FINANCIAMENTOS:  a concessionária será 
a única e plena responsável, caso haja algum 
financiamento para a sua atividade, de acordo 
com o Anexo I – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
J – REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS:  a 
concessionária é responsável pela obtenção, 
nos órgãos e entidades públicas municipais, 
estaduais e federais competentes, de todas as 
licenças e autorizações necessárias às suas 
operações, de acordo com os Anexos: I – 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA e XV – DIRETRIZES PARA 
A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; 
 
K – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:  a 
concessionária será responsável por contar 
com um quadro próprio de funcionários e ser 
responsável pelos treinamentos, controles de 
frequência, disciplina e cumprimento de todas 
as obrigações: trabalhistas, fiscais e 
previdenciárias, de acordo com o Anexo I – 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA; 
 
L – RECEITAS COMPARTILHADAS : durante o 
prazo vigente, a concessionária deverá 
compartilhar os ganhos com o poder 
concedente, referente ao compartilhamento das 
receitas alternativas, de acordo com os Anexos: 
I – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA e VI – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA; 
 
M – MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM: esse 
procedimento pode ser solicitado por qualquer 
uma das partes, a qualquer momento, para 
solucionar eventuais divergências acerca da 
interpretação ou execução do contrato, de 
forma amigável, sendo que os custos desse 
processo serão cobrados da concessionária, 
até que saia o veredicto final. Saindo a 
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consideração que essa manifestação deverá ser 
feita por requerimento, acompanhado de 
comprovantes de regularidades e adimplementos, 
exceto quando essa solicitação partir do poder 
concedente, listado no Anexo I – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
N – INDENIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NÃO 
AMORTIZADOS:  o poder concedente deverá 
indenizar a concessionária, em caso de 
interrupção antecipada de contrato, o pagamento 
da indenização devida à concessionária, em 
decorrência aos itens não amortizados ou em 
processo de amortização, de acordo com o fluxo 
líquido de caixa esperado para os anos restantes, 
listado no Anexo X – CALCULO DA 
INDENIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NÃO 
AMORTIZADOS. 
 

sentença final, a parte perdedora será a 
responsável pelos custos, e sendo o poder 
concedente, este deverá ressarcir à 
concessionária, de acordo com os ANEXOS: I – 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA e VI – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA. 
 
N – INDENIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
NÃO AMORTIZADOS:  a concessionária 
deverá, em caso de interrupção antecipada de 
contrato, apresentar um relatório técnico 
fundamentado descrevendo a metodologia, as 
premissas, os fluxos de caixa detalhados e os 
demais documentos pertinentes que 
fundamentam o valor estimado da indenização, 
que ainda estariam para vencer. E arcar com os 
custos incorridos com as diligências e outros 
estudos, sobre a indenização, listado no Anexo 
X – CALCULO DA INDENIZAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS NÃO AMORTIZADOS. 
 

 

Obrigações  
Poder Concedente – Estado  Concessionária  

ANEXOS XI – PLANO DE NEGÓCIOS 
REFERENCIAL: 
 
– Fornecer dados primários para a elaboração do 
plano de negócios; 
– fornecer uma previsão de demanda de visitantes 
nos parques e suas respectivas projeções de 
crescimentos; 
– fornecer as possíveis formas de derivação das 
receitas acessórias de cada parque, devido às 
características de cada; 
– fornecer estimativa e agrupamento dos custos e 
as premissas tributárias; 
– fornecer um valor anual-teto, para cálculo das 
contraprestações, previsto em um cenário sem que 
haja a geração de receitas acessórias; 
– estabelecer critérios para compartilhamento de 
ganhos entre a concessionária e o poder 
concedente, estabelecendo critérios para a 
redução do pagamento da contraprestação em 
função da receita acessória da concessionária. 

ANEXOS XI – PLANO DE NEGÓCIOS 
REFERENCIAL: 
 
– Elaborar um plano de negócio com as 
projeções, fluxos de caixas e resultados 
financeiros esperados. 

ANEXOS VII – MODELO DE PROPOSTA 
COMERCIAL: 
 
– Receber e analisar as propostas comerciais; 
– informar a data base para o cálculo das 
projeções; 
– informar os modelos básicos de quadros de 
projeções operacionais para que os licitantes 
formulem os seus próprios modelos. 

ANEXOS VII – MODELO DE PROPOSTA 
COMERCIAL: 
 
– Desenhar a estrutura organizacional da 
concessionária; 
– criar níveis de chefias propostos; 
– criar atribuições dos cargos de chefias; 
– criar atribuição e lotação de cada unidade no 
organograma; 
– desenhar: o dimensionamento dos sistemas, 
equipes, equipamentos, pessoal e escala de 
trabalho para a operação da concessionária. 
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ANEXOS VI – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA: 
 
– Estabelecer as formatações entre as 
contraprestações mensais e anuais; 
– criar a metodologia de correção anual das 
contraprestações; 
– criar critérios para correções das 
contraprestações, quando ocorrer o atraso de seus 
pagamentos; 
– estabelecer os critérios, para em caso de atraso 
no pagamento da contraprestação pecuniária, por 
culpa exclusiva do poder concedente; 
– executar a atualização financeira dos valores 
pendentes, da contraprestação pecuniária desde a 
data do vencimento até o efetivo pagamento, de 
acordo com a variação pro-rata tempore do IPCA, 
bem como a aplicação de multa de 2% (dois por 
cento) do valor do débito e juros; 
– receber do Verificador Independente a nota final 
eletrônica (NF-e) do índice de desempenho 
relativamente a cada um dos meses-objetos de 
apuração, para executar o pagamento da parcela 
pecuniária mensal. 
 

ANEXOS VI – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA 
 
– Deverá apresentar, mensalmente, os 
comprovantes de recolhimento das 
contribuições sociais e previdenciárias (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e 
Programa de Integração Social – PIS) 
referentes à concessão e aos empregados em 
atividade na execução do contrato, para o 
recebimento da contraprestação pecuniária à 
concessionária; 
– emitir a nota fiscal, que compreenderá os 
serviços executados no mês imediatamente 
anterior. 
 

 

Distribuição e alocação dos riscos aos agentes do p rocesso 

 

Poder Concedente – Estado  Concessionária  
ANEXOS I – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA 
 
– Riscos relativos à regularização da situação 
fundiárias das áreas de concessão; 
– atrasos ou aumento de obras, da concessões 
ocasionados por presença ou identificação de 
obras e sítios arqueológicos; 
– custos referentes à decisão judicial que impeça a 
concessionária de receber a contraprestação 
pecuniária; 
– custos referentes ao descumprimento ou 
omissão pelo poder concedente de suas 
obrigações, perante o contrato; 
– casos fortuitos e de força maior que não sejam 
objeto de cobertura de seguros; 
– custos decorridos devidos às alterações 
unilaterais, pelo poder concedente, dos encargos, 
parâmetros de desempenhos e diretrizes do plano 
de manejos; 
– custos decorridos das alterações das diretrizes 
dos planos de manejo e nos planos de manejo 
espeleológicos; 
– custos, vinculados em relação às alterações na 
legislação, que possam alterar a composição 
econômico-financeira, devido à alteração, criação 
e extinção de tributos ou encargos; 
– custos vinculados, à alteração da legislação 
quanto às exigências de licenciamento ambiental; 

ANEXOS I – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA 
 
– Obtenção das licenças, permissões e 
autorização relativas ao objeto da concessão; 
– custos excedentes relacionados às obras e 
aos serviços, objeto da concessão; 
– atrasos dos cronogramas previstos entre as 
partes, ao longo da vigência do contrato; 
– atrasos por imprecisão ou omissão de 
estudos, documentos e projetos enviados aos 
poder concedente; 
– atualizações de tecnologias empregadas nas 
obras, serviços e equipamentos; 
– troca de equipamentos ou bens em 
decorrência de: perecimento, destruição, roubo, 
furto, vícios ocultos e outros fatos que impeçam 
o seu funcionamento normal; 
– arcar com custos pela falta de funcionamento 
dos parques, mediante o acontecimento de 
manifestações ou outros eventos públicos; 
– custos advindos das greves dos funcionários 
e terceirizados; 
– aumento do custo de capital, motivado por: 
aumento das taxas de juros praticadas pelo 
mercado e taxas de câmbio; 
– alteração de legislação; 
– casos fortuitos e de força maior, que sejam 
objetos de cobertura de seguros; 
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– custos operacionais, durante o período de 
manifestações sociais ou públicas, superiores a 60 
dias, que afetem a execução da prestação de 
serviço, objeto do contrato. 
 

– custos gerados por passivos ambientais; 
– custos referentes à inflação acima ou inferior 
à utilizada para reajustes das contraprestações 
pecuniárias; 
– responsabilidade civil, administrativa e 
criminal, por danos: ambientais ou a terceiros; 
– cancelamento ou não renovação, pelas 
seguradoras, das apólices dos seguros 
exigidos; 
– não obtenção dos financiamentos, 
necessários à execução adequada da 
concessão, de modo que se cumpram, cabal e 
tempestivamente, todas as obrigações 
assumidas neste CONTRATO. 

 

Fechando o assunto, informa-se que a PPP da Rota das Grutas Peter 

Lund, no período da realização deste estudo, ainda estava alocada no site da 

Central de PPP de Minas Gerais, com o status de: “Projetos de PPP em 

Elaboração”. Por isso, foi possível a análise mais profunda e detalhada do 

processo. Teve-se acesso aos seguintes documentos: editais e seus anexos, 

documentos relativos às consulta e audiência pública, estudos adicionais das 

grutas, atas de sessão e suas respectivas publicações no Diário Oficial do Estado 

de Minas Gerais. 

Por último, ressalta-se que, mesmo tendo uma empresa habilitada para a 

concessão, a RMG Construção e Empreendimentos Ltda., o contrato ainda não 

foi assinado nem possui uma data firmada para a assinatura. Vários aspectos 

contribuíram para esse fato, como: mudança de governo do estado, crise 

econômica, falta de interesse das empresas em participar da licitação e, por 

último, a falta de entendimento das partes. 
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Apêndice C – Complexo do Novo Mineirão 

 

Características 

 

A parceria público-privada do Complexo do Novo Mineirão teve o seu 

processo de licitação gerido por uma secretaria diferente das demais PPPs 

analisadas. Porque diante do anúncio da cidade de Belo Horizonte, ser escolhida 

para ser uma das cidade-sede da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, o governo de 

Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 

(SEPLAG) e do Núcleo Gestor das Copas, instituído pelo Decreto n° 45.112, de 2 

de junho de 2009, e n° 45.345, de 19 de abril de 20 10, conduziu todo o processo 

de licitação dessa PPP. Assim, todos os procedimentos relativos à fase pré-

licitatória, licitatória e fechamento do contrato foram conduzidos no ano de 2010 

pela SEPLAG, conforme pode ser verificado no Edital referente a essa licitação, 

disponíveis no Portal da Unidade Central de PPP, o qual é vinculado à outra 

Secretaria, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE). 

Assim, pode-se verificar que o marco legal se deu a partir do Processo 

Administrativo 128/2010 e pelo Edital de Concorrência 02/2010, feitos pela 

SEPLAG. Diante disso, a Unidade Central de Parcerias Público-Privadas publicou 

em seu site apenas os documentos vinculados ao Edital e os documentos após o 

término do processo, como, por exemplo: Edital da PPP e seus anexos, 

apresentação do projeto, Edital para contratação do verificador independente e 

seus anexos e, por último, o contrato assinado e seus aditivos, devido ao 

processo ter transcorrido pela tutela da SEPLAG, e não pela Unidade Central de 

Parcerias Público-Privadas. 

De posse desse empasse, foram feitas várias consultas aos sites da 

SEPLAG, Compras MG e órgão a ela vinculados, por e-mail e mídias sociais, ou 

seja, por todos os canais em que se conseguisse gerar algum documento 

comprobatório da consulta. 

Assim, analisando todo o desenho do processo, foram verificados os 

seguintes pontos, a partir dos documentos que foram disponibilizados e retirados 

do site da Unidade de PPP de Minas Gerais (http://www.ppp.mg.gov.br/ 

sobre/projetos-de-ppp-concluidos/ppp-mineirao): 
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A – CONSULTA PÚBLICA / AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

O processo de licitação da concessão administrativa do Complexo do Novo 

Mineirão, que foi adotada, para fins de julgamento, com o critério de menor valor 

de remuneração pecuniária a ser paga à concessionária pelo poder concedente, 

foi precedida de consulta pública, nos termos do artigo 10, inc. VI, da Lei Federal 

nº 11.079/04, no período de 28/04/10 a 31/05/2010. E a sua audiência pública, 

realizada no dia 24 de maio de 2010, nos termos do artigo 39, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

Durante o período de estudo desta PPP, conforme já foi informado, não 

estavam disponibilizados nos sites: da Unidade Central de PPP, Portal de 

Compras de Minas Gerais nem da Secretaria de Planejamento e Gestão os 

documentos referente aos assuntos: atas da audiência pública, documentos em 

que constavam os questionamentos que surgiram durante e após a consulta e 

audiência pública e, por fim, as atas e comunicados das demais reuniões que 

foram acontecendo durante todo o trâmite de licitação e as suas respectivas 

publicações do Diário Oficial do Estado, para ser acrescentado ao trabalho. 

Mesmo ocorrendo vários contatos, via mídias sociais e e-mail, sem sucesso nos 

contatos, o trabalho teve uma lacuna, devido à falta dessas informações pela 

SEPLAG. Mas esse fato não foi impedimento para a realização do estudo. 

Porém, devido ao excesso de material analisado de outras PPPs, materiais 

de apoio e manuais que serviram como parâmetros para o entendimento de que o 

processo transcorreu dentro da normalidade, que foi um processo com 

documentos robustos (editais e anexos), deram a entender que foram dados 

como suficientes para a construção das propostas e participação na licitação. 

Por se tratar de uma PPP que contemplasse a revitalização e operação de 

um estádio de futebol situado em uma área, por ser historicamente um potencial 

turístico, por contar com grande concentração de residências e também pelo fato 

de que o Mineirão foi escolhido para ser uma das sedes para jogos da Copa das 

Confederações e a Copa do Mundo FIFA, pode-se considerar que o processo de 

consulta pública e a própria audiência pública foram potencialmente bem 

movimentados. Isso por terem envolvido nesse processo os seguintes playeres: o 

Governo do Estado de Minas (por intermédio da SEPLAG), Prefeitura de Belo 

Horizonte, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o Ministério Público, as 
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Federações Estaduais e Nacionais de Futebol, os três maiores clubes de futebol 

da cidade, entidades não governamentais e também da comunidade do entorno 

do complexo, que seriam influenciadas diretamente, em caso de qualquer 

alteração. 

 

B – PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

O processo de licitação começou com o intuito de deixar claro o objetivo da 

PPP Complexo do Novo Mineirão: a execução das obras de modernização, pelo 

período de dois anos e a operação e exploração do Complexo do Novo Mineirão, 

por mais 25 anos, totalizando 27 anos de concessão, resultados após o anúncio 

de Belo Horizonte como cidade-sede da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. O 

poder concedente, o Governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 

Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e Secretaria Extraordinária da 

Copa (SECOPA), foi disponibilizando informações no site da Unidade de PPP de 

Minas Gerais: 

 

� Apresentação da PPP Complexo do Novo Mineirão; 

� apresentação Frequently Asked Question (FAQ) – Perguntas mais 

frequentes; 

� edital, Anexos e Apêndices da PPP Complexo do Novo Mineirão. 

 

Após estudos minuciosos do Edital, do processo de licitação da PPP 

Complexo do Novo Mineirão, ficou subentendido e transpareceu que o processo 

de licitação, conforme dito, foi robusto e transcorreu dentro da normalidade. Ao 

analisar os anexos do Edital, verificou-se que esses anexos continham todos os 

estudos e análises para que os licitantes pudessem formatar suas respectivas 

propostas e pudessem participar de forma isonômica. 

Como houve uma lacuna nesse processo de análise, devido à falta dos 

documentos, que não foram disponibilizados, não foi possível traçar um histórico 

do processo para informar o desenvolvimento e detalhamento de cada sessão de 

abertura de envelopes, quantidades de participantes, se houve: solicitação de 

diligência, pedidos para atualização de declarações, pedidos de impugnações, 
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quem foram os respectivos vencedores em cada etapa e, por último, como foi o 

fechamento do processo de licitação até se definir a empresa adjudicatária. 

De acordo com a análise dos documentos disponibilizados pelo site da 

Unidade Central de PPP, não houve a publicação de algum documento que 

manifestasse a alteração de algum ponto, data ou mesmo local da licitação, para 

a entrega dos envelopes: ENVELOPE 1 (PROPOSTA COMERCIAL), ENVELOPE 

2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e o ENVELOPE 3 (GARANTIA DE 

PROPOSTA). E pode-se destacar também que não há evidência de tentativas de 

impugnação de alguma das etapas do processo de licitação, por algum 

participante, pressupondo-se que todos o processos de licitação foram dentro das 

normas e conformidades. 

Assim, pode-se afirmar que o desfecho da licitação começou com a 

entrega dos envelopes até a data de 12 de agosto do ano de 2010, e em seguida 

no dia 13 houve a abertura da proposta comercial, dos inscritos. E o processo foi 

dando prosseguimento até a abertura do envelope 03, para verificar os 

documentos de habilitação, os quais foram sistematicamente analisados, para 

verificar qual seria a empresa dada como “habilitada ” pela Comissão Especial de 

Licitação do Complexo do Novo Mineirão. E foram homologados em 27 de 

outubro de 2010, conforme publicação no Diário Oficial. 

Em 06 de novembro de 2010, transcorreram a homologação do processo e 

a adjudicação do objeto da Concorrência SEPLAG nº 002/2010, referente ao 

projeto de gestão compartilhada para a operação e manutenção, precedidas de 

obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Novo Mineirão, 

formado pelo Estádio Governador Magalhães Pinto e as áreas conexas ao 

estádio. O consórcio vendedor da licitação foi a empresa Minas Arena – Gestão 

de Instalações Esportivas S/A., o qual foi composto pelas empresas: 

CONSTRUCAP – CCPS Engenharia e Comércio S/A., empresa líder, EGESA 

Engenharia S/A. e HAP Engenharia Ltda., que teve o contrato assinado em 21 de 

dezembro de 2010. 

Analisando os documentos disponibilizados, destacam-se os que tinham 4 

aditivos no contrato executado, os quais são: 
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Contrato – Publicado Alterações 
Primeira Alteração 
Data: 16/agosto/2011 
 
Justificando as alterações: 
 
Necessidade de manter a boa gestão do 
contrato de concessão administrativa. 

A – Acréscimos das alíneas: “u” e “v”, no item 12.3, 
da cláusula 12, do contrato de concessão 
administrativa. 
ALTERAÇÃO: referente à disponibilização do 
Complexo do Novo Mineirão para visitação e a 
instalação e operação do Museu do Futebol. 
 
B – Alteração da redação da alínea “a” do item 
35.3 da cláusula 35, do contrato de concessão 
administrativa. 
ALTERAÇÃO: da redação do texto do cronograma 
de execução das obras e deixando mais clara as 
etapas da reforma (marcos), para que, no caso de 
atraso, seja multada. 
 
C – Alteração da redação da alínea “n” do item 
35.3 da cláusula 35, do contrato de concessão 
administrativa; 
ALTERAÇÃO: deixando mais clara a quantidade 
de avaliações, que caso a concessionária tenha 
performance abaixo dos parâmetros, em que ela 
será multada. 
 
D – Alteração do caput do item 35.7 da cláusula 
35, do contrato de concessão administrativa; 
ALTERAÇÃO: referente a erro de digitação no 
contrato, em que se trocou a letra “d” por “e”. 
 
E – Alteração da redação da alínea ii do subitem V 
do item 2.1 do ANEXO VII – 
RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA; 
ALTERAÇÃO: referente à alteração do texto, 
trocando a palavra “memorial do esporte” para 
“Museu do Futebol”. 
 
F – Excluir a redação da nota de rodapé número 1 
do ANEXO V – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA E MECANISMOS DE 
PAGAMENTO; 
ALTERAÇÃO: exclusão da nota de rodapé do 
quadro, do item 2.5. 
 
G – Alterar o anexo XIV – CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO DAS OBRAS, especificamente a 
tabela descritiva dos marcos, que passará a 
vigorar com a nova redação; 
ALTERAÇÃO: referente à alteração da tabela do 
Anexo, para ficar semelhante à tabela do item 35.3 
do contrato de concessão administrativa. 
 

Segunda Alteração 
Data: 13/janeiro/2012 
 
Justificando as alterações: 
 
Necessidade de manter a boa gestão do 
contrato de concessão administrativa. 

A – Adicionar ao item 12.2 da cláusula 12ª do 
contrato de concessão administrativa, a alínea “r”; 
ALTERAÇÃO: acrescentar mais uma obrigação, 
referente: “ser responsável por todos os gastos 
referente a obrigações decorrentes da implantação 
do licenciamento ambiental”. 
 
B – Alteração a alínea “a” do item 35.3 da cláusula 
35, do contrato de concessão administrativa; 
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ALTERAÇÃO: inclusão de uma nova coluna na 
tabela do item 35.3 do contrato de concessão 
administrativa, incluindo o status de “critérios de 
aceitação”. 
 
C – Acrescentar o item 19.2 à cláusula 19ª do 
contrato de concessão administrativa; 
ALTERAÇÃO: acrescentar uma cláusula sobre o 
pagamento da primeira parcela pecuniária mensal. 
 
D – Revogar a alínea ii do subitem I, do item 2.3 do 
ANEXO VII – RESPONSABILIDADE DA 
CONCESSIONÁRIA; 
ALTERAÇÃO: exclusão do item que menciona as 
condicionantes da licença de implantação, a qual é 
de responsabilidade do Poder Executivo. 
 
E – Alterar o ANEXO XIV – cronograma de 
execução das obras, especificamente a tabela 
descritiva dos marcos, que passará a vigorar; 
ALTERAÇÃO: referente à nova alteração da tabela 
do Anexo, para ficar semelhante à tabela do item 
35.3 do contrato de concessão administrativa. 
 
F – Transferência por parte do poder concedente, 
todas as condicionantes e demais obrigações do 
licenciamento decorrentes do contrato, a partir da 
data do Aditivo, para a concessionária; 
ALTERAÇÃO: efetivação da transferência de todas 
as responsabilidades, referentes aos 
licenciamentos do contrato, a partir data do Aditivo. 
 

Terceira Alteração 
Data: 15/maio/2013 
 
Justificando as alterações: 
 
Necessidade de manter a boa gestão do 
contrato de concessão administrativa. 

A – Alteração do contrato de concessão do 
Complexo do Novo Mineirão, para inserção das 
estruturas temporárias para a Copa das 
Confederações FIFA 2013. 
 
Integram a alteração: 
Apêndice I – Área Principal para a Montagem das 
Estruturas Temporárias; 
Apêndice II – Planilha Geral de Quantidades e 
Serviços; 
Apêndice III – Carta de Apresentação ao Material 
Produzido; 
Apêndice IV – Desenhos Genéricos; 
Apêndice V – Memoriais Descritivos Conceituais 
das Áreas; 
Apêndice VI – Descrição Técnicas e Conceitos; 
Apêndice VII – Diretrizes para a área de Broadcast 
Compound; 
Apêndice VIII – Documentos Técnicos Associados. 
ALTERAÇÃO: acrescentar as responsabilidades 
para a concessionária: da execução dos serviços, 
referentes à locação, instalação, monitoramentos e 
seguro das estruturas temporárias, para a 
execução da Copa das Confederações 2013; 
poder concedente será responsável pelas 
obtenções das licenças, alvarás e autorização 
necessárias para a instalação das estruturas para 
o evento. 
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Quarta Alteração 
Data: 27/novembro/2013 
 
Justificando as alterações: 
 
Necessidade de oferecer local provisório para 
as atividades de vendedores ambulantes, cuja 
única fonte de renda é o exercício de 
atividades comerciais na região. 
 

A – O aditivo trata sobre a redução temporária da 
área de concessão, do objeto do contrato, 
redefinindo o âmbito territorial e espacial da 
concessão, para oferecer o local provisoriamente 
para as atividades de vendedores ambulantes, que 
comprovem ter como única fonte de renda essa 
atividade. O poder concedente irá exercer a defesa 
de posse, vigilância, conservação e manutenção 
da área temporariamente excluída. Já a 
concessionária não possuirá qualquer 
responsabilidade em relação aos usos e 
destinações conferidos pelo poder concedente. 
ALTERAÇÃO: transferir ao poder concedente a 
responsabilidade de exercer a defesa de posse, 
vigilância, conservação e manutenção da área 
temporariamente excluída, por 4 meses para as 
atividades de vendedores ambulantes, que 
comprovem ter como única fonte de renda dessa 
atividade. 

 

Responsabilidades dos agentes do processo de PPPs 

 

Antes de falar desses assuntos, responsabilidades e riscos do projeto da 

concessão, foi destacado o Anexo XIII do Edital – MODELO DE GOVERNANÇA, 

o qual tem como objetivo a instituição de um modelo de governança, pela licitante, 

durante o período de vigência do contrato, o qual estabelece graus de 

responsabilidade referentes à gestão do Complexo do Novo Mineirão. Para isso, 

no referido Anexo, separa as responsabilidades dos envolvidos, a qual se dividem 

em dois grupos distintos: 

Grupo 01 (atores diretos) – Comitê Gestor : composto pelo poder concedente, 

concessionária e o órgão verificador independente. Esses atores possuem 

responsabilidade direta. 

Grupo 02 (atores indiretos) – Grupo Técnico:  compostos por um elenco de 

colaboradores: órgãos públicos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de 

Belo Horizonte, Ministério Público, os 3 maiores clubes de Belo Horizonte, 

Federações de Futebol e as entidades não governamentais, que têm a finalidade 

de serem consultores técnicos e se limitam a esse ponto. 

Vê-se melhor essa separação de responsabilidades a seguir, na matriz de 

responsabilidade: 
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 Investimentos 
Obras 

Acompanhamento da 
Operação 

Monitoramento de 
Indicadores de 
Desempenho 

Concessionária 
SPE 

 
Responsável 

 
Responsável Responsável 

Poder 
Concedente 

– Corresponsabilidade 
– Consultado 

– Precisa ser informado 

– Corresponsabilidade 
– Consultado 

– Precisa ser informado 

– Corresponsabilidade 
– Consultado 

– Precisa ser informado 
Verificador 

Independente 
– Consultado 

– Precisa ser informado 
– Consultado 

– Precisa ser informado 
– Consultado 

– Precisa ser informado 

SEPLAG / 
SECOPA 

– Corresponsabilidade 
– Consultados 

– Precisa ser informado 

– Corresponsabilidade 
– Consultados 

– Precisa ser informado 

– Corresponsabilidade 
– Consultados 

– Precisa ser informado 
Órgãos 

Técnicos de 
Consulta 

 
– Precisam ser 

informados 
– Precisam ser 

informados 

 

A análise dessa matriz deixa bem claras as responsabilidades das partes 

da PPP, sendo que ela se transforma em uma ferramenta responsável por 

assegurar o grau e o nível de responsabilidades e expectativas entre o poder 

concedente e a licitante. Dentro do documento, também está explícita no Anexo a 

necessidade de criação de Comitês de Governanças para atender às demandas 

que surgirem, quanto aos indicadores de desempenho do contrato. E nesse 

anexo destacam-se 02 comitês: 

Comitê de Meio Ambiente, Saúde e Segurança – CMASS:  que terá a função do 

acompanhamento das atividades da concessionária, relacionadas: acesso, 

seguranças, ambientais e de saúde pública; 

Comitê de Esporte, Cultura e Lazer – CECL:  que terá a função de acompanhar 

a operação e manutenção da concessionária, relacionados: operação, 

manutenção, produtos oferecidos, calendários esportivos e de eventos. 

 

Distribuição das responsabilidades e obrigações aos  agentes do processo 

Responsabilidades  
Poder Concedente – Estado  Concessionária  

A – PESQUISA DE MERCADO:  fornecer uma 
pesquisa de mercado com uma população 
residente em Belo Horizonte e empresas atuantes 
no mercado mineiro, mostrando a percepção dos 
entrevistados perante o Complexo do Novo 
Mineirão, valores e produtos/serviços buscados. 
Listado no Anexo III – PESQUISA DE MERCADO. 
 
B – DESCRIÇÃO DO COMPLEXO DO NOVO 
MINEIRÃO E DA REGIÃO ONDE ESTÁ 
INSERIDO: Fornecer um documento com o 
Memorial Histórico, que contemple: as condições 

A – GARANTIA DE PROPOSTA: para o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas, deverá 
no período de licitação, após a entrega da 
proposta ao poder concedente, garantia de 1% 
do valor estimado do contrato, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
B – VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES:  o 
licitante será responsável pela veracidade das 
informações prestadas e dos documentos 
apresentados, sob pena de sujeição de sanções 



 125

atuais do Complexo do Novo Mineirão, modelo 
atual de gestão, características operacionais do 
Complexo do Novo Mineirão, análise do entorno 
do Complexo do Novo Mineirão, descritivo 
demográfico e socioeconômico de Belo Horizonte 
e uma análise do tombamento do Complexo. 
Listado no Anexo IX – DESCRIÇÃO DO 
COMPLEXO DO NOVO MINEIRÃO E DA 
REGIÃO ONDE ESTÁ INSERIDO. 
 
C – PLANO DE NEGÓCIO DE REFERÊNCIA:  
fornecer informações para os licitantes para 
elaborarem o seu plano de negócios. Nos Anexos: 
IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA, 
XIII – ORÇAMENTO REFERENCIAL DA OBRA, 
XIV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS 
OBRAS, porque de posse destas informações os 
participantes terão mais subsídios para a 
elaboração do plano de negócio, como: naturezas 
geradoras de receitas, elucidação de projeções de 
fluxo de caixa, detalhamento dos projetos que 
geram fluxo de caixa, classificação de despesas e 
detalhamentos dos produtos geradores de 
despesas; estimativas referenciais dos valores e 
os cronogramas de obras de modernização do 
Complexo do Novo Mineirão. 
 
D – REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS E 
TOMBAMENTO:  o poder concedente é 
responsável pela condução do projeto, nos órgãos 
competentes, de todas as licenças e autorizações 
necessárias para a obtenção do licenciamento 
ambiental e das aprovações relacionadas à área 
tombada do Complexo do Novo Mineirão. Listado 
no Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
E – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: 
remuneração da concessionária, paga pela 
execução do objeto do contrato durante o período 
de vigência do contrato, composta das seguintes 
parcelas: parcela pecuniária mensal, calculada e 
paga mensalmente, e parcela de ajuste anual, 
primando pelo equilíbrio financeiro. Listado no 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e no V – 
REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E 
MECANISMOS DE PAGAMENTO. 
 
F – FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA:  o 
poder concedente deverá permanentemente 
acompanhar e fiscalizar a concessionária por 
meio de seus funcionários responsáveis ou de 
seus prepostos autorizados, no que diz respeito a: 
execução das obras, vistorias de adequações e 
as informações de natureza: contábil, econômica 
e financeira. Listado no Anexo II – MINUTA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 

previstas nas legislações civil, penal e 
administrativa, de acordo com o Edital de 
Licitação. 
 
C – DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA:  o licitante deverá apresentar com 
sua proposta comercial uma declaração de uma 
instituição financeira, declarando que foi 
vistoriada e que tem viabilidade econômica, de 
acordo com o Edital de Licitação. 
 
D – HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO:  deverá 
manter em todo o período da execução do 
contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação técnicas, exigidas nos termos do 
Edital, de acordo com o Anexo II – MINUTA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
E – FINALIDADE / OBJETIVO:  deverá indicar 
em seu Estatuto ou contrato social a finalidade 
exclusiva de exploração do objeto da 
Concessão e cumprir todas as obrigações 
previstas em contrato como: captar, aplicar e 
gerir os recursos financeiros necessários para a 
sua funcionalidade e estar estruturada sob a 
forma de sociedade anônima, até o segundo 
ano de vigência, de acordo com o Anexo II – 
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
F – INFORMAÇÕES, EXECUÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  deverá 
manter o poder concedente informado de todos 
os detalhes da execução, sujeita à permanente 
fiscalização do poder concedente e seus 
prepostos autorizados, sendo obrigado a 
responder qualquer consulta. Responsável 
também pela exploração da concessão, tendo a 
total liberdade para a sua gestão e todas as 
decisões de todos os âmbitos: investimentos, 
pessoal, materiais e tecnologia. De acordo com 
o Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 
 
G – RESPONSABILIDADES DA 
CONCESSIONÁRIA : seguir todas as 
obrigações contidas no contrato de concessão e 
todas as orientações contidas e detalhadas nos 
Anexos VII – RESPONSABILIDADES DA 
CONCESSIONÁRIA e XVIII – DESCRIÇÃO 
DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA 
AMBIENTAL DE IMPLANTAÇÃO. Que serão 
divididas em duas frentes: A – responsabilidade 
durante a operação e manutenção e B – 
responsabilidade durante a realização da Copa 
do Mundo FIFA 2014; 
 
H – FINANCIAMENTOS:  a concessionária será 
a única e plena responsável, na obtenção dos 
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G – AUTORIZAR INVESTIMENTOS ADICIONAIS 
NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS:  deverá 
autorizar e regulamentar todos os investimentos e 
modificações adicionais àqueles previstos nos 
projetos arquitetônicos e de engenharia. Listado 
no Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
H – CONTRATO DE PENHOR:  o poder 
concedente, pelo Anexo XV – MINUTA DE 
CONTRATO DE PENHOR, penhorará garantias 
em favor da concessionária, garantias 
pignoratícias, com a finalidade de assegurar o 
pagamento de obrigações (garantia de 
contraprestação e indenizações devidas) 
assumidas no contrato, em caso de inadimplência 
do poder concedente. O valor do penhor irá seguir 
uma tabela na qual irá diminuindo ao longo do 
tempo e sendo reajustado anualmente pelo IPCA. 
Caso haja algum evento, que deprecie ou 
embargue os bens dados como garantia, o poder 
concedente tem 30 dias para a recomposição e 
atualização dos valores. Listados nos Anexos: II – 
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA e XVI – MINUTA DE 
CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTES DE 
GARANTIA. 
 
I – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DO 
CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA E SUAS 
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:  durante o 
prazo vigente do contrato, o controle acionário da 
mesma somente poderá ser transferido ou 
alterado mediante prévia e expressa autorização 
do poder concedente, observando: que essa 
transferência não afete a execução do contrato, 
que tenha mais de 2 anos de contrato, a possível 
substituta esteja regular com suas obrigações e 
atenda às exigências de: capacidade técnica, 
idoneidade financeira e regularidade fiscal e 
jurídica. Listado no Anexo II – MINUTA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
J – REVISÃO DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS:  
o poder concedente pode, com o objetivo de 
manter as condições de segurança e atualização, 
realizar de comum acordo, a cada 05 anos, 
contados a partir da data de assinatura do 
contrato, a revisão dos serviços objeto da 
concessão, incluindo os indicadores de 
desempenhos. Listado no Anexo II – MINUTA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
K – VERIFICAR INDEPENDENTE:  o poder 
concedente deverá contratar serviços técnicos 
externos de um verificador independente, para 
auxiliá-lo na aplicação e execução dos Anexos V - 
REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA E 

recursos financeiros, para a sua atividade. E 
podendo emitir debêntures ou títulos financeiros 
em favor de terceiros. E poderá colocar o direito 
da concessão como garantia, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
I – CAPITAL INICIAL SUBSCRITO : deverá ser 
no mínimo igual a R$ 15.000.000,00 da data da 
assinatura, devendo ser aumentado para R$ 
30.000.000,00 até o final do primeiro 
quadrimestre, sendo a concessionária obrigada 
a manter o poder concedente sempre 
informando sou o seu capital, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
J – RESSARCIMENTO PELA ELABORAÇÃO 
DE ESTUDO: a concessionária é responsável 
pelo ressarcimento aos responsáveis pelos 
estudos e documentos que agregaram valor ao 
processo, de acordo com o Anexo II – MINUTA 
DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
K – BENS REVERSVEIS:  a concessionária 
receberá uma lista de bens reversíveis que ela 
pode usar, como: terrenos, estruturas, 
construções, equipamentos, máquinas, 
aparelhos e acessórios, e deverá cuidar da sua 
manutenção e integridade, e manter o seu 
inventário e registro atualizado, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
L – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E 
TERCEIROS: a concessionária será 
responsável por contar com um quadro próprio 
de funcionários, e por: contratações, 
treinamentos, controles de frequência, disciplina 
e cumprimento de todas as obrigações 
(trabalhistas, fiscais e previdenciárias). Informar 
e subcontratar terceiros para atividades 
inerentes, acessórias ou complementares e 
cumprir todas as obrigações, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
M – PLANO DE SEGURO: para o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas 
(construção e serviços) a concessionária deverá 
manter apólices de seguros necessárias para 
garantir a efetiva e abrangente cobertura de 
riscos inerentes ao contrato, indicando como 
cossegurado o poder concedente e os 
financiadores e ser a responsável pelo 
pagamento da franquia, de acordo com o Anexo 
II – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
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MECANISMO DE PAGAMENTO, VI – SISTEMA 
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e VII - 
RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA, 
para ajudar o poder concedente a fiscalizar a 
empresa e o programa, a fim de verificar: se há o 
efetivo cumprimento do contrato, emitir relatórios 
mensais sobre os indicadores e se o 
funcionamento mensal está dentro da 
normalidade. Listado no Anexo II – MINUTA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
L – INADIMPLÊNCIA DO VALOR DA 
CONTRAPRESTAÇÃO:  em caso de 
inadimplência por parte do poder concedente, as 
contraprestações deverão ser ajustadas com base 
no IPCA. Conforme listado no Anexo II – MINUTA 
DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
M – BENS REVERSVEIS:  o poder concedente 
deverá executar vistorias aos bens reversíveis, 
periodicamente, para detectar o estado de 
conservação e verificar se haverá à necessidade 
de alguma intervenção, reter ou usar os valores 
das contraprestação mensal ou recusar todos os 
bens que considere inapropriados. E no prazo de 
3 anos do término da concessão formar a 
comissão de reversão, com a finalidade de 
verificar o que será incorporado e o que deverá 
ser substituído dos bens reversíveis. Listado no 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
N – INDENIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NÃO 
AMORTIZADOS:  o poder concedente deverá 
indenizar a concessionária em caso de: 
Interrupção antecipada ou termino de contrato o 
pagamento da indenização devida à 
concessionária, em decorrência aos itens não 
amortizados ou em processo de amortização, de 
acordo com o Anexo II – MINUTA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
O – APLICAR PENALIDADES:  o poder 
concedente deverá aplicar penalidades, sempre 
que houver caso de inadimplemento parcial ou 
total das obrigações assumidas por sua parte da 
concessionária ao objeto do contrato, tais como 
advertências formais, multas, suspensão parcial 
do direito de participar de licitações, declaração 
de inidoneidade e descredenciamento do sistema 
de registro cadastral do estado, bem como 
processos administrativos, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
P – DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL:  12 
meses antes da data do término de vigência 

N – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO: para o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas, no ato da assinatura do 
contrato a concessionária deverá prestar a 
garantia de execução, no valor equivalente a 
10% do valor do contrato, e deverá ser mantida 
ao longo do prazo da concessão. E caso seja 
utilizada a garantia de execução, a 
concessionária deverá atualizar e repor o valor, 
utilizado, de acordo com o Anexo II – MINUTA 
DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
O – REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS E 
TOMBAMENTO:  a concessionária é 
responsável pela obtenção, nos órgãos e 
entidades públicas municipais, estaduais e 
federais competentes, de todas as licenças e 
autorizações necessárias para suas operações 
e exigências de financiadores, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
P – RECEITAS COMPARTILHADAS : durante o 
prazo vigente, a concessionária poderá ter 
receitas complementares e deverá compartilhar 
os ganhos com o poder concedente, referente 
ao compartilhamento das receitas operacionais, 
complementares ou acessórias, de acordo com 
os Anexos II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
Q – INFORMAÇÕES SOBRE IMPEDIMENTOS 
DE EXECUÇÕES DO OBJTIVO DO 
CONTRATO:  deverá sempre informar ao poder 
concedente quaisquer eventos ou situações que 
possam vir a prejudicar, impedir ou alterar o 
pontual e tempestivo cumprimento de suas 
obrigações, de acordo com o Anexo II – 
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
R – SOLICITAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DO 
EQUILÍBRIO FINANCEIRO:  este procedimento 
pode ser solicitado por qualquer uma das 
partes, a qualquer momento, para solucionar 
eventuais divergências acerca da questão 
econômico-financeira, solicitando recomposição 
do capital, nas hipóteses: criação, extinção, 
isenção ou alteração de tributos ou encargos 
que recaiam diretamente na receita; modificação 
imposta pelo poder concedente; ocorrência de 
eventos de força maior que sejam cobertos por 
seguro; revisões promovidas pelo poder 
concedente nos parâmetros referentes ao 
índices que acarretem encargos adicionais; 
atraso na execução de medidas necessárias à 
realização dos procedimentos de 
desapropriação e instituição da servidão 
administrativa imputada ao poder concedente, 
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contratual, o poder concedente irá estabelecer, 
em conjunto com a concessionária, o programa 
de desmobilização operacional, a fim de 
estabelecer regras e procedimentos para 
assunção da operação pelo poder concedente ou 
por terceiro autorizado, de acordo com o Anexo II 
– MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
Q – HIPÓTESES DE INTERVENÇÕES: o poder 
concedente poderá intervir na concessionária nas 
seguintes hipóteses: inadequações ou 
deficiências graves na prestação do serviço e 
obras; descumprimento reiterado de cláusulas de 
contratos, desvio de seu objetivos, alteração do 
controle acionário sem prévia autorização, 
paralisação de serviços, não manutenção da 
integralidade da garantia e seguros, não 
cumprimento de penalidades, não atendimento à 
intimação do poder concedente, condenação em 
sentença transitada e julgada por sonegação de 
tributos, desequilíbrio econômico-financeiro 
decorrente de má-administração, práticas de 
reincidências de infrações graves, não 
cumprimento das metas de desempenho 
necessárias, omissão de prestação de contas 
após devidamente intimada, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
R – MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM: este 
procedimento pode ser solicitado por qualquer 
uma das partes, a qualquer momento, para 
solucionar eventuais divergências acerca da 
interpretação ou execução do contrato, de forma 
amigável. Os custos desse processo serão 
cobrados da concessionária até que saia o 
veredicto final. Saindo a sentença final, a parte 
perdedora será a responsável pelos custos. 
Sendo o poder concedente, este deverá ressarcir 
a concessionária. Fica passível de multa a parte 
que recusar assinatura do compromisso arbitral, 
após devidamente intimada, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
 
S – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA: o poder concedente poderá 
declarar extinta a concessão, observando as 
normas legais, quando ocorrer as seguintes 
hipóteses: término do prazo contratual, 
encampação, caducidade, rescisão, anulação, 
falência ou extinção da concessionária. Havendo 
a imediata assunção do poder concedente: irá 
ocupar os bens e imóveis, manter os contratos 
firmados e descontar os valores devidos ao poder 
concedente, da indenização de término de 
contrato, de acordo com o Anexo II – MINUTA DO 
CONTRATO CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

de acordo com o Anexo II – MINUTA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
S – MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM: este 
procedimento pode ser solicitado por qualquer 
uma das partes, a qualquer momento, para 
solucionar eventuais divergências acerca da 
interpretação ou execução do contrato, de forma 
amigável. Os custos desse processo serão 
cobrados da concessionária, até que saia o 
veredicto final. Saindo a sentença final, a parte 
perdedora será a responsável pelos custos; e 
sendo o poder concedente, este deverá 
ressarcir a concessionária. Fica passível de 
multa a parte que recusar a assinatura do 
compromisso arbitral, após devidamente 
intimada, de acordo com o Anexo II – MINUTA 
DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
 
T – CASOS FORTUITOS:  na ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior, cujas 
consequências não sejam cobertas por seguro, 
em condições comerciais viáveis, a 
concessionária poderá acordar com o poder 
concedente uma recomposição do equilíbrio 
financeiro, entre as partes, de acordo com o 
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
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Obrigações  
Poder Concedente – Estado  Concessionária  

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 
– Discriminar detalhadamente o objeto do 
contrato e todas as suas particularidades; 
– não admitir a alteração de empresas 
consorciadas até a data de assinatura; 
– executar a licitação no local e hora 
determinados no Edital; 
– verificar se haverá necessidades de 
complementações ou correções de documentos 
e se eles são caracterizados como “falhas 
formais” e estipular o prazo de 02 a 05 dias 
corridos, para a complementação, por parte do 
licitante; 
– havendo necessidade, pedir informação 
complementar ou efetuar diligências para aferir 
ou confirmar a autenticidade de alguma 
informação; 
– desclassificar as propostas que estiverem fora 
do padrão ou com falta de algum outro 
documento; 
– marcar uma nova sessão quando a questão 
requerer exames mais acurados; 
– caso haja solicitação de recursos, a comissão 
de licitação poderá reconsiderar sua decisão 
em até 5 dias úteis ou encaminhar para 
autoridades superiores, para deferir ou indeferir; 
– aplicar sanções quando houver necessidades; 
– convocar o adjudicatário para assinar o 
contrato no prazo de até 30 dias; 
– informar as delimitações do Complexo do 
Novo Mineirão; 
– disponibilizar os projetos arquitetônicos e de 
engenharia do Complexo do Novo Mineirão. 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 
– Apresentar até a sessão de recebimento das 
propostas todos os documentos exigidos e a 
garantia de proposta no valor de R$ 
7.717.392,48; 
– caberá a cada licitante realizar, por sua conta 
e risco, investigações, levantamentos e 
estudos, bem como desenvolver projetos para 
permitir a apresentação de sua proposta; 
– apresentar em sua proposta comercial 
declaração de instituição financeira, afirmando 
que a proposta está dentro das conformidades 
exigidas e possui “viabilidade financeira”; 
– apresentar uma declaração de que se 
compromete a efetuar todos os investimentos 
necessários para a execução do contrato e 
estar de acordo com todas as regras do 
contrato; 
– apresentar todos os documentos referentes à 
qualificação técnica, econômico–financeira e 
regularidade fiscal e trabalhista; 
– assinar o contrato no prazo de até 30 dias, 
caso seja dado como adjudicatário. 
 
 

Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
 
– Manter sempre disponível online o diário de 
obras, para ser manuseado pela 
concessionária; 
– efetuar em prazos estabelecidos neste 
contrato os pagamentos decorrentes da 
remuneração devida à concessionária; 
– manter durante o período de garantia de 
adimplemento do poder concedente em pleno 
vigor; 
– dar anuência à constituição de garantias pela 
concessionária; 
– garantir o livre acesso da concessionária ao 
Complexo do Novo Mineirão, para a realização 
das obras; 
– fornecer. sempre que solicitado, em tempo 
hábil, todos os documentos necessários para a 
execução das obras; 
– aprovar as modificações dos projetos 
arquitetônicos e de engenharia, desde que não 
agridam as características tombadas do 

Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
 
Em cumprimento aos projetos 
arquitetônicos e de engenharia: 
– Reformar, renovar, adequar e operar o 
Complexo do Novo Mineirão; 
– cumprir o disposto dos projetos arquitetônicos 
e de engenharias; 
– elaborar o projeto executivo, quando houver 
necessidades de intervenções no Complexo do 
Novo Mineirão; 
– obedecer aos marcos fixados no cronograma 
de execução de obras, que poderá ser revisto 
sempre que houver atualizações; 
– informar ao poder concedente a ocorrência de 
quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 
possam impedir ou atrasar o cronograma; 
– preencher diariamente o diário de obras; 
– indicar e manter um técnico à frente da 
execução das obras; 
– encaminhar uma copiada ART – Anotação da 
Responsabilidade Técnica da Obra no 
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Complexo do Mineirão; 
– ser responsável por todos eventos que 
ocorreram antes da assinatura do contrato; 
– rescindir ou assumir todas as 
responsabilidades sobre os contratos, com foco 
direto no projeto, em caso de necessidades; 
– entregar o Complexo do Novo Mineirão, de 
acordo com os prazos estabelecidos, para a 
concessionária; 
– cumprir o modelo de governança; 
– acompanhar a execução das obras e a 
prestação de serviços, bem como a 
conservação dos bens reversíveis; 
– vistoriar e verificar as adequações das 
instalações e equipamentos; 
– intervir na execução de obras e serviços, 
quando necessário; 
– determinar a execução de obras, atividades e 
serviços, sem ônus (ao poder concedente), 
quando as já executadas e não forem 
satisfatórias; 
– aplicar sanções e penalidades previstas; 
– após dada a sentença arbitral, e se ela for 
inteiramente desfavorável ao poder concedente, 
ele deverá reembolsar a concessionária pelas 
despesas incorridas. 

Conselho Regional de Engenaria e Arquitetura 
de Minas Gerais (CREA/MG); 
– promover no Cartório de Registro de Imóvel a 
averbação da obra de edificação e seus 
acréscimos; 
– apresentar ao final da obra “as built” completo 
em meio eletrônico, plotado e assinado pelo 
responsável técnico da concessionária; 
– desfazer todas as obras, atividades e serviços 
que estiverem em desacordo com o projeto; 
– garantir que todos os resíduos gerados sejam 
descartados da melhor forma possível, de 
acordo com legislações pertinentes; 
– atender a todas as condicionantes 
relacionadas às áreas tombadas e ao 
licenciamento ambiental; 
– realizar avaliações e estudos 
complementares, quando houver alguma 
proposta da concessionária de executar alguma 
alteração nos projetos arquitetônicos; 
– garantir a instalação das cabines de 
imprensa, conforme o projeto arquitetônico do 
projeto; 
– submeter à prévia autorização do poder 
concedente todas as propostas de alteração do 
disposto no projeto arquitetônico do projeto; 
Em cumprimento à gestão e operação: 
– Manter o Complexo do Novo Mineirão em 
condições de funcionamento; 
– disponibilizar o Complexo do Novo Mineirão 
ao poder concedente, quando necessário; 
– operar a infraestrutura do Complexo, em 
conformidade com os parâmetros do sistema 
de mensuração de desempenho; 
– garantir os direitos isonômicos aos 
interessados em usufruir a infraestrutura do 
Complexo do Novo Mineirão; 
– entregar ao poder concedente, no prazo de 
60 dias contatos da assinatura do contrato, 
cópia do plano de negócio, elaborado para os 
financiadores; 
– implantar sistema de informática para a 
gestão do sistema de mensuração de 
desempenho; 
– elaboração de relatórios mensais para serem 
mensurados; 
– disponibilizar informações e documentos para 
o verificador independente; 
– garantir condições de acesso, circulação e 
segurança nas dependências do Complexo; 
– selecionar os terceiros que poderão executar 
vendas e prestação de serviços nas 
dependências do Complexo; 
– implantar central de atendimento e ouvidoria 
para os usuários; 
– publicar demonstrações financeiras anuais 
em jornais de grande circulação; 
– observar e operar dentro dos padrões de 
governança; 
– manter e conservar todos os bens e 
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instalações do Complexo; 
– manter em dia o inventário do complexo dos 
bens reversíveis; 
– disponibilizar o Complexo do Novo Mineirão, 
para até 04 eventos por ano, ao poder 
concedente; 
– disponibilizar 100 assentos na área VIP, em 
qualquer evento por ano, ao poder concedente; 
– contratar um agente de garantia para a 
administração dos bens gravados; 
– informar ao agente de garantia a respeito de 
eventual inadimplência do poder concedente; 
– arcar com o custo da franquia em caso de 
utilização da franquia do contrato; 
– dar conhecimento imediato de todo e 
qualquer evento que possa vir a impedir ou 
prejudicar o pontual e tempestivo cumprimento 
das obrigações; 
– dar conhecimento imediato de todo e 
qualquer evento que corresponda a fatos que 
alterem, de modo relevante o normal 
desenvolvimento da execução, do objeto do 
contrato. 

ANEXO V – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA E MECANISMOS DE 
PAGAMENTO 
 
– Efetuar o pagamento à concessionária por 
meio de parcelas: pecuniárias mensais e a de 
ajuste sazonal anual; 
– ajustar as parcelas pecuniárias mensais, a 
cada 12 meses, de acordo com a variação da 
soma da TJLP mais 2,3%; 
– em caso de atraso da parcela pecuniária 
mensal, por culpa exclusiva administrativa, 
acrescentar a variação “pro-rata tempore” do 
IPCA e multa de 2% do valor. 
 

ANEXO V – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA E MECANISMOS DE 
PAGAMENTO 
 
– Compartilhar os ganhos econômicos com o 
poder concedente; 
– caso a parcela de ajuste sazonal anual seja 
negativa, caberá ressarcimento ao poder 
concedente; 
– apresentar mensalmente os comprovantes: 
de recolhimento das contribuições sociais e 
previdenciárias, para ser efetuado o pagamento 
da parcela pecuniária mensal; 
– emitir fatura referente à prestação de serviço 
referente ao mês anterior. 

ANEXO VI – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 
DESEMPENHO: 
 
– Apresentar o sistema de mensuração, sua 
frequência de avaliação e seus procedimentos 
para avaliação e questionários; 
– executar o pagamento da parcela pecuniária 
mensal, utilizando o índice de desempenho, 
emitido pelo verificador independente. 

ANEXO VI – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 
DESEMPENHO: 
 
– Elaborar trimestralmente o relatório de 
desempenho, para ser analisado pelo 
verificador independente. 
 

ANEXO VIII – MODELO DE GOVERNANÇA 
DO COMPLEXO DO NOVO MINEIRÃO 
 
– Definir o modelo de governança, incluindo a 
fase de obras e também a prestação de 
serviços; 
– definir os atores envolvidos; 
– instituir os comitês de governanças, que 
insere os atores envolvidos em um mesmo foro 
de discussão e deliberação; 
– instituir os 2 comitês: Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança (CMASS) e o de Esporte, Cultura e 
Lazer (CECL); 

ANEXO V – REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA E MECANISMOS DE 
PAGAMENTO 
 
– Indicar seus representantes legais, nos 
comitês; 
– responsável pela convocação e organização 
das reuniões dos comitês; 
– apresentar a pauta do Comitê de Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança (CMASS) com 
todas as condições dos itens ligados ao tema 
do comitê; 
– apresentar a pauta do Comitê de Esporte, 
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– indicar seus representantes legais nos 
comitês. 
 

Cultura e Lazer (CECL) com todas as 
condições dos itens ligados ao tema do comitê; 
– analisar todas as sugestões feitas nos 
comitês e enviar relatórios a todos os 
integrantes dos comitês, informando se irá 
acatar ou não as sugestões; 
– apresentar anualmente uma minuta do 
calendário anual de esporte, para ser apreciado 
e discutido nos comitês. 

 

Distribuição e alocação dos riscos aos agentes do p rocesso  

 

No Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, encontra-se no capítulo IX – Dos Riscos, dos Ganhos e do 

Equilíbrio Econômico Financeiro, no parágrafo 25.2, a seguinte menção a risco: “A 

PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por casos fortuitos 

ou de força maior deverá comunicar por escrito à outra PARTE a ocorrência de 

qualquer evento dessa natureza, no prazo máximo de 72 horas da data do 

evento”. 

 

Vejam-se os riscos: 

 

Poder Concedente – Estado  Concessionária  
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
 
– Risco de impugnação da licitação, a qualquer 
momento, devido a possíveis falhas e 
irregularidades, gerando atraso na concessão e 
aumentando os custos; 
– casos fortuitos ocorridos quando em execução – 
o Poder Executivo compromete-se a tentar 
minimizar os efeitos decorrentes dos eventos; 
– casos de força maior ocorridos quando em 
execução – o Poder Executivo, compromete a 
tentar minimizar os efeitos decorrentes dos 
eventos; 
– risco de descontinuidade da prestação de 
serviços; 
– risco de danos graves aos: direitos dos usuários, 
segurança pública e ao meio ambiente; 
– riscos de situações que se configure em risco 
eminente, desde que motivadamente. 
 

Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
 
– Arcar com os custos de desfazer todas as 
obras, atividades e serviços que estiverem em 
desacordo com o projeto e refazê-las; 
– aumento dos custos, devido à: criação, 
extinção, isenção ou alteração de tributos ou 
encargos legais, que tenham impactos nas 
receitas; 
– modificações unilateral, imposta pelo poder 
concedente, nos projetos e estudos anexados 
ao Edital, passíveis de alteração dos custos ou 
receitas; 
– arcar com os custos advindo de ocorrência de 
eventos de força maior ou casos fortuitos, que 
não acham cobertura de seguro; 
– alterações de receitas e custos ocasionadas 
por revisões promovidas por alterações de 
parâmetros e medidores referentes aos índices 
de desempenho; 
– atrasos na execução das medidas 
necessárias à realização dos procedimentos de 
desapropriação e instituição de servidão 
administrativa; 
– risco de danos materiais, como perda, 
destruição ou danos aos bens da 



 133

concessionária; 
– risco de acidentes de funcionários do quadro 
e terceiros, sendo responsável por todos os 
custos incorridos no evento; 
– risco de garantia de execução do contrato; 
– disponibilizar o Complexo do Novo Mineirão 
para a realização de até 66 eventos de futebol 
por ano; 
– variações dos custos das obrigações 
imputáveis à concessionária, inclusive sobre o 
valor ou volume dos investimentos de sua 
responsabilidade; 
– prejuízos decorrentes de negligência, inépcia 
ou omissão na exploração da concessionária; 
– prejuízos decorrentes de riscos normais das 
atividades empresariais; 
– prejuízos decorrentes de gestão ineficiente 
dos seus negócios; 
– aumento do custo de empréstimo e 
financiamentos assumidos. 

ANEXOS X – RELATÓRIOS DE MELHORIAS NO 
ENTORNO 
 
– Risco de a concessionária, não conseguir atingir 
suas metas financeiras, devido ao fato de demoras 
ou até mesmo falta de melhorias no entorno do 
Complexo do Novo Mineirão. 

ANEXOS X – RELATÓRIOS DE MELHORIAS 
NO ENTORNO 
 
– Risco com a perda de eficiência com as 
demoras nas melhorias informadas pelo poder 
concedente. 
 

 

C – PROCESSO DE LICITAÇÃO – VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

O processo de licitação do verificador independente veio dar 

prosseguimento ao Edital de Licitação de Concorrência 02/2010 (SEPLAG) da 

PPP Novo Mineirão. Porque tanto o Edital quando os anexos: II – MINUTA DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, V – REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA E MECANISMO DE PAGAMENTO, VI – SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO e VII – RESPONSABILIDADES DA 

CONCESSIONÁRIA exigem e informam que a responsabilidade da contratação 

do verificador independente será do poder concedente para ajudar a fiscalizar a 

empresa e o programa, a fim de verificar se há o efetivo cumprimento do contrato, 

emitir relatórios mensais sobre os indicadores e verificar se o funcionamento 

mensal está dentro da normalidade. 

No Edital de Licitação de Concorrência 001/2012, teve como objetivo a 

contratação de uma empresa para prestar serviços especializados de aferição do 

desempenho e da qualidade dos serviços prestados pela concessionária Minas 

Arena. O Edital dessa contratação foi em de janeiro de 2012, na modalidade de 

licitação de concorrência, do tipo técnica e preço, para selecionar a proposta mais 
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vantajosa, para um contrato de 4 anos contatos a partir da data de assinatura do 

contrato, no valor estimado de R$12.654.217,37 e contendo em seus anexos 

todas as informações necessárias para dar sustentabilidades e suporte às 

propostas a serem apresentadas. 

O processo licitatório solicitou a entrega de 3 envelopes contento os 

seguintes documentos: 01 – Habilitação, 02 – Proposta Técnica e o 03 – Proposta 

Comercial, tendo como ganhadora a empresa ERNST & YOUNG TERCO 

Assessoria Empresarial, que conseguiu ser habilitada em todas as fases e 

apresentar a melhor proposta técnica e o menor valor de contrato, em R$ 

6.677.777,00. Assinando o contrato na data de 11 de junho de 2012. 

 

Distribuição das responsabilidades e obrigações aos  agentes do processo 

 

Responsabilidades  
Verificador Independente  

Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA  
 
– Acompanhar a execução do contrato e verificar o cumprimento das obrigações contratuais sob 
responsabilidade da concessionária; 
– constituir equipe mínima de trabalho do projeto; 
– possuir e equipar a sua base de trabalho na cidade de Belo Horizonte; 
– verificar mensalmente os índices que compõem o sistema de mensuração de desempenho do 
Anexo VI – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 
– contratar empresa terceirizada para realizar as pesquisas de satisfação; 
– realizar semestralmente a pesquisa de satisfação; 
– emitir um relatório mensal sobre o cumprimento das obrigações contratuais, sob a responsabilidade 
da concessionária; 
– fazer visitas esporádicas para análises de documentos; 
– manter arquivo digital de todos os relatórios executados; 
– assumir todos os custos relativos a interpretação, orientação e determinações do presente contrato, 
caso venha a acontecer. 
 
 

Obrigações  
Poder Concedente – Estado  Verificador Independente  

ANEXO II – MINUTA DO VERIFICADOR 
INDEPENDENTE DA CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DO 
NOVO MINEIRÃO 
 
– Reajustar contrato a cada 12 meses, 
mediante a solicitação e justificativa formais, 
adotando o reajuste, quando concedido, igual 
ao IPCA; 
– executar pagamento do serviço após aceite 
dos produtos, relatórios e envio da nota 
fiscal/fatura apresentada; 
– notificar o verificador independente sempre 

ANEXO II – MINUTA DO VERIFICADOR 
INDEPENDENTE DA CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DO NOVO 
MINEIRÃO 
 
– Iniciar os trabalhos, a contar da data de emissão 
de ordem de início emitida pelo contratante; 
– deverá oferecer a título de garantia de execução 
do contrato, na modalidade de fiança bancária, o 
valor de R$ 333.888,85, equivalente a 5% do 
contrato; 
– manter as mesmas condições de habilitação 
informada durante todo o contrato; 
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que for encontrado algum erro no serviço 
prestado, e fornecer prazo para correção; 
– prestar todas as informações necessárias à 
execução do objeto do contrato; 
– informar ao verificador independente 
quaisquer alterações internas, estrutura, de 
processo ou organizacional que possam 
influenciar nas atividades; 
– garantir acesso facilitado aos empregados do 
verificador independente às instalações do 
Complexo do Mineirão; 
– o poder concedente, reserva-se o direito de 
rejeitar no todo ou em partes os serviços 
prestados, se considerados em desacordo ou 
insuficiente; 
– aplicar sanções sempre que for necessário; 
– solicitar mensalmente a comprovação de 
quitação das obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, fiscais e comerciais; 
– designar um representante para acompanhar 
e fiscalizar as atividades do verificador 
independente. 

– desenvolver todas as atividades inerentes ao 
contrato; 
– garantir a confidencialidade de todas as 
informações utilizadas; 
– assumir inteira responsabilidade civil, 
administrativa e penal por quaisquer prejuízos 
causados; 
– arcar com todos os ônus da execução do 
contrato; 
– estabelecer e manter representação em Belo 
Horizonte; 
– programar, quando necessárias, visitas técnicas 
ao local de execução de serviços; 
– manter durante todo o contrato a equipe mínima 
determinada no Anexo I – EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA; 
– providenciar, sempre que necessário, a 
substituição de qualquer profissional; 
– desenvolvimento ou contratação de uma 
empresa para serviços de software a ser utilizado, 
na gestão; 
– contratar empresa especializada em pesquisa de 
satisfação, para serem utilizados para cálculos de 
INDICADORES; 
– executar as tarefas do cronograma de trabalho 
do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, do Edital. 
 

 

Distribuição e alocação dos riscos aos agentes do p rocesso 

Poder Concedente – Estado  Verificador Independente  
 
– Assumir todos os custos mediante atraso de 
informações ocasionado por motivos de força 
maior ou caso fortuito; 
– ter que rescindir o contrato por sua 
inexecução total ou parcial. 

 
– Não poder iniciar uma nova etapa devido ao não 
aceite do poder concedente, de trabalhos 
passados; 
– ter o contrato rescindido e não conseguir 
amortizar os custos do contrato; 
– ter o contrato rescindido e ter que pagar 
indenização ao poder concedente; 
– assumir todos os custos mediante atraso de 
pagamento ocasionado por motivos de força maior 
ou caso fortuito; 
– arcar com os custos quando o poder concedente 
rejeitar no todo ou em partes os serviços 
prestados, se considerados em desacordo ou 
insuficientes. 

 


