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Visão Geral do Programa Paulista de PPP

• O Estado de São Paulo tem 8 contratos assinados de PPP:

Três em fase operacional (cerca de R$ 2,2 bi em investimentos privados já realizados):

- Linha 4 do Metrô SP (fase I)

- Estação de  Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba - Sabesp

- PPP da Linha 8 da CPTM; 

Cinco em fase inicial de execução dos investimentos (cerca de R$ 9,0 bi em investimentos privados
nos próximos 5 anos):

- PPP da Linha 6 do Metrô SP
- PPP da Linha 18 do Metrô SP
- PPP do Sistema Produtor São Lourenço – SABESP
- PPP da Fábrica de Medicamentos da FURP (Américo Brasiliense) e
- PPP dos Complexos Hospitalares (São Paulo, Sorocaba e São José dos Campos)

• Um contrato em fase de licitação (PPP da Rodovia dos Tamoios) e dois projetos com modelagem  
aprovada para entrar em licitação (PPP do SIM da Baixa Santista – VLT) e PPP da Habitação (centro 
de São Paulo) (cerca de R$ 3,5 bi em investimentos privados nos próximos 5 a 6 anos)



Bases do modelo de PPPs do Estado de São Paulo

• Economia paulista responde por cerca de 31% do PIB brasileiro;

• Situação fiscal equilibrada e trajetória decrescente do coeficiente da Dívida Pública sobre a 
Receita Corrente Líquida (RCL);

• Rating do Estado igual ao do Governo Federal, em avaliação pela Moody´s e Fitch;

• Elevado grau de transparência  das contas fiscais  (‘Contas Abertas’  / FMI)

• A Administração paulista apresenta ampla experiência em diferentes modalidades de parcerias 
lato sensu (sociais e de infra-estrutura) e um longo histórico de adimplemento de seus 
contratos; 
lato sensu (sociais e de infra-estrutura) e um longo histórico de adimplemento de seus 
contratos; 

• Apenas na área de rodovias são 18 concessões (cerca de 5,3 mil km de extensão)

• O estado conta com agências regulatórias em pleno funcionamento para rodovias, energia 
elétrica, saneamento e  gás

• O estado também conta com empresas estatais  relevantes e tecnicamente conceituadas  em 
áreas-chave da infra-estrutura urbana => METRO e SABESP

• A estrutura de garantias  do Programa de PPP é claramente definida e aceita pelos parceiros 
privados (CPP como Soc. Anônima fechada  que funciona, mesmo nos grandes projetos, como 
primeira garantidora da s obrigações do Poder Concedente, complementada por outras fontes 
de recursos preferencialmente intra-setoriais)

• A PGE tem participação ativa na análise dos projetos e respalda juridicamente o programa



• Possibilita a apresentação de proposta, estudos ou  levantamentos, por pessoas físicas ou  
jurídicas da iniciativa privada, com vistas a inclusão de projetos no Programa de PPP.

• Disciplina a sistemática de recebimento, análise e aproveitamento de estudos e projetos 
recebidos

Decreto Estadual 57.289/2011

A Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP

1. as linhas básicas do projeto, com a descrição do objeto, sua relevância e os benefícios econômicos e sociais advindos;
2. a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantação do projeto;
3. as características gerais do modelo de negócio, incluindo a modalidade de PPP considerada mais apropriada, previsão 

das receitas esperadas e dos custos operacionais envolvidos;
4. a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da contraprestação pecuniária demandada do Parceiro Público;
5. outros elementos que permitam avaliar a conveniência, a eficiência e o interesse público envolvidos no projeto, inclusive 

os estabelecidos no artigo 4º da Lei nº 11.688, de 19 de maio de 2004.

MIP deverá conter:
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Desde a edição do Decreto foram  recebidas 37 MIPs e  4 projetos que já 
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Dos 12 chamamentos públicos 5 foram licitados
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A experiência de São Paulo – lições iniciais

• O disciplinamento do recebimento de propostas do setor privado foi importante, necessário e de
modo geral positivo para o Programa de PPP do Estado de São Paulo

• A possibilidade de apresentação de propostas motivou o setor privado e, em vários casos , os estudos
contribuíram, no mínimo, para um maior realismo e conhecimento acerca das efetivas possibilidades
de implantação dos projetos (5 das 41 propostas recebidas foram levadas à fase de licitação e muitas
ainda estão em análise)

• Mas os estudos apresentados foram desiguais e os graus de aproveitamento variaram• Mas os estudos apresentados foram desiguais e os graus de aproveitamento variaram
significativamente => a abertura para recebimento de estudos não suprime a necessidade de
análise técnica rigorosa das propostas recebidas – todos os projetos objeto de chamamento
público contaram com uma equipe de consultores para apoio à estruturação final do projeto

• Houve algumas propostas inovadoras em conteúdo e/ou formato das políticas, mas onde já existia
expertise no setor público houve maior objetividade e celeridade na análise das propostas
recebidas, especialmente nos casos de sua rejeição/qualificação

• Estabelecer a comparabilidade, os critérios de aproveitamento  dos estudos e o equilíbrio entre 
inovação  e  exequibilidade são pontos críticos mas superáveis dos procedimentos  

• Áreas de grande complexidade institucional e organizacional no setor público (com múltiplos atores e 
competências) tendem a reduzir a efetividade das MIPs como instrumentos de desenvolvimento dos 
projetos


