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Anexos Técnicos

• Estrutura (costumeiro)
– Bens pré-existentes

• Arrolamento de bens

• Vida útil dos bens da concessão

• Lista dos bens reversíveis

• Processo (costumeiro)
– Especificações técnicas 

dos serviços adquiridos

• Resultado (± novidade)
– Sistema de mensuração 

– Bens imóveis
• Diretrizes de projeto

• Diretrizes de obras

• Requisitos ambientais

– Bens móveis (equipamentos, móveis, 
software)

• Sistemas de aquisição e aprovação

• Especificação

• Quantitativo

– Sistema de mensuração 
de desempenho



Diretriz Básica da Elaboração 
dos Documento

• Todos os documentos produzidos devem 
estar claramente ligados ao objeto do 
contrato
– Um contrato de PPP tem quatro blocos de – Um contrato de PPP tem quatro blocos de 

documentos técnicos: 
• Requisitos a respeito da estrutura
• Requisitos a respeito do processo
• Resultados esperados
• Sistema de governança



Elementos da Estrutura



Bens já Existentes



Termo de Arrolamento e 
Transferência de Bens

Móveis e Imóveis
• Objetivo

– Transferência física de bens do poder concedente para a 
concessionária

• Significado
– Transferências de responsabilidades do Poder Concedente para 

a Concessionária sobre a proteção do bem, assim como dos 
custos associados ao bem como: água, energia, manutenção

• Conteúdo
– Descrição dos bens transferidos. Por exemplo:

• Dados a área, poligonal

• Matrícula na prefeitura, escritura

• Lista de equipamentos e móveis, estado físico



Vida Útil dos 
Bens da Concessão

• Objetivo
– Informar aos licitantes a situação física dos bens a serem transferidos

• Significado
– Considerando que alguns bens precisam passar por intervenção ou 

substituição ao longo da concessão, em especial no caso de 
equipamentos, esta informação dá ao licitante um parâmetro para ele 
dimensionar os recursos e o momento em que ele deve se preparar dimensionar os recursos e o momento em que ele deve se preparar 
para substituir aqueles bem

• Conteúdo
– Descrição dos bens transferidos

– Data da aquisição

– Quem define a vida útil: depende da alocação de riscos
• Licitante é quem deve estimar quando a substituição deve ocorrer, quando a 

substituição não é um requisito obrigatório

• Quando já se quer garantir a substituição em um dado memento do contrato, o poder 
concedente consigna a vida útil e isso deve ficar claro



Lista dos Bens Reversíveis

• Objetivo
– Estabelecer quais bens retornarão ao Poder Concedente ao final da 

concessão

• Significado
– Esclarecer quem será responsável por lidar com bens e equipamentos 

ao final da concessão. Definir se haverá substituição ou investimentos ao final da concessão. Definir se haverá substituição ou investimentos 
na final da concessão.

• Conteúdo
– Lista dos bens da concessão que retornarão ao poder concedente

– Possibilidades
• Devolver tudo

• Devolver imóvel

• Devolver equipamentos

• Devolver parte dos equipamentos

• Não devolver nada



Bens a Serem Adquiridos ou 
Produzidos pela 
ConcessionáriaConcessionária



Diretrizes para o 
Desenvolvimento de Projetos

• Objetivo
– Enumerar os projetos que 

devem ser apresentados: 
avaliados ou apreciados?

– Definir a dinâmica do 
processo de produção e 
aprovação dos projetos

• Conteúdo
– Perfil do empreendimento

– Premissas do projeto

– Premissas de sustentabilidade

– Definição do nível mínimo de qualidade de 
materiais utilizadosaprovação dos projetos

• Significado
– Garantir que o Poder 

Concedente tenha papel 
importante do processo de 
decisão sobre a arquitetura 
dos estabelecimentos, 
incentivar o privado a fazer 
projetos de qualidade, 
melhorar a segurança do 
Poder Concedente sobre a 
solidez da obra, estimular a 
fluidez da obra

– Premissas de flexibilidade dos espaços

– Requisitos de segurança humana e patrimonial

– Indicar a necessidade de aplicação de 
conceitos de humanização de ambientes

– Estabelecer os requisitos estéticos

– Lista de documentos e legislação norteadora, 
para além daquelas obrigatórias

– Programação arquitetônica e 
predimensionamento (se necessário)

– Fluxo dos processos (se necessário)

– Exigência de maquete (física e eletrônica)



Diretrizes para 
Execução da Obra

• Objetivo
– Definir as grandes 

linhas do processo 
construtivo sem 
interferir na técnica 
usada pela 
Concessionária

• Conteúdo
– Definição da fiscalização

– Definição dos grandes marcos a serem 
monitorados

– Premissas de sustentabilidade da obra

– Lista de documentos e legislação norteadora, para 
além daquelas obrigatórias• Significado

– Garantir que o Poder 
Concedente tenha 
algum nível de 
conhecimento e 
acompanhamento da 
obra

além daquelas obrigatórias

– Definição do perfil dos principais interlocutores da 
concessionária com o poder concedente

– Sistema de acompanhamento do as built

– Rotina de reuniões para acompanhamento da obra

– Definição do processo de comissionamento

– Sistema de recebimento provisório e definitivo

– Modelo do manual do usuário

– Termos de garantia



Diretrizes Ambientais

• Objetivo
– Estabelecer quais são os requisitos ambientais para a execução 

do projeto

• Significado
– Esclarecer, dentro das informações disponíveis, quem será – Esclarecer, dentro das informações disponíveis, quem será 

responsável por lidar com as diversas licenças ambientais e 
quais são os requisitos para as licenças.

• Conteúdo
– Lista de procedimentos necessários à realização das licenças

– Atribuição de responsabilidades



Equipamentos: Sistema de 
Aquisição e Aprovação

• Objetivo
– Estabelecer como se dará o processo de aquisição de bens móveis

• Significado
– Esclarecer quem será responsável por adquirir os equipamentos e 

móveis, como se dará o processo de aprovação da aquisição e elencar 
as responsabilidadesas responsabilidades

• Conteúdo
– Esclarecimentos sobre termos usados nas especificações

– Roteiro para aprovação das especificações detalhadas da 
concessionária

– Roteiro para aprovação dos equipamentos adquiridos

– Roteiro para aprovação das instalações dos equipamentos

– Requisitos de treinamento



Equipamentos: Especificação

• Objetivo
– Estabelecer um padrão mínimo dos equipamentos requisitados

• Significado
– Detalhar qual é a especificação dos equipamentos a serem 

adquiridos pela concessionária com o intuito de garantir uma adquiridos pela concessionária com o intuito de garantir uma 
comparabilidade das propostas e o viabilizar atingimento das 
metas pactuadas.

• Conteúdo
– Lista de equipamentos com as respectivas especificações 

• Se o operador do equipamento for o Poder Concedente, o 
detalhamento deve ser maior

• Se o operador do equipamento for a Concessionária, optar por 
especificar o mínimo possível



Equipamentos: Quantitativo

• Objetivo
– Estabelecer a quantidade dos equipamentos por ambiente

• Significado
– Quantificar  os equipamentos a serem adquiridos pela Concessionária 

com o intuito de garantir uma comparabilidade das propostas e o 
viabilizar atingimento das metas pactuadas viabilizar atingimento das metas pactuadas 

– Informar à concessionária o local de instalação dos equipamentos

• Conteúdo
– Quantitativo de equipamentos por ambiente

• Se o operador do equipamento for o Poder Concedente, a precisão do 
quantitativo deve ser maior

• Se o operador do equipamento for a Concessionária, a precisão do 
quantitativo deve ser a mais próxima do real possível



Software: Sistema de Aquisição 
e Aprovação

• Objetivo
– Estabelecer como se dará o processo de aquisição software

• Significado
– Esclarecer quem será responsável por adquirir os software, 

como se dará o processo de aprovação da aquisição e elencar como se dará o processo de aprovação da aquisição e elencar 
as responsabilidades

• Conteúdo
– Esclarecimentos sobre termos usados nas especificações

– Roteiro para aprovação das especificações detalhadas da 
Concessionária

– Roteiro para aprovação dos softwares adquiridos

– Roteiro de validação e auditoria do software

– Requisitos de treinamento



Software: Especificação e 
Quantitativo

• Objetivo
– Estabelecer requisitos 

mínimos dos software

• Significado
– Detalhar quais são os 

requisitos mínimos dos 

• Conteúdo
– Capacidade de transmissão de dados 

– Especificação se precisa de sistema 
baseado em web 

– Requisitos de segurança

– Velocidade de tráfegorequisitos mínimos dos 
softwares, as 
funcionalidades 
desejadas, os sistemas 
a serem 
compatibilizados 
objetivando de garantir 
uma comparabilidade 
das propostas e o 
viabilizar atingimento
das metas pactuadas

– Velocidade de tráfego

– Consistência

– Confiabilidade
• Se o operador do equipamento for o 

Poder Concedente, o detalhamento deve 
ser maior

• Se o operador do equipamento for a 
Concessionária, optar por especificar o 
mínimo possível



Elementos de Processo



Especificações Técnicas dos 
Serviços Adquiridos

• Objetivo
– Estabelecer requisitos 

mínimos dos serviços a 
serem prestados pela 
Concessionária

• Significado

• Conteúdo
– Detalhamento dos requisitos técnicos dos 

serviços contratados. Ideal é que se 
consiga agrupar o sistema de avaliação 
em grandes blocos

– Deve-se evitar especificações muito 
detalhadas, pois como o risco da – Apresentar para a 

Concessionária as 
especificações técnicas 
dos serviços a serem 
prestados. Indicando o 
nível de serviço 
desejado e os 
requisitos que serão 
avaliados para fins de 
acompanhamento do 
desempenho da 
Concessionária

detalhadas, pois como o risco da 
tecnologia empregada para a prestação 
do serviço é, normalmente, do privado, 
ele deve definir como prestará o serviço

– As especificações devem ser voltadas 
para descrever os resultados esperados 
mais que o como fazer

– Esse documento deve ser cotejado com o 
documento de indicadores e metas para 
observar se a meta definida está descrita 
no documento de especificações técnicas 
dos serviços



Cronograma de Ativação do 
Serviço

• Objetivo
– Definir o processo de ativação do serviço

• Significado
– Precisar o processo de ativação do serviço em todas as suas etapas: 

comissionamento, atividades pré-operacionais, sistema de 
transferência de serviçostransferência de serviços

• Conteúdo
– Cronograma de comissionamento de estrutura, equipamentos e ambos

– Definição das atividasdes pré-operacionais como treinamento nas 
novas instalações

– Processo e responsabilidade sobre a transferência de bens e pessoas 
entre unidades já existentes



Resultados Esperados



Diretrizes para a 
Construção dos Indicadores e 

Definição das Metas
• Objetivo

– Descrever os requisitos da 
prestação de serviço que 
serão avaliados 
periodicamente e que 
influenciam no valor da 
contraprestação 

• Conteúdo
– Descrição dos indicadores

– Definição das metas

– Atribuição de pesos para 
diferentes indicadores

• Esse é o documento essencial contraprestação 

• Significado
– Esclarecer quais os elementos 

são relevantes na prestação 
do serviço contratado, 
enumerar os pontos de 
observação da comissão de 
acompanhamento para fins de 
pagamento, quantificar e 
qualificar os valores a serem 
atingidos

• Esse é o documento essencial 
ao monitoramento do contrato.

• Deve estar intimamente ligado 
às especificações da 
prestação do serviço

• Um documento falho impede a 
boa fiscalização


