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I. Quais são os problemas de hoje?

Crise político-econômica 

Escassez de crédito

Ausência de bons projetos 
autossustentáveis

http://hojesaopaulo.com.br/noticia/licitacoes-de-rodovias-federais-poderao-ser-feitas-separadamente/2552
http://hojesaopaulo.com.br/noticia/licitacoes-de-rodovias-federais-poderao-ser-feitas-separadamente/2552
http://regeneracaodobem.blogspot.com/2015/01/indagacao-oportuna.html
http://regeneracaodobem.blogspot.com/2015/01/indagacao-oportuna.html


Como destravar investimentos?

I. Quais são os problemas de hoje?

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/dnit-preve-r-5-5-bilhoes-de-investimento-em-rodovias-em-2015
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/dnit-preve-r-5-5-bilhoes-de-investimento-em-rodovias-em-2015
http://estradas.com.br/retomada-de-obras-do-dnit-registra-investimentos-de-r4-11-bi-em-setembro/
http://estradas.com.br/retomada-de-obras-do-dnit-registra-investimentos-de-r4-11-bi-em-setembro/
http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/8178
http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/8178
http://www.frotacia.com.br/noticia/governo-atrasa-pagamentos-de-obras-em-rodovias-federais
http://www.frotacia.com.br/noticia/governo-atrasa-pagamentos-de-obras-em-rodovias-federais
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 Estruturação de Projetos

 Estudos Consistentes

 Cláusulas claras e exequíveis no Contrato e no Edital

 Consulta e Audiência Pública

 Maior diálogo com o Mercado para definição de diretrizes econômicas

 Licitação

 Procedimentos licitatórios com regras que busquem eliminar burocracias formais, e fomentar a

competitividade (e.g. inversa de fases)

 Prazos compatíveis

 Execução Contratual - segurança de contratos

 Previsão clara de disposições contratuais para alocação de riscos, obrigações e cumprimento do

instrumento

 Fortalecimento de Agências Reguladoras, mitigando o contingenciamento de receitas e a indicação

política de diretores

II. Atração de Investimentos

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS, LICITAÇÃO E SEGURANÇA DE CONTRATO
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Outorga Tarifa

II. Atração de Investimentos

MODELAGEM DAS CONCESSÕES DA DÉCADA DE 90 VS. DAS CONCESSÕES DOS GOVERNOS

LULA E DILMA

http://regeneracaodobem.blogspot.com/2015/01/indagacao-oportuna.html
http://regeneracaodobem.blogspot.com/2015/01/indagacao-oportuna.html
http://www.emanuellagalvao.com.br/category/pagamento/
http://www.emanuellagalvao.com.br/category/pagamento/
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Maior participação estrangeira nos 
certames rodoviários

Credibilidade 
Institucional

Atestados

Exigências 
financeiras

No que consiste a 
melhor contratação à 

Administração Pública?

- Tradução e consularização de atestados
- Registro no Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia - Confea

Índices de alavancagem

Segurança jurídica de contratos
Coordenação institucional

II. Atração de Investimentos

PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA NAS LICITAÇÕES RODOVIÁRIAS COMO FORMA DE DESTRAVAR

INVESTIMENTOS

 Eliminar exigências financeiras; eliminar atestados; e fortalecer instituições para fiscalização e gestão do contrato
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II. Atração de Investimentos

PPP MAIS

 Objetivo: ampliar e fortalecer parcerias entre o Estado e a iniciativa privada

 Novas Regras para melhorar os certames e atrair investimentos:

 Certame Internacional

 Estrangeira poderá ser líder de Consórcio

 Prazos adequados para a licitação (60 dias da publicação do edital até a etapa seguinte da licitação)

 Consórcio para emissão de licenças necessárias

 Vedação à solicitação de atestados de investimento ou operação, como regra

 Fortalecimento de garantias financeiras (bid bond, performance bond e outorga prévia)
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 O país passa por um momento de crise político-institucional e econômica, com dificuldade para retomar o

crescimento

 O investimento de empreendimentos no setor de infraestrutura são tidos como principal vetor para a

retomada do crescimento nacional

 Novas práticas devem ser usadas no âmbito da estruturação de projetos, organização de licitações e

acompanhamento de contratos, para captar investimentos voltados para estes empreendimentos

III. Conclusão

 A participação de investidores estrangeiros nesses projetos requer a mudança

de cultura em relação ao procedimento licitatório e modelagem

 O projeto do PPP Mais contém importantes exemplos de mecanismos que

podem fomentar essa mudança na Administração Pública

 Independente disso, a atual legislação já permite que certas medidas sejam

tomadas para ampliar a participação estrangeira. Resta serem aplicadas!
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