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Apresentação
Os negócios públicos vêm se diversificando cada vez mais no Brasil. Premida pela necessidade de garantir investimentos urgentes em 

infraestrutura, sobretudo para a superação de gargalos de logística, as Administrações vêm buscando, alternativamente ao investimento 

público, vias para atrair o capital privado. Neste cenário, a lógica convencional dos contratos de obra, prestação de serviços e fornecimento 

de bens, regidos principalmente pela Lei nº 8.666/93 e que dependem diretamente do orçamento público, passa a ceder espaço para a 

lógica dos contratos de investimento, como as concessões e PPPs. Isso impõe um novo modus operandi para as Administrações e também 

para o mercado e exige o aperfeiçoamento das estruturas institucionais envolvidas na implementação do planejamento estatal, inclusive 

aquele de longo prazo. Nesse contexto, são demandadas atualizações na legislação sobre a contratação pública e na regulação setorial de 

serviços públicos, com vistas ao aperfeiçoamento do marco legal para a contratação pública e para a implementação de investimentos 

privados em programas estruturantes.

 Sob esse panorama, inúmeras leis e normas vêm sendo editadas nos últimos meses e anos, voltadas à atualização do arcabouço jurídico 

para o desenvolvimento de contratos públicos, da prestação de serviços públicos e de programas de infraestrutura. Isso produz a necessi-

dade de constante compreensão e adaptação dessas normas pelas empresas atuantes nestes segmentos, mirando-se o amadurecimento 

do mercado.  Setores como energia, transportes rodoviários, portos e aeroportos passam a adquirir nova customização para as concessões 

e parcerias público-privadas, integrados em programas de interesse nacional, como o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). Mas a 

necessidade de melhorias em infraestrutura e na prestação de serviços estatais também permeia as Administrações de menor porte, 

dando origem a um ciclo de concessões e PPPs de âmbito municipal em setores estratégicos como saneamento, iluminação pública e 

mobilidade urbana, que dependem de investimentos urgentes.

 Tomando-se em consideração esse panorama, o VGP desenvolveu uma ferramenta relevante para oferecer a seus clientes e ao público em 

geral uma permanente atualização sobre os novos mercados da contratação pública, com vistas compreender e analisar leis e normas, 

debater conceitos e soluções e indicar tendências. Num formato fácil e amistoso, esse Caderno de Infraestrutura e Negócios Públicos foi 

desenvolvido para permitir aos seus usuários a obtenção de informação relevante e diversificada sobre todos esses temas.

Para tanto, na seção Notícias de Imprensa selecionamos os principais fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e de especial relevân-

cia no mercado público de infraestrutura. Na seção de Opinião Jurídica, são analisados os aspectos jurídicos relevantes de temas seleciona-

dos, a fim de abordá-los de forma prática e concreta, com o objetivo de orientar os agentes deste mercado. Na seção Jurisprudência, há a 

seleção dos mais recentes julgados das Cortes de Contas, em especial do Tribunal de Contas da União. Por fim, na seção Legislação, o 

Caderno apresenta sempre uma atualização normativa importante para o setor de infraestrutura. 

Esperamos que a leitura seja útil e proveitosa! 

Departamento de Direito Administrativo do VGP Advogados
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LICITAÇÃO DE NOVA CIDADE NA GRANDE SÃO PAULO TEM ALTERAÇÕES
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Notícias de Imprensa

A Secretaria de Estado da Habitação alterou o edital da 

PPP – Parceria Público-Privada Nova Cidade Albor para 

ampliar a competição entre as empresas interessadas 

e, por isso, prorrogou por 90 dias a concorrência inter-

nacional. Esta PPP construirá 13,1 mil moradias entre 

Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba, na região metro-

politana de São Paulo, e urbanizará 1,7 milhão de m² 

da antiga Fazenda Albor. Empresas interessadas na 

concorrência solicitaram mudanças no edital e a Secre-

taria da Habitação decidiu adotá-las para aumentar o 

número de concorrentes e ampliar a competitividade 

da licitação. 

O primeiro item alterado foi o cronograma de implan-

tação. Ele foi modificado para que a concessionária 

vencedora tenha um ano e meio de licenciamento, seis 

meses de preparação de canteiro de obras e um ano 

de construção para a entrega das primeiras moradias. 

“É importante destacar que a contraprestação do 

Governo do Estado só começará a ser paga após o 

início das entregas de unidades habitacionais”, ressalta 

o secretário da Habitação do estado, Rodrigo Garcia. 

Além disso, todas as moradias serão de dois dormitóri-

os, pois este é o padrão mais solicitado no mercado de 

moradia popular. Será mantido o número total de 

metros quadrados nas moradias à disposição das 13,1 

mil famílias atendidas. O vencedor da licitação será a 

empresa que apresentar a proposta com o menor valor 

da contraprestação estadual. 

Com isso, a licitação estará aberta até 9 de outubro, 

quando será realizada a abertura dos envelopes dos 

concorrentes. O investimento previsto da iniciativa priva-

da é de R$ 2 bilhões e a contrapartida do Governo do 

Estado foi reduzida para R$ 767 milhões, divididos em 

contraprestações anuais de até R$ 39,3 milhões, durante 

25 anos. 



Serão 10.480 habitações de interesse social, para famílias com renda de um a cinco salários mínimos paulistas e que 

terão subsídio estadual. Outras 2.620 habitações de mercado popular, voltadas a famílias que ganham de cinco a dez 

salários mínimos paulistas e sem subsídio. No financiamento, os beneficiados pagarão prestações com comprometi-

mento de renda de 15%, para quem se enquadrar na menor faixa de renda, e até 30%, nos casos da maior faixa de 

renda. 

O projeto prevê a instalação de creches, escolas de ensino fundamental, de ensino médio, unidades básicas de saúde, 

assistências médicas ambulatoriais, centros de referência de assistência social e centros comunitários. Os equipamen-

tos públicos, como escolas e unidades de saúde, coletarão água da chuva para reuso em descargas, limpeza e irriga-

ção. As grandes vias terão ciclovias e o empreendimento terá a rede de distribuição de energia e telefonia enterrada, 

apenas com as torres de distribuição aparentes. 

MORADIAS

Além das moradias, o vencedor da licitação construirá toda a infraestrutura, como sistema de água, esgoto e drenagem, 

pavimentação, iluminação pública, passeio público, parcelamento do solo, etc., além das áreas comerciais, de serviços, 

imóveis de uso misto (habitações e comércio), equipamentos públicos (postos de saúde, escolas, etc.), áreas verdes e de 

lazer, indústrias leves e de logística. 

O concessionário comercializará todos os imóveis, com exceção dos equipamentos públicos e áreas comuns. As habita-

ções de interesse social terão valor fixo e as famílias beneficiadas vão adquirir com subsídio do Governo do Estado. As 

áreas destinadas para comércio e indústria poderão receber apenas infraestrutura e separação em lotes. Nesses locais, 

o concessionário poderá decidir se irá construir. 

A parceria também prevê que, durante 10 anos, a concessionária ofereça diversos serviços para os moradores das habi-

tações de interesse social, como apoio à gestão condominial, orientações para as regras de convívio em condomínio, 

entre outras ações. Além disso, também será responsável pela manutenção predial (pintura, elevadores, telhado, etc.), 

das áreas verdes e de lazer, durante os 25 anos do contrato. A taxa de retorno do investidor está prevista em 9,7%. Os 

investimentos no projeto têm a capacidade de gerar 16.731 empregos e uma arrecadação de ICMS de R$ 236 milhões.▲

INVESTIDOR

FONTE: SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

http://www.habitacao.sp.gov.br/noticias/viewer.aspx?Id=7148
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O BNDES fechou com os principais bancos públicos e 

privados do país um acordo para o compartilhamento 

de garantias nos financiamentos a projetos de infraes-

trutura. O modelo é inédito nos contratos firmados pelo 

Banco e tem por objetivo reduzir custos nas operações 

de longo prazo no país.

Desde o ano passado, quando deixou de conceder 

empréstimos-ponte, o BNDES vem estudando formas 

de reforçar o funding dos projetos. Pelo acordo, os ban-

cos que oferecerem fianças equivalentes a, pelo menos, 

40% do total do financiamento terão direito a comparti-

lhar garantias com o BNDES.

A regra valerá para os empréstimos sindicalizados, ou 

seja, concedidos por um sindicato de bancos. A institui-

ção financeira que, individualmente, tiver participação 

relevante (mínimo de 20%) no projeto, também terá 

acesso às garantias.

As regras valerão, principalmente, para a fase pre-

completion, ou seja, aquela anterior à conclusão das 

obras de um projeto, que é a de maior risco. Hoje, em 

geral, as empresas apresentam as fianças bancárias à 

medida que têm desembolsos a receber e, com isso, há 

assimetria de informações, condições e prazos num 

mesmo projeto.

Geralmente, essas fianças cobrem os dois primeiros anos 

de um projeto e o ideal é que elas sejam ampliadas para 

prazos de quatro a cinco anos, quando os projetos, geral-

mente, já apresentam viabilidade operacional.

“O compartilhamento de garantias proporcionará a 

melhor alocação de riscos dos projetos de infraestrutura, 

aumentando a previsibilidade para os fiadores, potencial-

mente reduzindo custos”, afirma Claudio Coutinho, diretor 

das áreas de Crédito, Financeira e Internacional do BNDES.

A prática do compartilhamento de garantias deverá ser 

adotada já nos financiamentos a consórcios que vence-

ram os leilões de concessão dos aeroportos de Fortaleza, 

Salvador, Porto Alegre e Florianópolis, em março deste 

ano, e os de rodovias paulistas.

Medida tem por objetivo reduzir custos nos processos de financiamento. Novas práticas

 já valerão para empréstimo aos grupos vencedores dos leilões de aeroportos

BNDES ANUNCIA ACORDO COM BANCOS PARA COMPARTILHAR 

GARANTIAS EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
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FONTE: PORTAL DO BNDES

https://goo.gl/J8zRZG 

O BNDES é hoje o maior financiador de projetos de 

infraestrutura no país, tendo desembolsado R$ 988 

bilhões, em valores constantes, nos últimos dez anos. A 

expectativa é de que, com o modelo de compartilha-

mento de garantias, os projetos possam atrair novos 

players, como grandes instituições financeiras estrangei-

ras, que poderiam ajudar a financiar a infraestrutura 

brasileira.

“O fundamental é que o conjunto de fiadores de um projeto 

seja conhecido na largada e todos os envolvidos estejam 

alinhados e comprometidos com a mesma visão de longo 

prazo. Para isso, será fundamental que os bancos que for-

necem as fianças estejam familiarizados com os riscos de 

projetos de infraestrutura”, afirma Luciene Machado, 

superintendente da Área de Saneamento e Transporte 

do BNDES.▲

Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o 

objetivo de colher subsídios, com vistas ao aprimora-

mento das Minutas de Edital, de Contrato e dos Estu-

dos Técnicos que se prestarão a disciplinar as condi-

ções em que se dará a subconcessão, à iniciativa priva-

da, do trecho ferroviário compreendido entre os muni-

cípios de Porto Nacional, no estado de Tocantins e 

Estrela d’Oeste, no estado de São Paulo, projeto inte-

grante do Programa de Parcerias de Investimentos do 

Governo Federal.▲

FERROVIA NORTE-SUL: ANTT PUBLICA INFORMAÇÃO 

SOBRE A AUDIÊNCIA PÚBLICA

AGUARINÓPOLIS / TO

PALMAS / TO

COLINAS DO TOCANTINS / TO

GO 244/60

ANÁPOLIS / GO
Porto Seco / GO

URUAÇU / GO
Pátio de Santa Izabel / GO

Pátio de Jaraguá / GO
Ouro Verde de Góias / GO

CÓRREGO DO CHICOTE / TO

ESTRELA D’OESTE / SP
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FONTE: PROJETO CRESCER

https://goo.gl/1DdxXp 

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR A MEDIDA PROVISÓRIA

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR A MEDIDA PROVISÓRIA

CLIQUE AQUI  E TENHA ACESSO AOS 

DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO
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O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecno-

logia (Inmetro) abriu hoje consulta pública sobre o Regu-

lamento de Inspeção de Projetos de Engenharia e 

Obras de Infraestrutura com o objetivo de receber con-

tribuições da sociedade.

Essa iniciativa, resultado do Termo de Cooperação Téc-

nica nº 8/2017 assinado pela SPPI e Inmetro, tem o obje-

tivo de implantar a política de inspeção de projetos de 

engenharia e de obras de infraestrutura - que será reali-

zada por meio de organismos acreditados ou designa-

dos pelo Instituto. O propósito é melhorar a qualidade e 

a confiabilidade dos projetos de engenharia e a realiza-

ção das obras.

O Regulamento trata da inspeção de projetos e de 

obras e serviços. Para a inspeção dos empreendimen-

tos, serão avaliados, principalmente, a aderência do 

projeto ao resultado esperado, além da verificação do 

cronograma e do CAPEX (orçamento) do projeto. Já na 

etapa das obras, serão acompanhados os efetivos pra-

zos de execução, os valores dispendidos e o monitora-

mento de outros quesitos que sejam essenciais ao anda-

mento e conclusão das obras.

A Política de Inspeção Acreditada disponibilizará ao 

mercado de infraestrutura um sistema de confiabilida-

de com atuação de organismos independentes e com 

capacidade técnica visando à otimização da execução 

dos empreendimentos, alinhando os interesses e 

expectativas dos diversos atores envolvidos nos contra-

tos de parcerias.

A Consulta Pública ficará disponível por 60 dias e as 

contribuições deverão ser encaminhadas no formato 

da planilha modelo preferencialmente por meio do 

endereço eletrônico: didac@inmetro.gov.br. 

Participe!▲

INMETRO ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE O REGULAMENTO

 DE INSPEÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

FONTE: PROJETO CRESCER

https://goo.gl/dBEBjT
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GOVERNO ANUNCIA MEDIDAS POR MAIOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

O governo federal anunciou hoje (12) medidas que preve-

em investimentos em infraestrutura nos estados e muni-

cípios. Foi assinada uma medida provisória que institui 

um fundo para desenvolver estudos para viabilizar con-

cessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) na área de 

infraestrutura nos estados e municípios.

Segundo o Ministério do Planejamento, o objetivo é 

melhorar a qualidade dos serviços prestados à popula-

ção, como iluminação pública, saneamento e gestão de 

resíduos sólidos.

Além disso, as PPPs municipais poderão contar com 

garantias oferecidas pelo Fundo Garantidor de Infraestru-

tura (FGIE). Anteriormente, apenas as firmadas pela União 

e pelos estados contavam com esse tipo de garantia.

“A medida implicará diretamente na segurança dos parce-

iros privados ao firmarem contratos com o poder público 

municipal, atraindo novos investidores”, diz o ministério.

A previsão do governo é de aportar R$ 180 milhões no 

fundo até 2019 e estimular cerca de R$ 4 bilhões de inves-

timentos privados em infraestrutura urbana.

“Como os estudos de viabilidade das obras serão realizados 

em larga escala, espera-se, ainda, a redução dos custos dos 

projetos”, acrescentou o Ministério do Planejamento.

Segundo o Ministério das Cidades, serão aplicados R$ 5,7 

bilhões de investimentos público-privados para obras de 

mobilidade urbana e saneamento básico.

Para mobilidade urbana, serão R$ 3,7 bilhões de financia-

mento pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os recursos poderão ser aplicados em pavimentação de 

vias urbanas, implantação ou requalificação de estações e 

abrigos do transporte público, calçadas com acessibilidade, 

ciclovias, ciclofaixas, bicicletários, sinalização viária, ilumina-

ção, drenagem, arborização e paisagismo.

Municípios com até 20 mil habitantes poderão encaminhar 

propostas com valor mínimo de R$ 500 mil e máximo de R$ 

5 milhões. Para cidades com população entre 20 mil e 60 

mil, o mínimo é de R$ 1 milhão e o máximo, R$ 15 milhões.

MOBILIDADE URBANA

Uma MP institui um fundo que permitirá desenvolver estudos para viabilizar concessões

 e Parcerias Público-Privadas (PPPs) em estados e municípios

10   |   CADERNO DE INFRAESTRUTURA E NEGÓCIOS PÚBLICOS



Cidades com população acima de 60 mil até 100 mil, o 

valor financiado fica entre R$ 1 milhão e R$ 20 milhões. E 

para municípios que têm mais de 100 mil habitantes até 

250 mil, poderá ser liberado de R$ 1 milhão até R$ 30 

milhões.

Segundo o Ministério das Cidades, o processo de seleção 

não tem prazo limite de inscrição de propostas.

As obras de saneamento terão R$ 2 bilhões de financia-

mento por meio do programa Saneamento para Todos. Os 

projetos deve ser voltados para abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e águas 

pluviais.

A primeira etapa da seleção de propostas inicia no dia 24 

deste mês e vai até 9 de março de 2018 e o cadastro será 

feito no no Ministério das Cidades.

A segunda fase de seleção começa em 13 de novembro e 

as análises vão até 13 de abril de 2018, com resultado final 

em 17 de agosto de 2018.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que 

serão disponibilizados ainda R$ 11,7 bilhões em linhas de 

crédito do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES para os 

municípios.

“São recursos para investimentos nos municípios que serão 

colocados à disposição de maneira muito ágil, pois já estão 

disponíveis”, disse o ministro, acrescentando que não será 

necessário aporte do Tesouro Nacional.

Oliveira acrescentou que o governo federal estuda mudanças 

na legislação referente às concessões públicas, de modo a 

tornar mais simples a implementação de projetos municipais.

“A legislação atual foi pensada para grandes projetos de con-

cessão de rodovias, aeroportos”, disse o ministro. “Estamos 

iniciando estudos para a simplificação da legislação aplicada a 

essas concessões e esses projetos municipais de menor 

porte”, declarou.▲

SANEAMENTO

LINHAS DE FINANCIAMENTO

FONTE: EXAME

https://goo.gl/fByRLj 
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Opinião Jurídica

MATRIZ DE RISCOS – A CORRETA ALOCAÇÃO DE RISCOS E A EFICIÊNCIA CONTRATUAL

Um dos temas mais sensíveis na elaboração de um con-

trato é a repartição dos riscos contratuais que as partes 

devem suportar ao longo do período de vigência do 

ajuste. Tanto isso é verdadeiro que as técnicas para alo-

cação de riscos contratuais, especialmente a definição de 

diretrizes e boas práticas, é matéria de interesse das 

Cortes de Contas e dos fóruns internacionais de discus-

são.

A razão é simples: a correta alocação de riscos garante 

melhor eficiência contratual, uma vez que reflete direta-

mente na composição de custos de um projeto e, por 

conseguinte, determina o equilíbrio econômico-

financeiro do ajuste. 

É bem verdade que nos contratos de concessão de servi-

ços públicos a matriz de riscos adquire relevância peculi-

ar. Isso porque nos contratos de longo prazo a viabilida-

de do empreendimento e da obtenção de financiamento 

reside na adequada repartição de riscos que permita ao 

investidor antever os riscos de cada projeto, bem como 

mapear sua capacidade de gerenciá-los.

No Brasil, a Lei nº 11.079/2004 – Lei das Parcerias Público-

Privadas (PPP) – apresentou expressamente como uma 

diretriz para a contratação de parcerias público-privadas a 

repartição objetiva dos riscos (art. 4º, VI). Inclusive, colocou 

como cláusulas obrigatórias nesses contratos aquelas que 

disciplinam (i) a repartição de riscos entre as partes, inclusive 

os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e 

álea econômica extraordinária (art. 5º, III); e (ii) o compartilha-

mento com a Administração Pública de ganhos econômicos 

efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco 

de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro priva-

do.¹

Por Érica Réqui, sócia da área de infraestrutura do VGP
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Trata-se da elaboração de uma matriz de riscos que 

determinará os termos do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, a partir da alocação dos riscos 

que podem se materializar ao longo da vigência contra-

tual à parte que melhor pode suportá-lo. Naturalmente, 

não é possível antever todos os riscos contratuais. No 

entanto, há riscos contratuais genéricos – inerentes a 

qualquer contrato – e outros relacionados com a nature-

za do objeto concedido que podem ser previstos desde o 

planejamento da contratação e alocados à parte que 

pode suportá-lo de modo mais eficiente e com o menor 

custo.

Exatamente por essa razão, no âmbito internacional, 

possível encontrar na União Europeia e no Banco Mundi-

al, por exemplo, diretrizes e boas práticas para alocação 

de riscos, em especial, nos contratos de concessão e de 

parcerias público-privadas.

O Centro de Pesquisa para Contratos, Leis e Regulamen-

tos de Parcerias Público-Privadas em Infraestrutura do 

Banco Mundial (PPPIRC) publicou orientações gerais para 

a distribuição de riscos em contratos de concessões rodo-

viárias . Nos termos do estudo, o efeito da correta identi-

ficação dos riscos que devem ser considerados no proje-

to, usualmente, resulta em preços mais competitivos, 

particularmente porque reduz o custo da dívida do propo-

nente (futura Concessionária).

Tal se deve ao fato de que a preocupação do agente finan-

ciador de longo prazo do projeto está diretamente relacio-

nada com os eventos que podem resultar em aumento do 

custo ou redução da receita da Concessionária. E o aumen-

to do custo do projeto pode ocorrer tanto pelo aumento 

do custo do capital como pelo aumento das despesas.

Em função disso, devem ser alocados para a Concessioná-

ria os riscos que podem ser por ela gerenciados de forma 

mais eficiente, como, por exemplo, aqueles suportados 

pelo mercado de seguros.

Nesse contexto, o PPPIRC considerou para a apresentação 

de sua metodologia de alocação de riscos que, conquanto 

exista uma baixa probabilidade de materialização de um 

risco, se os efeitos contratuais podem ser graves para o 

projeto (no que tange ao aumento do custo ou diminuição 

da receita), então é preciso considerar se o risco e o resulta-

do podem ser gerenciados pela concessionária.

Para tanto, deve-se conceber que para cada alocação de 

risco há um custo correspondente, ainda que o efeito de 

sua materialização seja de difícil quantificação pecuniária. 
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Nesse processo, cabe investigar se na hipótese de um 

risco estar alocado para o Estado, se seria factível transfe-

rir este risco para a concessionária. Em caso positivo, qual 

seria o custo ou preço da internalização deste risco na 

proposta? Paralelamente a isso, é interessante avaliar as 

bases de dados históricos do Estado, a fim de estimar os 

custos dos riscos quando alocados para o Poder Conce-

dente.

A partir deste exercício é possível identificar os riscos que 

cada uma das partes pode melhor gerenciar e, então, 

elaborar uma matriz de riscos que efetivamente reflita o 

equilíbrio econômico-financeiro do pacto. E esta lógica 

pode – e deve – ser aplicada nos contratos celebrados 

pela Administração Pública, mesmo naqueles celebrados 

por prazo menor.

Não obstante a ideia de “matriz de riscos” esteja associa-

da, usualmente, aos contratos de longo prazo, no âmbito 

do Tribunal de Contas da União (TCU) a discussão a res-

peito da relevância da correta alocação de riscos nos 

contratos celebrados pela Administração Pública perme-

ia não apenas os contratos de concessão de serviço 

público, mas também os contratos celebrados pelo Regi-

me Diferenciado de Contratação Pública (RDC) e, inclusi-

ve, os contratos executados em regime de empreitada 

por preço global, sob a guarda da Lei nº 8.666/93.

Isso, pois, o TCU vislumbra a matriz de riscos como uma 

ferramenta capaz de influenciar a obtenção de propostas 

mais competitivas, uma vez que a repartição objetiva dos 

custos influencia diretamente o dimensionamento das 

propostas. Justamente por isso, é elemento fundamental 

para as contratações públicas brasileiras em geral.

Em recente precedente, o TCU entendeu que a eventual 

ausência de uma matriz de riscos não deve ser interpretada 

como alocação integral dos riscos à Administração. Em 

especial, se a obra foi licitada apenas com anteprojeto, 

como no caso analisado no âmbito do Fiscobras 2016, no 

qual foi avaliada a regularidade da contratação de obras de 

adequação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em 

São José dos Pinhais/PR, no RDC Presencial, sob o regime 

da contratação integrada.

Nessas hipóteses, a Corte se posicionou no sentido de que 

os eventuais ganhos ou encargos oriundos das soluções de 

adotadas pelo contratado na elaboração do projeto básico 

devem ser auferidos/suportados única e exclusivamente pelo 

particular, independentemente da existência de uma matriz de 

riscos disciplinando a contratação. Trata-se de regra inerente à 

contratação integrada, que é licitada a partir de um anteproje-

to com menor grau de definição do objeto. Eventuais omissões 

ou indefinições no anteprojeto não ensejam a celebração de 

termos de aditamento contratual, pois anteprojeto não é proje-

to básico.² 

Relativamente aos contratos executados sob o regime de 

empreitada por preço global, no Acórdão nº 2172/2013 – 

Plenário, registrou o TCU que Nos casos em que há incerte-
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zas relevantes e mesmo assim se opta pela contratação por preço 

global, é recomendável que, a exemplo da contratação integrada - 

e, por semelhança, do EPC (Engineering Procurement and Construc-

tion) -, a Administração elabore uma matriz de riscos, com vistas à 

objetivação dos eventos que podem afetar o empreendimento, tais 

como as imprecisões de projeto ou anteprojeto, prevendo contratu-

almente a quem caberá suportá-los, se ocorrerem na fase de exe-

cução .³

A Corte de Contas federal reafirmou esse entendimento no 

Acórdão nº 1441/2015 – Plenário ao determinar que deve ser 

elaborada a matriz de riscos nas contratações de obras e servi-

ços de engenharia (especialmente nas empreitadas por preço 

global), pois constitui elemento indispensável à caracterização 

tanto do objeto quanto das responsabilidades contratuais. 

Assim, a matriz deve definir a repartição objetiva de responsabili-

dades pelos eventos supervenientes à contratação e subsidiar o 

dimensionamento das propostas por parte das licitantes .

Por via de consequência, a matriz de riscos é uma ferramenta 

capaz de influenciar a obtenção de propostas mais competiti-

vas, uma vez que a repartição objetiva dos custos influencia 

diretamente o dimensionamento das propostas. Logo, é ele-

mento essencial para garantir a eficiência do contrato e a 

segurança jurídica das partes, de modo que devem ser defini-

das diretrizes e boas práticas para a sua elaboração, conside-

rando as peculiaridades de cada caso concreto.▲

³ TCU. Acórdão nº 2172/2013 – Plenário. Rel. Min. André de Carvalho. Julgado em 14 ago. 2013.

   TCU. Acórdão nº 1441/2015 – Plenário. Rel Min, Vital do Rêgo. Julgado em 10 jun. 2015.4
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Tribunal de Contas da União

DESESTATIZAÇÃO. CONCESSÃO PÚBLICA. CADUCIDADE DA CONCESSÃO. LICITAÇÃO. REQUISITO. PRINCÍPIO DA 

MOTIVAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO.

A abertura de licitação destinada à contratação de obras e serviços a serem realizados em serviço público cujo contrato de 

concessão esteja na iminência de ter sua caducidade declarada, requer que: 

a) seja justificada a conveniência da licitação no procedimento administrativo que antecede o certame, com indicação das 

medidas necessárias a evitar futuros prejuízos ao erário; 

b) constem do respectivo edital, para amplo conhecimento dos interessados: 

b.1) a situação jurídica do serviço público concedido; 

b.2) as condições a serem observadas pela contratante e pela empresa vencedora, caso ocorra a caducidade; 

b.3) a possibilidade de os contratos serem rescindidos unilateralmente, sem custos para a contratante, se mantida a con-

cessão. 

(TCU. Acórdão nº 1116/2017 – Plenário, Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).

CONCESSÃO PÚBLICA, ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, FISCALIZAÇÃO e CADUCIDADE. 

9.2. com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992 e com o art. 251 do Regimento Interno 

do TCU, fixar prazo de até 20 dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) adote as providências ne-

cessárias ao exato cumprimento da lei no sentido de anular a cláusula 2.4 do Termo Aditivo 12, relativa à prorrogação con-

tratual, em razão do descumprimento dos princípios da legalidade (arts. 37 da CF/1988 e 14 da Lei 8.987/1995), eficiência 

(art. 37 da CF/1988 e art. 6º, §1º, da Lei 8.987/1995), supremacia do interesse público (princípio geral do direito), segurança, 

atualidade e modicidade tarifária (art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995), vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º, 41, 55, XI, 

Jurisprudência
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e 57, I, da Lei 8.666/1993, e 14 da Lei 8.987/1995), interesse público (arts. 57, I, da Lei 8.666/1993; 20, II, "b", da Lei 

10.233/2001; 2º, II, "b", do Decreto 4.130/2002; e 2º Lei 9.784/1999), bem assim ao disposto no art. 37, XXII, da CF/1988; 

9.3. com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determi-

nar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que: 

9.3.1. no prazo máximo de 30 dias, levando em conta a inexecução contratual da concessão e as demonstrações finan-

ceiras da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio S.A. (Concer), adote as seguintes providências: 

9.3.1.1. avalie se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente (art. 38, § 1º, I, da Lei 8.987/1995); 

9.3.1.2. avalie se a concessionária cumpriu todas as cláusulas contratuais ou regulamentares concernentes à conces-

são (art. 38, § 1º, II, da Lei 8.987/1995); 

9.3.1.3. avalie se a concessionária mantém as condições econômicas, técnicas ou operacionais para a adequada pres-

tação do serviço concedido, entre as quais a prevista no item 307 do Contrato de Concessão PG-138/95-00, que exige 

que o capital social subscrito e integralizado da concessionária corresponda a 20% do valor total dos investimentos 

por ela realizados (art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995); 

9.3.1.4. caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1º, I e II, da Lei 8.987/1995, convoque a empresa con-

cessionária para apresentar justificativas acerca dessas irregularidades e, caso não justificadas, conceda-lhe prazo ra-

zoável para corrigir eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços de forma adequada e eficien-

te, na forma prevista no art. 38, § 3º, da Lei 8.987/1995; 

9.3.1.5. caso a Concer, no prazo concedido em conformidade com o item 9.3.1.4, acima, não corrija eventuais falhas e 

transgressões relativas à prestação dos serviços identificadas pela ANTT ou se configure a hipótese prevista no art. 

38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando 

prévio contraditório e a ampla defesa da concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão; 

(TCU. Acórdão nº 738/2017 - TCU - Plenário.). ▲



Legislação

LEI Nº 13.448, DE 5 DE JUNHO DE 2017

No último mês de junho houve duas importantes modificações legislativas. A primeira, em 05 de junho de 2017, a 

conversão da Medida Provisória nº 752/2016 pela Lei nº 13.448, que estabelece diretrizes gerais para prorrogação e 

relicitação dos contratos de parceria, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública fede-

ral. A segunda, em 26 de junho de 2017, a edição da Lei nº 13.460 dispondo sobre a participação, proteção e defesa dos 

direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.▲

LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR A LEI

18   |   CADERNO DE INFRAESTRUTURA E NEGÓCIOS PÚBLICOS

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR A LEI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13460.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13460.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13448.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13448.htm
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