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Apresentação de Projeto Preliminar 
à Unidade de PPP

• Secretaria interessada envia Projeto Preliminar ao CGP, contendo:

– o objeto da parceria especificando, dentre outros elementos:
• descrição dos serviços que serão prestados através da 

concessão
• avaliação do impacto social do projeto
• área de influência, localização geográfica e situação • área de influência, localização geográfica e situação 

fundiária da área do projeto

– a justificativa do interesse público

– a demonstração da compatibilidade do projeto com a Lei 
Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 
Plano Plurianual

– a estimativa do valor do investimento e, se houver, do valor da 
tarifa que será cobrada do usuário

– cronograma preliminar

– estudos técnicos disponíveis



Aprovação do Projeto Preliminar no 
Conselho Gestor

• Com base nos documentos recebidos a UPPP 
emite parecer de enquadramento à lei (art. 5º, 
Lei Estadual 9.290/04) 

• O Presidente do CGP convoca reunião do 
conselho para deliberação ou decide ad conselho para deliberação ou decide ad 

referendum o prosseguimento do projeto
• É constituído grupo de trabalho intersetorial

(GTI) que conduzirá os estudos



Principais eixos dos estudos
• Modelagem Técnica:

– Estudos de engenharia
– Estudos de demanda
– Estudos ambientais 
– Configuração dos serviços– Configuração dos serviços
– Relação de bens reversíveis
– Quadro de Indicadores de Desempenho – QID

• Modelagem Jurídica:
– Modelo Jurídico-institucional
– Marcos regulatórios
– Matriz de risco
– Minuta de Edital e Anexos 



Principais eixos dos estudos

• Modelagem Econômico-financeira:
– Elaboração do Value for Money
– Análise de riscos
– Definição do retorno mínimo esperado
– Identificação de receitas acessórias– Identificação de receitas acessórias
– Arranjos de garantias
– Bancabilidade do projeto
– Seguros necessários e coberturas
– Fluxo de Caixa do Projeto



Elaboração dos Estudos Técnicos

Contratação dos 
estudos de modelagem

• Elaboração de termos 
de referência e 

Proposta de 
Manifestação de 

Interesse

• Elaboração de termo de 
referência do PMI e de referência e 

realização de licitações 
para contratação de 
consultores

referência do PMI e 
realização da sessão de 
abertura e julgamento

• Contratação de 
consultoria para seleção 
das propostas e 
complementação dos 
estudos



Instrução do processo de PPP

O Processo de PPP deverá ser instruído com os 
seguintes documentos, e só após remetido à Unidade 
de PPP para nova manifestação:
1. Proposta preliminar

2. Parecer inicial da Unidade de PPP

3. Aprovação da proposta preliminar pelo CGP, com respectivas 
publicações

4. Ato de constituição do GTI

5. Estudos produzidos

6. Atas de reunião do GTI

7. Manifestação da secretaria interessada quanto aos aspectos 
da modelagem técnica, dentre outros de sua competência

8. Impacto orçamentário e declaração do ordenador de despesa 



Análise da UPPP e PGE

• A Unidade de PPP avalia o Projeto com enfoque em:
– Modelagem econômico-financeira
– Comprometimento da Receita Corrente Líquida do 

Estado
– Limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade – Limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal

• A PGE avalia o Projeto com enfoque na:
– Modelagem jurídica



Aprovação do Projeto no Conselho 
Gestor

• UPPP encaminha 
para o CGP
– Síntese Projeto
– Parecer da Secretaria 

Interessada

• Secretaria 
Interessada defende 
o projeto
– Relevância do projeto
– Impacto sócio-Interessada

– Parecer da UPPP
– Parecer da PGE

• Presidente do CGP 
agenda reunião para 
apreciação Projeto

– Impacto sócio-
econômico

– Dados financeiros
– Inovações 
– Cronograma do 

projeto e de 
implantação

– Value for money



Autorização do Governador

• Aprovado o Projeto pelo CGP, os autos 
são encaminhados à Casa Civil, contendo 
inclusive a ata e resolução do CGP para 
aprovação do Governador aprovação do Governador 

• A aprovação do Governador é publicada 
no DOE 

• Também é publicada a resolução do CGP 
no DOE



Consulta Pública

Toda PPP, por exigência legal, requer a 
realização de consulta pública
– Objetivo: publicidade e fomentar a discussão popular
– Conteúdo: justificativa para a contratação, edital e 

anexosanexos
– Prazo: mínimo de 30 dias, a contar da publicação no 

DOE, com intervalo mínimo de 7 dias da data de 
publicação do edital para licitação

– Meio: disponibilização em site
– Divulgação: DOE e jornais de grande circulação
– Produto: recebimento de sugestões e críticas



Audiência Pública

Toda licitação com valor superior a 100 
vezes o limite para concorrência de obras, 
por exigência legal, requer a realização de 
audiência pública
– Objetivo: publicidade e fomentar a discussão popular– Objetivo: publicidade e fomentar a discussão popular
– Objeto: conteúdo a ser licitado
– Prazo: 15 dias úteis antes da data prevista para a 

publicação do edital e divulgada com antecedência 
mínima de 10 dias úteis da sua realização

– Meio: disponibilização em site
– Divulgação: DOE e jornais de grande circulação
– Produto: recebimento de sugestões e críticas



Outros Fóruns de discussão

Além da realização da Consulta Pública e de 
Audiência(s) Pública(s), costuma-se realizar:
– Road shows com players
– Sessões públicas de apresentação sem as 

formalidades da Audiência Pública, inclusive formalidades da Audiência Pública, inclusive 
em outros estados da federação

Finalizada a etapa de discussões, a Secretaria 
Interessada publica as respostas aos 
questionamentos formulados 



Pós-Consulta Pública

Havendo alterações relevantes do Projeto em 
função da consulta/audiência pública, os 
estudos devem ser revistos e consolidados:
– A Secretaria Interessada justifica as alterações e 

refaz parecer, enviando versão final da modelagem refaz parecer, enviando versão final da modelagem 
para UPPP

– UPPP emite novo parecer e envia à PGE
– PGE aprecia as modificações e emite novo parecer
– O Projeto é submetido à reapreciação do CGP e do 

Governador



Procedimentos finais da fase 
interna 

• Publicação de novo autorizo do Governador, se 
houver

• Publicação de nova resolução do CGP, se 
houver

• Publicação da justificativa da conveniência da 
concessão

• Publicação da Comissão de Licitação
• Publicação do edital e anexos no DOE e jornais



Participação da BOVESPA
• A BOVESPA atua nacionalmente na realização de 

leilões de concessão, em especial os realizados pela 
ANTT e ANEEL

• Objetivo: 
– Disponibilização de infraestrutura para realização das sessões 

de licitação e de audiências públicasde licitação e de audiências públicas

– Auxilia no julgamento das propostas e na realização do leilão, 
disponibilizando inclusive, leiloeiro

– Realiza a guarda e avaliação das garantias de participação

– Confere maior transparência e publicidade ao certame

– Auxilia na divulgação da licitação e audiências públicas

– Elabora o manual da licitação

• Contratação: o contrato é celebrado pela SEFAZ, 
através da UPPP e custeado pelo vencedor da licitação



Obrigado!


