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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 investimen-

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

mento 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 implementa-

ção 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 jurídi-

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

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

durecimento 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 nor-

mas, 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 foram selecionamos os principais fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e de especial relevância 

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

nados, a fim de abordá-lo 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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FERROVIA LIGANDO DOURADOS AO PARANÁ GANHA

 FORTES ALIADOS APÓS CONSULTA PÚBLICA
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Notícias de Imprensa

Após a última Consulta Pública da série, organizada pela 

Ferroeste, em conjunto com o Governo do Paraná, na 

noite desta segunda-feira (16), na Associação Comercial 

e Empresarial de Dourados, o projeto de ligação ferro-

viária de Dourados ao Porto de Paranaguá, cortando 

cidades do Conesul de Mato Grosso do Sul e do Oeste 

do estado vizinho, ganhou novos e importantes aliados. 

Antes dessa Consulta, o projeto já havia sido debatido 

com as comunidades de Guarapuava, Cascavel e Curiti-

ba, no Paraná, e em todas elas o secretário de Infraestru-

tura e Logística do Estado, José Richa Filho, que é irmão 

do governador Beto Richa, afirmou que essa proposta 

encontra respaldo junto ao setor privado “porque se 

trata de um projeto para fomentar o desenvolvimento”. 

Na Consulta Pública de Dourados, que lotou o auditório 

da Aced, o presidente da Ferroeste, João Vicente Breso-

lin Araújo, destacou o significado do local do evento, 

“porque a Ferroeste nasceu dentro de uma Associação 

Comercial, em Cascavel, e hoje aqui, com certeza, nós 

ganhamos maior envergadura”. 

A prefeita Délia Razuk recepcionou, além do grupo do 

Paraná, comandado por Richa Filho, João Vicente e a equi-

pe da Ferroeste, o secretário de Infraestrutura de Mato 

Grosso do Sul, Marcelo Miglioli, representando o governa-

dor Reinaldo Azambuja, os deputados Zé Teixeira e Rena-

to Câmara, o presidente da Faems (Federação das Associ-

ações Comerciais de MS), Alfredo Zamlutti Junior, o supe-

rintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça e a direto-

ra-técnica Maristela Oliveira França, prefeitos e lideranças 

políticas de municípios vizinhos e representantes de vári-

os segmentos do comércio e indústria da região.

De acordo com o cronograma de trabalho discutido, o 

próximo passo será a publicação do edital de chamamen-

to aos interessados em participar dessa empreitada, com 

prazo de 60 dias para manifestação de interesse e, após 

isso, 270 dias para apresentação do projeto. “Não esta-

mos vendendo ilusões, é um projeto consistente, transpa-

rente, discutido com os segmentos interessados, e até o 

final de 2018, início de 2019, teremos ele materializado”, 

anunciou o presidente da Ferroeste.▲

FONTE: PREFEITURA DE DOURADOS/MS

http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/ferrovia-ligando-dourados-ao-parana-ganha-fortes-aliados-apos-consulta/
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SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia quer enviar nos próximos 10 dias três projetos de lei ao presidente 

Michel Temer, para posterior deliberação no Congresso, sendo dois dedicados à privatização da Eletrobras (ELET3.SA) e 

temas vistos como “urgentes” no setor elétrico e um terceiro para reformar a regulamentação do segmento.

O secretário-executivo da pasta, Paulo Pedrosa, disse à Reuters que o primeiro projeto, sobre a venda de distribuidoras 

de energia da Eletrobras e com uma proposta para solucionar problemas relacionados ao risco hidrológico no setor elé-

trico, pode ir ainda nesta terça-feira para a Presidência.

O segundo projeto deve definir a modelagem para a desestatização da Eletrobras, enquanto o terceiro será focado na 

definição de um novo marco regulatório para a indústria de eletricidade.

A decisão sobre os projetos foi do presidente Michel Temer, que chegou a um acordo com o presidente da Câmara, Rodri-

go Maia (DEM-RJ), para evitar o envio de novas medidas provisórias (MPs) ao Congresso neste momento.

O encaminhamento foi uma derrota para a pasta de Minas e Energia, que vinha defendendo discutir os assuntos via MP 

para acelerar o processo.

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr, afirmou na noite de segunda-feira que o PL não é o caminho mais rápido, 

mas ao mesmo tempo pode promover um debate mais transparente.

“Era melhor por MP? Era. A MP começa mais rápido, mas uma mudança desse tipo e dessa envergadura achou-se melhor 

via projeto de lei, com o compromisso de ter o ritmo adequado... o PL deve entrar para discussão nos próximos dias”, 

disse ele a jornalistas, após participar de evento no Rio de Janeiro.▲

ELETROBRAS E REFORMA NO SETOR ELÉTRICO 

DEVEM TER 3 PROJETOS DE LEI EM 10 DIAS

FONTE: AGÊNCIA REUTERS

https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1D7279-OBRTP



A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou propos-

ta que diminui o valor mínimo exigido para a celebração de parcerias público-privadas (PPPs) e permite o uso do regime 

diferenciado de contratações (RDC) na licitação.

O texto aprovado é o substitutivo do deputado Jorge Côrte Real (PTB-PE), ao Projeto de Lei 7063/17, do Senado. Além de 

diminuir ainda mais os requisitos mínimos para os contratos de PPPs em relação à versão inicial, o texto do relator incor-

pora outras sugestões: o uso do RDC nos contratos; suspensão de parcela do Fundo de Participação para a execução de 

garantia; e desoneração de tributos.

O projeto original mantinha exigência atual de contratos acima de R$ 

20 milhões como requisito apenas para as PPPs do governo federal, 

reduzindo este valor para R$ 10 milhões no caso dos estados e Distrito 

Federal e R$ 5 milhões para municípios.

A proposta aprovada autoriza que todos os entes federados possam 

celebrar parcerias com a iniciativa privada em contratos acima de R$ 5 

milhões. Este mínimo será de R$ 1 milhão para os municípios com 

menos de 100 mil habitantes.

A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões Trabalho, de Administração e Serviço 

Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.▲

Proposta diminui valor mínimo exigido para celebrar PPPs e permite regime diferenciado de contratação

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO APROVA REGRAS 

QUE FACILITAM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
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FONTE: PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

https://goo.gl/MR9Hev

TRAMITAÇÃO



A Empresa de Planejamento e Logística (EPL) informa que finalizou os 

estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para 

nove terminais portuários qualificados no Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI) do governo federal. Localizados no Pará, esses ter-

minais a serem leiloados devem atrair mais de R$ 640 milhões em 

investimentos, afirma a empresa em nota.

Seis terminais tiveram seus estudos concluídos neste mês: cinco no 

Terminal Petroquímico de Miramar, em Belém, e um no Porto de Vila 

do Conde. Destinados à movimentação de combustíveis, esses projetos 

sofreram mudanças, relacionadas principalmente aos prazos contratu-

ais e às premissas de abastecimento para a região.

Os três projetos restantes tiveram seus estudos finalizados e entregues 

ao governo em agosto. Nesse grupo, estão os três terminais destinados 

ao envase e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), também 

localizados no Terminal Petroquímico de Miramar.

"De forma conjunta, os terminais de Miramar permitirão a realização de 

investimentos em obras públicas de dragagem dos berços, canal de 

acesso e bacia de evolução", diz a EPL, em nota.

Ainda de acordo com a empresa, estão sendo realizados estudos de 

viabilidade para outros dez terminais portuários que serão colocados 

em leilão nos próximos meses.▲

EPL CONCLUI ESTUDOS DE VIABILIDADE 

PARA LEILÃO DE 9 TERMINAIS PORTUÁRIOS

FONTE: DIÁRIO CATARINENSE

https://goo.gl/Y4QoXX
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O Plano Nacional de 

Internet das Coisas 

entrou em uma nova 

fase a partir da divul-

gação do estudo que 

mapeou oportunida-

des econômicas do 

segmento no país, 

publicado no começo 

do mês. Agora, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações (MCTIC), Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), CPqD, operadoras e demais 

stakeholders começam a se mobilizar para garantir que ele 

tenha resultados práticos.

Entre as iniciativas, está a mobilização para aprovação, 

até maio do ano que vem, de projetos de lei necessários 

para induzir o desenvolvimento dessa tecnologia no 

Brasil. E ainda este ano, de reserva de parte do orçamen-

to público para políticas públicas.

Entre os PLs está a definição de um marco para a privaci-

dade, segurança, proteção e uso de dados pessoais, além 

do novo modelo de telecomunicações. No que tange o 

financiamento público, além dos empréstimos do 

BNDES, há previsão de uso de dinheiro próprio do MCTIC, 

do Ministério da Saúde, além de estados e municípios.

“Esta é a fase quatro do plano, e prevê colocar em prática 

mais de 70 iniciativas. Elas passam pelo modelo de 

governança, desenho de alto nível da rede de inovação e 

dos centros de competência, funcionamento do Obser-

vatório Nacional de IoT, criação de uma cartilha para as 

cidades adotarem a tecnologia, mobilização e participa-

ção”, explica Thales Marçal Vieira Netto, coordenador de 

IoT do MCTIC (foto).

O Plano de IoT prevê o desenvolvimento no Brasil de 

quatro verticais: smart cities, saúde, agricultura e indús-

tria. Segundo Marçal, as duas primeiras vão requerer 

aportes públicos de algum tipo. O resto deverá ser 

desenvolvido com dinheiro privado, embora via incenti-

vos de Lei de Informática.

Ricardo Rivera, do BNDES, acredita que embora o gover-

no passe por forte contingenciamento, há chances de ter 

orçamento para a internet das coisas. “Em um momento 

em que todos estão sem dinheiro, fica mais fácil dialogar 

por soluções inovadoras com potencial para reduzir 

custos. E a internet das coisas está em um momento de 

experimentação, que não necessariamente envolve 

muito dinheiro”, defendeu. O executivo afirma que o 

BNDES estuda formas de financiar a realização de “test 

beds”, testes de campo da tecnologia para verificar sua 

viabilidade.▲

INTERNET DAS COISAS: PLANO NACIONAL ENTRA EM FASE DE EXECUÇÃO

FONTE: PORTAL GEODIREITO

http://www.geodireito.com/noticias/internet-das-coisas-plano-nacional-entra-em-fase-de-execucao 

VGP ADVOGADOS   |   09       



Opinião Jurídica

DESMISTIFICANDO AS CONCESSÕES: A VIABILIDADE DOS PROJETOS MUNICIPAIS A PARTIR 

DO FERRAMENTAL DISPONIBILIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO

O tema das concessões (aqui consideradas as chamadas 

concessões comuns e as duas modalidades de parcerias 

público-privadas), embora tenha atraído novos olhares 

ultimamente, especialmente em razão da crise econômi-

ca que o país atravessa e da gravosa crise fiscal vivencia-

da pela maioria dos Estados federados e dos Municípios, 

ainda enfrenta resistências quando o projeto de conces-

são envolve serviços ou exploração de ativos de infraes-

trutura de municípios de pequeno e médio porte.

Para muitos, as prescrições trazidas pelas Leis nº 

8.987/95 e 11.079/04, que disciplinam, respectivamente, 

as concessões comuns de serviços públicos e as conces-

sões administrativas e patrocinadas, são modalidades 

contratuais reservadas à União, aos Estados e aos Muni-

cípios de grande porte, assim considerados aqueles 

com população e receita vultosas.

Há uma percepção dos gestores públicos e da iniciativa 

privada de que os projetos de concessão e parcerias públi-

co-privadas, por envolverem relevantes investimentos 

financeiros, voltados à instalação de infraestrutura ade-

quada e prestação de serviços com alto índice de eficiên-

cia, não seriam soluções para Municípios de menor porte, 

cuja demanda limitada se supõe estaria aquém da suficien-

te para atrair investimentos privados e viabilizar o projeto.

No entanto, essa percepção não está alinhada com o que 

propõe o ordenamento jurídico, tampouco com as últimas 

ações do Governo Federal, que vem empenhando esfor-

ços para fomentar as concessões em âmbito municipal.

Há setores cuja atuação é predominantemente municipal, 

conforme atribuição de competência feita pela Constitui-

ção Federal. Serviços afetos às áreas de saneamento bási-

co, iluminação pública, resíduos sólidos, mobilidade urba-

na, exploração de estacionamentos, saúde e educação 

estão majoritariamente concentrados nas mãos dos Muni-

cípios, de cuja prestação não podem se furtar.

Em vista disso, a celebração de contratos de concessão, 

em qualquer das três modalidades, se apresenta como 

instrumento apto a viabilizar tais investimentos. Trata-se 

de importante propulsor de desenvolvimento local, a par-

tir da ampliação da infraestrutura urbana, qualificação dos 

serviços públicos e geração de emprego e renda.

Por Angélica Petian, sócia da área de infraestrutura do VGP
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É incontestável a valia das concessões para os Municípi-

os, mas para que eles concluam com êxito os projetos 

de concessão e cheguem à celebração do contrato admi-

nistrativo de longo prazo, é imprescindível a elaboração 

dos estudos que antecederão a licitação e subsidiarão a 

definição do escopo e de todas as características do 

projeto, incluindo a forma de remuneração, a estrutura-

ção das garantias, o compartilhamento dos riscos, a 

duração do contrato, entre outras.

A elaboração dos estudos prévios ou a avaliação deles 

(quando o projeto se inicia no bojo de um procedimento 

de manifestação de interesse) é o fator que tem afasta-

do o interesse dos pequenos e médios Municípios que 

julgam não ter condições técnicas de cumprir satisfatori-

amente essa tarefa.

Como forma de diminuir esse problema e construir 

uma solução que torne os processos de concessão mais 

acessíveis aos Municípios, o Governo Federal desenvol-

veu um programa de apoio às concessões, que começa 

a sair do papel e deve, em curto espaço de tempo, con-

tribuir fortemente para a ampliação do número e da 

qualidade das concessões municipais.

O ambiente jurídico hoje propicia e fomenta a atuação 

municipal no âmbito das concessões e PPPs. 

Por meio da Lei nº. 13.334/16 foi criado o Programa de 

Parcerias de Investimentos - PPI, destinado à ampliação e 

fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa 

privada mediante a celebração de contratos de parceria 

para a execução de empreendimentos públicos de infra-

estrutura e de outras medidas de desestatização. Ao regu-

lamentar o PPI, o Decreto federal nº. 9.036/2017 autorizou 

as instituições oficiais de crédito, que fazem parte do 

Conselho do PPI, a darem suporte na estruturação e 

desenvolvimento de projetos de Concessão e PPP. 

Seguindo a trilha de fomentar as concessões municipais, a 

Medida Provisória 786/2017 criou o Fundo de apoio ao 

desenvolvimento de projetos de Concessões e PPP, que 

será capitalizado com R$ 180 milhões.

Esse novo arcabouço jurídico permite que a União inte-

gralize cotas em fundo privado, administrado por Institui-

ção Financeira Oficial, a qual fará chamadas públicas para 

identificar Municípios que tenham a intenção de realizar 

projetos de concessão com adequado quadro técnico, 



legislativo e fiscal. Superada essa etapa, os Municípios contratam a Instituição Financeira para realização dos estudos 

técnicos de engenharia, econômico-financeiro, socioambiental e jurídico.

A Instituição Financeira, por sua vez, contratará empresas desenvolvedoras de projetos, com recursos do fundo. Ao rece-

ber os estudos, a Instituição Financeira os repassará ao Poder Concedente para que promova a licitação. Após a celebra-

ção do contrato com o parceiro privado, ele fica responsável pelo ressarcimento dos custos do projeto ao Fundo.

A ideia central é qualificar o momento inicial dos projetos de concessão, de forma que a realização de estudos adequados 

dê azo à celebração de contratos de concessão que permitam a prestação de serviços eficientes.

O conhecimento dessa nova legislação e a utilização das ferramentas disponibilizadas permitirá obter ganhos de escala 

na contratação dos estudos, reduzir os custos de estruturação dos projetos e tornar as concessões soluções viáveis para 

Municípios que hoje as veem, de forma mistificada, como acessível apenas aos Municípios de grande porte. ▲
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DECRETO Nº 9.178/2017
Por Natália Bortoluzzi Balzan, sócia da área de infraestrutura do VGP

Desde muito antes da sua previsão no texto constitucional, o dever de preservação do meio ambiente já era preocupação 

latente no cenário jurídico e legislativo nacional. Restava evidenciado, dentre outras, pela Lei nº 6.938/1981 que criou a 

Política Nacional do Meio Ambiente, e pela Lei nº 4.771/1965, que instituiu o Código Florestal.

A sua inserção no art. 225 da Constituição Federal de 1988, contudo, levou à vasta ampliação da legislação ambiental, que 

hoje conta com inúmeros instrumentos voltados à preservação e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Isto, em parte, decorreu da expressa previsão constitucional dos deveres do Poder Público para assegurar a efetividade 

deste direito. Dentre eles, foi previsto o dever de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, méto-

dos e substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente e, ainda, o dever de promover 

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

Na prática, isto exigiu do Poder Público a adoção de instrumentos e mecanismos voltados à efetiva preservação do meio 

ambiente, passando a cobrar da população e das empresas dos mais diversos setores condutas e práticas voltadas não só 

para o desenvolvimento do país, mas também à preservação ambiental. 

Neste cenário, o Poder Público passou a se preocupar também com a preservação do meio ambiente nas contratações 

públicas, como forma de observância aos deveres estabelecidos no art. 225 da CF.  A Lei nº 8.666/1993, que há muito esta-

belece as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, teve seu art. 3º alterado pela Lei nº 12.349/2010, para 

dispor que a licitação buscará, dentre outros objetivos previstos, garantir também a promoção do desenvolvimento nacio-

nal sustentável. 

Para as empresas, isto significa uma mudança de postura, especialmente no que tange à responsabilidade organizacional, 

exigindo uma atuação pautada na eficiência energética e no controle de emissão de gases, além da correta utilização dos 

recursos materiais, capaz de garantir a manutenção da biodiversidade. 

Com a alteração, adveio o Decreto nº 7.746/2012, que passou a regulamentar o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, para estabele-

cer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas 



pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - 

CISAP. Desde 2012, portanto, o Decreto vinha regulamentando as práticas para desenvolvimento nacional sustentável nas 

contratações públicas. 

Em 24 de outubro de 2017, contudo, foi publicado o Decreto nº 9.178/2017, que promoveu uma série de alterações no 

Decreto nº 7.746/2012, inclusive na sua ementa, que passa a descrever os entes que estão sujeitos à aplicação da regula-

mentação. Antes o Decreto trazia redação genérica neste ponto, mencionando a aplicação apenas à administração pública 

federal. A ementa trazida pelo novo Decreto passa a prever a observância da regulamentação pela administração pública 

federal direta, autarquias e fundações e pelas empresas estatais dependentes. 

Assim, os entes elencados no Decreto nº 9.178/2017 poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando 

critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme disposições do 

Decreto, que elenca de forma exemplificativa os seguintes critérios e práticas sustentáveis:

I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;             

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;                      

VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e           

VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou 

de reflorestamento.

Em relação ao ponto, o Decreto trouxe duas alterações à regulamentação anterior. Antes, era previsto o critério de menor 

impacto sobre recursos naturais, enquanto a redação atual traz o critério de baixo impacto sobre recursos naturais. Além 

disso, a redação anterior determinava a origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados, enquanto a atual 

determina a origem sustentável dos recursos naturais utilizados. 

A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do 

certame, devendo, ainda, ser publicados como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisitos 

previstos em lei especial. 
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Outra alteração trazida pelo Decreto foi a inclusão dos bens consti-

tuídos por material renovável no rol de bens que poderão ser exi-

gidos pelos entes no instrumento convocatório. Antes, a regula-

mentação mencionava apenas a possibilidade de exigência de 

bens constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, 

entre outros critérios de sustentabilidade. A partir da inclusão, os 

entes poderão exigir no instrumento convocatório bens constituí-

dos por material renovável, conceito que abrange, dentre outros, a 

madeira, o bambu, a lã e o bioplástico.

Ainda sobre o instrumento convocatório, o novo Decreto excluiu o 

art. 7º, que estabelecia que o edital poderia prever que o contrata-

do adotasse práticas de sustentabilidade na execução dos serviços 

contratados e no fornecimento dos bens. A alteração vai ao encon-

tro do art. 3º da Lei nº 8.666/93, que prevê a adoção de práticas 

sustentáveis como um dever, e não uma possibilidade para o 

Poder Público. 

A comprovação das exigências apresentadas no instrumento con-

vocatório passa a poder ser feita por meio de certificação emitida 

ou reconhecida por instituição pública oficial ou instituição creden-

ciada, ou por outro meio definido no instrumento convocatório. 

Em caso de inexistência da certificação, o instrumento convocató-

rio deverá estabelecer que, após a seleção da proposta e antes da 

adjudicação do objeto, o contratante poderá realizar diligências 

para verificar a adequação do bem ou serviços às exigências do 

instrumento convocatório. 

Foi mantido o art. 6º, segundo o qual as especificações e demais 

exigência do projeto básico ou executivo para contratação e servi-

ços de engenharia devem ser elaboradas, nos termos do art. 12 da 

Lei nº 8.666/1993, de modo a proporcionar a economia da manu-



tenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água, por meio de tecnologias, práticas e 

materiais que reduzam o impacto ambiental.

Ademais, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes deverão 

elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável, conforme ato editado pela Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que preverá, no mínimo: I – atualização do inventário de bens e 

materiais do órgão e identificação de similares de menos impacto ambiental para substituição; II - práticas de sustentabili-

dade e de racionalização do uso de materiais e serviços; III – responsabilidades, metodologia de implementação e avalia-

ção do plano; e IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

Em síntese, as alterações promovidas pelo Decreto nº 9.178/2017, demonstram a preocupação do legislador e da Administra-

ção Pública não apenas em atualizar os conceitos aplicáveis à matéria ambiental, mas especialmente em tornar ainda mais 

explícito o dever de preservação do meio ambiente, seja pelo Poder Público, seja pelas empresas por ele contratadas.▲
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Tribunal de Contas da União

RECURSO ESPECIAL. COMPARTILHAMENTO DE 

INFRAESTRUTURA POR CONCESSIONÁRIAS DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS. LOCAÇÃO DE ÁREA PARA 

ESTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. SOLICITAÇÃO À 

LOCATÁRIA DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA-

ESTRUTURA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE TÉCNICO. 

CARÁTER COMPULSÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DE 

SUBLOCAÇÃO. DESCABIMENTO. SERVIDÃO ADMINIS-

TRATIVA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DO POTENCIAL 

DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM IMÓVEL 

LOCADO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE.

3. O compartilhamento de infraestrutura tem relevância 

de interesse público, pois propicia que haja baratea-

mento dos custos do serviço público; minimização dos 

impactos urbanísticos, paisagísticos e ambientais; condi-

ções a ensejar a cobrança de tarifas mais baixas dos con-

sumidores; fomento à concorrência, expansão e melho-

ria da cobertura da rede de telefonia. 

4. Os bens que integram a rede de telecomunicações, 

embora pertencentes a determinada empresa, cum-

prem função social, uma vez que seu uso é garantido, por 

lei, a outras empresas que dele necessitem. A liberdade 

de contratar e o próprio conteúdo do contrato entre as 

empresas, tendo por objeto o compartilhamento de uso 

de infraestrutura, ficam limitados pela regulação legal e in-

fralegal, que estabelece obrigação compulsória.

(...)

6. O direito de uso previsto no artigo 73 da Lei Geral de Te-

lecomunicações constitui servidão administrativa instituí-

da pela lei em benefício das prestadoras de serviços de te-

lecomunicações de interesse coletivo, constituindo-se dire-

ito real de gozo, de natureza pública, a ser exercido sobre 

bem de propriedade alheia, para fins de utilidade pública.

 7. Em vista da característica de servidão administrativa, só 

haveria de cogitar-se em indenização se houvesse redução 

do potencial de exploração econômica do bem imóvel - o 

que não ocorre, visto que a autora está recebendo regular-

mente aluguéis, que não são em nada prejudicados pelo 

uso compartilhado da infraestrutura pertencente à locatária.

Jurisprudência
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 8. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1309158/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

DJe. de 20/10/2017).

LICITAÇÃO. EMPRESA ESTATAL. ATIVIDADE-FIM. 

SELEÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Embora as empresas estatais estejam dispensadas de li-

citar a prestação de serviços relacionados com seus res-

pectivos objetos sociais (art. 28, § 3º, inciso I, da Lei 

13.303/2016), devem conferir lisura e transparência a es-

sas contratações, em atenção aos princípios que regem 

a atuação da Administração Pública, selecionando seus 

parceiros por meio de processo competitivo, isonômico, 

impessoal e transparente. (Trecho retirado do Informati-

vo de Licitações e Contratos, n° 331, TCU)

(TCU, Acórdão n° 2033/2017, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, j. em 

13/09/2017.).▲
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Legislação

LEI Nº 13.499, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017

Nos últimos meses, importantes atos normativos foram publicados, impactando diretamente no setor de infraestrutura 

nacional. Dentre eles, destaca-se a aprovação da Lei n° 13.499/2017, a qual estabelece critérios para que sejam celebra-

dos aditivos modificando os cronogramas de pagamento de outorgas nos contratos de parceria no setor aeroportuário. 

Além disto, dois decretos foram publicados pela Presidência da República, relacionados diretamente ao Programa de 

Parcerias de Investimentos, o PPI. O Decreto n° 9.174/2017 trata de empreendimentos públicos federais nos setores de 

energia elétrica, petróleo e gás natural. O Decreto n° 9.180/2017, por sua vez, inclui 13 aeroportos no Programa Nacional 

de Desestatização, a maioria deles localizados no nordeste e centro-oeste do país.▲

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI 

PARA ACESSAR A LEI
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Estabelece critérios para a celebração de aditivos contratuais relativos às outorgas nos 

contratos de parceria no setor aeroportuário.

DECRETO Nº 9.180, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

ACESSAR O DECRETO

Dispõe sobre a inclusão de empreendimentos públicos federais do setor aeroportuá-

rio no Programa Nacional de Desestatização e sobre sua qualificação no âmbito do 

Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

DECRETO Nº 9.174, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

ACESSAR O DECRETO

Dispõe sobre a qualificação de empreendimentos públicos federais de infraestrutura 

nos setores de energia elétrica, petróleo e gás natural, no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da República.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13499.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13499.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9180.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9180.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9174.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9174.htm
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