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TÓPICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos do trabalho;
Premissas básicas da Concessão;
Lei nº 8.666/93 x Lei nº 8.987/95;
“Projeto Básico” x fases da Concessão;
Licenciamento ambiental;
“Elementos de projeto básico” x tipos de
obras; e
7. Conclusões e recomendações.
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Este estudo objetiva discutir a dimensão que o
“projeto básico” representa no contexto das
concessões de serviços públicos precedidas pela
execução de obras.
Trata-se de um estudo introdutório, onde são
apresentados conceitos e reflexões visando
alcançar um entendimento viável e prático sobre
o tema.
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1) Lei nº 8.666/93, art. 6º (projeto básico) => se aplica
a obras parte de objeto em concessão?
2) Lei nº 8.987/95, art. 18 => quais são “os dados
relativos à obra, dentre os quais os elementos do
projeto
básico
que
permitam
sua
plena
caracterização”?
>> o legislador gerou um ponto de incerteza ainda não
pacificado, que permite interpretações as mais
diversas.

3) Como será o “detalhamento” do orçamento?
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4) O que significa “conta e risco”?
Lei nº 8.987/95, art. 2º - III - concessão de serviço
público precedida da execução de obra pública: a
construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de
interesse público, delegada pelo poder concedente,
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à
pessoa jurídica ou consórcio de empresas que
demonstre capacidade para a sua realização, por sua
conta e risco, de forma que o investimento da
concessionária seja remunerado e amortizado mediante
a exploração do serviço ou da obra por prazo
determinado;
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A concessão precisa harmonizar interesses distintos:
Poder Concedente (sociedade) x Empreendedor.
A Lei busca regular este equilíbrio, de acordo com o
contexto social vigente.
A Licitação define as condicionantes para
harmonizar os interesses das partes.
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Contrato + Regulação: assegurar realização dos
investimentos
e a prestação adequada dos
serviços.
Este contexto apresenta grande complexidade
técnica e econômica.
Ante o conjunto de condições demonstradas, a
plena caracterização do objeto (“projeto básico”)
assume importância significativa.
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“Projeto Básico”
 é estratégico;

 expertise é essencial ;
(do Poder Público e do Empreendedor)

 Há que se definir “quais são os parâmetros”;
CONCEITO DA LEI Nº 8.666/93 => completo e definido
CONCEITO PRIVADO => flexibilidade/negociado

CONCEITO DA LEI DAS CONCESSÕES Nº 8.987/95 =>
elementos do projeto básico
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 Lei 8.666: art. 7º,

2º.

As obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados em
participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o
art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
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 Lei 8.666/93: art. 124
Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou
concessão de serviços públicos os dispositivos desta Lei
que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto.
Parágrafo único. As exigências contidas nos incisos II a IV
do
2º do art. 7º serão dispensadas nas licitações para
concessão de serviços com execução prévia de obras em
que não foram previstos desembolso por parte da
Administração Pública concedente.
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível
para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição
de todos os seus custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas
no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando
for o caso.”
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Lei 8.987/95
Art. 18 - o edital de licitação será elaborado pelo
poder concedente, observados, no que couber, os
critérios e as normas gerais da legislação própria
sobre
licitações
e
contratos
e
conterá,
especialmente:
[...]
XV - nos casos de concessão de serviços públicos
precedida da execução de obra pública, os dados
relativos à obra, dentre os quais os elementos do
projeto
básico
que permitam sua
plena
caracterização, bem assim as garantias exigidas
para essa parte específica do contrato, adequadas
a cada caso e limitadas ao valor da obra.
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1. NO PLANEJAMENTO DA CONCESSÃO
2. NO ESCOPO DA LICITAÇÃO
3. NA PROPOSTA DA LICITANTE
4. NA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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1. NO PLANEJAMENTO DA CONCESSÃO
Fase do diagnóstico, dos estudos preliminares e
das estimativas de custos e receitas para montagem
da licitação e definição das bases da contratação.
Orçamento sintético / baseado em indicadores
setoriais, gerais, dados históricos, etc.

>> Ex.: Plano de Saneamento Básico – referência

13

2. NO ESCOPO DA LICITAÇÃO
Opção 1: Fornecer um “Projeto Básico”
 Projeção de cenários;
 Conhecimento tecnológico e econômico conhecido;
 Definição dos elementos técnicos sob estes parâmetros
>> este “projeto básico” será referência do
Concedente)
Opção 2: Trabalhar sob indicadores de desempenho
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No caso da concessão através do fornecimento
apenas de padrões de desempenho:
Vantagem: simplificação ao Concedente e à
regulação.
Desvantagem: possível perda de capacidade de
ação de regulação efetiva e dificuldades práticas
de fixar os parâmetros aceitáveis de preço / tarifa
e analisar o reequilíbrio econômico-financeiro
Necessário:
>> condições excepcionais de conhecimento de
mercado, pouco usuais no Brasil.
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3. NA PROPOSTA DA LICITANTE

 Prova da capacidade

em cumprir / superar as

exigências;

 Demonstrar capacidade técnica através

de

sua

concepção de execução do Objeto.

4. NA VIGÊNCIA DO CONTRATO

 Fornecimento do “projeto básico” similar aquele da
8.666/93 para ajuste do contrato Projeto executivo
para fiscalização / regulação.
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Se não há projeto básico e nem projeto executivo!!

 não seria viável exigir-se a LP antes da concessão;

 poderia se disponibilizar a respectiva Licença Prévia - LP,
válida e atualizada no momento da assinatura do contrato;

 Se, por algum motivo específico, houver impossibilidade

de disponibilizar esta LP - pela exigência de projeto
executivo, por exemplo - a Administração deverá ter
possuir estudos ou análises consistentes que indiquem ou
afirmem a viabilidade do empreendimento.
>> Restará à Concessionária, neste caso, dar continuidade
aos trâmites legais respectivos, visto que será ela que
fornecerá os projetos finais e manterá os subsídios para
execução dos serviços e investimentos.
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o TCU (IN 27/1998), estabelece o envio prévio à
licitação para concessão, de relatório sintético
sobre os estudos de impactos ambientais e que
indiquem a situação do licenciamento ambiental.
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Viabilidade ambiental:


Exemplo: em se tratando de sistema de água e
esgoto:

1) a certidão da Prefeitura Municipal (consulta de
viabilidade de uso do solo), declarando que o local e o
tipo de empreendimento ou atividade estão em
conformidade com a legislação aplicável ao uso e
ocupação do solo (Res. CONAMA nº 237/97, art. 10,
1º);

19

Viabilidade ambiental:
2) a outorga para o uso da água, quando for o caso, emitida
por órgão competente (Res. CONAMA nº 237/97, art. 10,
1º); e
3) estudo de capacidade de suporte de carga do corpo de
água receptor (Res. CONAMA nº 357/05, art. 26, 1º e
2º), que demonstre condições para receber esse
efluente.
>>estes estudos e os critérios e exigências do órgão
licenciador deverão ser demonstrados e integrar,
como anexo, o edital.
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VARIAM CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO A
SER CONCEDIDO, MAS ESTARÃO RELACIONADOS A:

 Estudos de viabilidade técnica

• os fins propostos podem ser concretizados e com a melhor
tecnologia?

 Estudos viabilidade econômica-financeira (estimativas)

• há equilíbrio entre receitas, despesas, investimentos, impostos e
tarifa módica? (Fluxo de Caixa Descontado)

 Estudos ambientais

• licença ambiental ou viabilidade ambiental foi obtida, as
condicionantes foram orçadas, o passivo como fica?
>> elaboração de adequada Matriz de Riscos,
pelo Poder Concedente.
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A. SANEAMENTO BÁSICO
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I - diagnóstico da situação e de seus impactos
nas condições de vida, utilizando sistema de
indicadores sanitários, epidemiológicos,
ambientais e socioeconômicos e apontando as
causas das deficiências detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo
prazos para a universalização, admitidas
soluções graduais e progressivas, observando a
compatibilidade com os demais planos setoriais;
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III - programas, projetos e ações necessárias para
atingir os objetivos e as metas, de modo compatível
com os respectivos planos plurianuais e com outros
planos governamentais correlatos, identificando
possíveis fontes de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação
sistemática da eficiência e eficácia das ações
programadas.
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B. OBRAS RODOVIÁRIAS
C. GERAÇÃO DE ENERGIA
D. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
E. OUTRAS
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 o contexto das concessões é complexo, técnica e
economicamente, sendo inegável importância da
plena definição dos “elementos de projeto básico”
que caracterizem as obras;

 estes

elementos técnicos não podem ser
confundidos
com
meros
indicativos,
sem
fundamentação
em estudos preliminares /
diagnósticos qualificados;

 o “projeto básico”é estratégico, pois é a partir dele
que são estabelecidos os parâmetros técnicos,
econômico-financeiros e sociais envolvidos;
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 nas diferentes fases da concessão, há necessidade
de elementos com diferentes níveis de precisão e
complexidade, a verificar caso a caso;

 mesmo que não execute as obras e serviços, o
Poder Concedente deverá ter expertise suficiente
para estimar antecipadamente padrões sob os
quais seria possível executar o Objeto a conceder,
mesmo que não obrigue a adoção dos elementos
que se utiliza para isto;
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 a concessionária deve fornecer seus projetos à
fiscalização do Poder Concedente;

 a concessão

através
de indicadores de
desempenho, deve ocorrer apenas em condições
de excepcional conhecimento das condições do
mercado, com uso de indicadores confiáveis e
plenamente confiáveis;

 nas concessões tradicionais e PPPs, o “projeto
básico” são na verdade “elementos de projeto
básico”, não seguem exatamente a Lei 8.666/93;
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•a

“licença
ambiental;

ambiental”

pode

ser

viabilidade

•o

orçamento não precisa detalhar os custos
unitários (lei 8.666/93), mas demonstrar a
compatibilidade (estimativa) em bases claras e reais
(não global!);

• definir

objetivamente os “elementos de projeto
básico” para os mais diversos tipos de obras!
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