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O que é? 

 Criado pelo Governo Federal para reforçar a coordenação das políticas de investimento 
em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado.  

 

Objetivo do Programa de Acordo com o Governo: 

 Ampliar as oportunidades de investimento e emprego, estimulando o desenvolvimento 
tecnológico e industrial. 

 Garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas adequadas aos 
usuários. 

 Promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos 
serviços. 

 Assegurar a estabilidade e a segurança jurídica dos contratos, com a garantia da mínima 
intervenção nos negócios e investimentos. 

 Fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais de 
regulação. 
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1ª Fase do PPI (setembro/2016) 
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Desde setembro foram assinados três contratos e lançados sete editais de 
concessão e arrendamento, por exemplo: 

 

 Privatização da CELG D por R$ 2,187 bilhões. 

 

 Publicação dos editais de concessão de terminais portuários em Santarém – 
leilões no dia 23 de março de 2017. 

 

 Publicação do edital dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Salvador e 
Porto Alegre – leilões no dia 16 de março de 2017. 

 

 Arrendamento de área destinada à movimentação e armazenagem de granéis 
sólidos de origem vegetal dentro do porto do Rio de Janeiro – leilão no dia 20 
de abril de 2017. 
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 Publição do edital da concessão da 5ª Rodada de Acumulações 
Marginais. 

 

 Habilitação de 20 consórcios para participarem das licitações para 
realização de serviços técnicos relacionados à concessão de seis 
companhias estaduais de saneamento. 

 

 Publicação de editais de licitação para estruturação de projetos no setor 
de saneamento. 

 

 Audiência pública para análise do primeiro edital de rodovias. 
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Na segunda reunião do PPI foram apresentadas 55 novas concessões, 
além de propostas de renovações de atuais concessões, são elas: 

 

Rodovias (investimentos de 4 bilhões):  

Leilão de trecho de 211km da BR-101 em Santa Catarina, entre as cidades de Paulo Lopes e 
São João do Sul.  

Relicitação de trechos de rodovias que já estão sob concessão: (i) Nova Dutra - BR-116, 
entre Rio e São Paulo; (ii) CRT - BR-116, no Rio de Janeiro; e (iii) Concer - BR-040, entre Rio 
e Minas Gerais. 

  

Ferrovias (investimentos de 25 bilhões):  

Renovação antecipada dos contratos das concessionárias ALL (São Paulo), MRS (Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), FCA (Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e 
Rio de Janeiro), EFVM (Pará e Maranhão) e EFC (Minas Gerais e Espírito Santo). As 
referidas concessões foram feitas no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
com duração de 30 anos.  
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Portos (investimento de 1,410 bilhão): 

Leilão de arrendamento de 4 terminais portuários nos estados do Amapá, Maranhão e dois 
no Paraná: (i) Porto de Santana - terminal para movimentação de cavaco de madeira; (ii) 
Porto de Itaqui - terminal para movimentação de celulose; (iii) Porto de Paranaguá - terminal 
para movimentação de veículos e (iv) Porto de Paranaguá - terminal para movimentação de 
celulose. 

 

Renovação de contratos de arrendamento de sete terminais portuários: (i) Terminal XXXIX de 
Santos – Caramuru; (ii) Terminal Químico de Aratu – Porto de Itaqui; (iii) Terminal Portuário de 
Santa Catarina - São Francisco do Sul; (iv) Terminal de contêineres de Vila do Conde S.A. – 
Convicon; (v) Terminal Nitshore Serviços Portuários – Porto de Niterói (vi) Nitport Serviços 
Portuários –  Porto de Niterói e (vii) Adensamento do terminal portuário de Decal – Suape. 
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Energia (investimentos de R$ 12,8 bilhões):  

Leilão de 35 novos lotes de linhas de transmissão de energia elétrica, num total de 7.358 
quilômetros de rede. As linhas vão passar pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 

   

Saneamento (ainda não há estimativa de investimento para esses 
projetos):  

Concessão de 14 empresas estatais de saneamento (distribuição de água e coleta e 
tratamento de esgoto), nos estados de Santa Catarina, Acre, Amapá, Alagoas, Ceará, 
Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Piauí, Tocantins e 
Amazonas.  

Dos projetos, 10 deles estão com leilão previsto para o primeiro semestre de 2018 (Acre, 
Amapá, Santa Catarina, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Sergipe). Os outros quatro têm leilão previsto para o segundo semestre de 2018 
(Bahia, Piauí, Tocantins e Amazonas).  
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 Interessados: EcoRodovias Infraestrutura Logística S.A. e Pátria 
Infraestrutura III – Fundo de Investimentos em Participações; 

 Pregão: 10 de março de 2017; 

 Vencedor: Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimentos e 
Participações por R$ 917,2 milhões 
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 Edital: lançamento no dia 22 de dezembro de 2016 

 Abertura das propostas: 25 de abril de 2017 

 

Aeroportos 

 Concessão dos serviços de transporte coletivo intermunicipal de 

passageiros sobre pneus, por ônibus, de 5 áreas de operação – Bauru, 

Santos, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. 
 

Transporte Coletivo 

 Concessão de 5 aeroportos executivos em Ubatuba, Bragança Paulista, 

Campinas, Jundiaí e Itanhaém. 
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 Visa autorizar a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria nos 
setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. - Restrita aos 
empreendimentos federais que fazem parte do PPI. 

 

 Ferrovias - Cargas de Terceiro. 

 

 Outros pontos polêmicos. 

 

 Renovações x Relicitações x Novas licitações. 

 

 Renovações no setor portuário? Decreto a ser publicado. 
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 Consórcios sem empreiteiras e contratos de EPC – Disputa de mercado 
e separação entre governo e empreiteiras. 

 

 Mecanismos de Proteção Cambial. 

 

 

 Dificuldades em análises de mercado para definição de preços – os 
diferentes exemplos dos setores portuário (M&A) e aeroportuário 
(Concessão). 

 

 

 Privatizações e Concessões como parte do pacote de socorro aos 
Estados – a complexa situação do saneamento. 
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