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RESUMO 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento econômico brasileiro depende da expansão da infraestrutura pública, 

que, nas últimas décadas, se vem procurando fazer por meio de programas de concessão. O 

trabalho objetiva compreender porque a administração pública tem constantemente 

recorrido à autorização de estudos, prevista no art. 21 da lei 8.987/95, para obter auxílio de 

particulares na estruturação de projetos de concessão de infraestrutura. A desconfiança é 

que o faz como forma de substituir a contratação de serviços de consultoria para evitar 

percalços do regime geral das contratações públicas: a lei 8.666/93. Para alcançar tal 

objetivo, o trabalho propõe entender como ocorre cada procedimento de estruturação de 

concessão: a estruturação contratada e a estruturação autorizada. A partir disso, 

compreender suas vantagens e limitações. Constato que, dadas as particularidades do 

serviço de consultoria para estruturação de concessão, a lei 8.666/93 não possui regime 

adequado a essa contratação. A pesquisa constatou também que a administração, 

recorrentemente, busca vias legais alternativas para obter tal serviço. Verifico que a 

autorização de estudos é atualmente usada como mais uma dessas vias alternativas — em 

que pese não tenha sido criada para esse fim — e que não supre as necessidades da 

administração pública na obtenção de projetos de concessão de infraestrutura. Por fim, 

concluí que, idealmente, o ordenamento jurídico brasileiro precisa instituir regime jurídico 

diferente do modelo da lei 8.666/93 para contratar consultorias para auxiliar a 

administração a estruturar concessão de infraestrutura. 

 

Palavras-chaves: concessão; infraestrutura; administração pública; estruturação de 

projeto; iniciativa privada; contratação; autorização de estudos; lei 8.666/93; lei 8.987/95. 

  



 

ABSTRACT 
 

 

 

 

 

Brazil’s economic development depends on the expansion of public infrastructure, which 

in the last decades has been done through concession programs. The study aims to 

understand why the government has constantly resorted to “permit studies” trough the 

administrative authorization referred in art. 21 of law 8.987/95 for obtain private assistance 

in structuring infrastructure concession projects. The suspicion is that it does as a way to 

replace the hiring of consulting services and avoid limitations of public procurement’s 

general system: law 8.666/93. To achieve this goal, it proposes to understand how each 

concession structuring procedure occurs: the contracted structuring and the authorized 

structuring. And through this, understand its advantages and limitations. The study found 

out that, given the particularities of consulting services for the structuring of concession, 

law 8.666/93 does not have adequate arrangements to fit this kind of contract. It also found 

out that the administration repeatedly seeks legal alternatives for contracting such services. 

It verified that the referred administrative authorization is currently used as one of these 

legal alternatives, despite not being created for this purpose. But still it does not meet the 

needs of public administration in the pursuit of getting infrastructure concession projects. 

Finally, it concludes that, ideally, the Brazilian legal system needs to establish a different 

regime to hire consultants to assist the administration in structuring infrastructure 

concession.  

 

Keywords: concession; infrastructure; public administration; project structuring; private 

initiative; contract; administrative authorization; law 8.666/93; law 8.987/95. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

 

1. Notas introdutórias ao trabalho 

 

 O trabalho trata do tema da estruturação de concessão de infraestrutura.
1
 Mais 

precisamente, da estruturação de concessão sob o enfoque dos procedimentos jurídicos 

disponíveis à administração pública para que ela possa viabilizar a sua elaboração. 

 A concessão de uma infraestrutura pública — de uma ponte, de uma rodovia, de 

uma ferrovia, p. ex. — é resultado final de um processo de quatro etapas: i) planejamento 

de investimentos, ii) estruturação de projeto, iii) licitação e iv) contratação e execução.  

 
Processo de concessão de infraestrutura pública 

 
Figura 1 – Fonte: elaboração própria 

 

A etapa de planejamento é aquela em que a administração pública traça prioridades 

de investimentos em setores de infraestrutura e decide no que investir. Já a etapa de 

estruturação de projeto é aquela em que esse planejamento é direcionado a um 

empreendimento específico. São desenvolvidos estudos de viabilidade — técnicos, 

econômico-financeiros e jurídicos, os três grandes núcleos que compõem um projeto de 

concessão de infraestrutura
2
 — que, juntos, integram um projeto em condições de ser 

                                                        
1
 Entendo o termo infraestrutura do mesmo modo que Egon Bockmann Moreira, para quem “o setor 

de infraestrutura pode ser definido como a base física sobre o qual os diversos setores econômicos irão se 

desenvolver e se relacionar entre si.” (MOREIRA, Egon Bockmann, “A experiência das licitações para obras 

de infraestrutura e a nova Lei de Parcerias Público-Privadas”, em Parcerias Público-Privadas. SUNDFELD, 

Carlos Ari (coord.). São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 118). 
2
 Em documento inédito, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) define sinteticamente 

cada um desses estudos de viabilidade. Estudos técnicos “compreendem os estudos de demanda, estudos 

relativos à operação do empreendimento, definição de indicadores de performance, projetos de engenharia 

conceituais, programa de investimentos e estudos ambientais”; estudos econômico-financeiros, 

“representa[m] a junção dos elementos compreendidos nos estudos técnicos (e sua consequente tradução para 

a linguagem financeira) num modelo econômico-financeiro. Envolve ainda o desenvolvimento de um modelo 

de negócio para o empreendimento, a estrutura de financiamento e análise de riscos envolvidos no negócio”; 

já os estudos jurídicos, “envolve[m] mais do que a simples elaboração de um edital, contrato e outros anexos 

que são publicados. Enfoca a assessoria jurídica para diversos aspectos legais que têm impacto direto na 

concessão, sobretudo os fatores tributários e regulatórios”. O documento não tem caráter sigiloso e foi obtido 

dentro do contexto das conversas de que participei, referidas na página 17. Em sentido semelhante, o 

Tribunal de Contas da União (TCU), em sua Instrução Normativa (IN) n.º 27, permite entender que um 

Planejamento de 
investimentos 

Estruturação 
de projeto 

Licitação 
Contratação e 

execução 
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licitado. A próxima etapa, de licitação, é aquela em que se escolhe o parceiro privado que 

executa o projeto. Por último, na etapa de contratação e execução, há a formalização do 

negócio jurídico entre a administração e o particular vencedor da licitação — o 

concessionário — e a consequente execução do empreendimento. 

O trabalho quer entender como acontece a estruturação de projeto, segunda etapa 

desse processo. Assim, utilizo a expressão estruturação de concessão para designar: a 

elaboração de estudos específicos — técnicos, econômico-financeiros e jurídicos; a 

conciliação desses estudos para formar um projeto para licitar; e a preparação do edital de 

licitação que rege a disputa e da minuta do contrato de concessão. Nota-se que vários 

produtos podem resultar de uma estruturação de concessão. A pesquisa, contudo, não olha 

para esses produtos. Interessam questões anteriores.  

O trabalho se preocupa com o ato administrativo discricionário inicial, representado 

na decisão da administração pública sobre quais procedimentos jurídicos adotar para a 

estruturação da concessão e, principalmente, com o trâmite desses procedimentos e suas 

possibilidades legais face às previsões normativas que os fundamentam. Em outras 

palavras, a pesquisa é voltada a compreender como podem funcionar esses procedimentos 

jurídicos para estruturar concessão, de acordo com a lei. 

  Os procedimentos para estruturar concessão de infraestrutura são três: por meio de 

seus órgãos e entidades especializadas, a administração estrutura a concessão por si 

mesma; por meio de contrato de prestação de serviços, a administração contrata 

consultores particulares para estruturarem a concessão; por meio de instrumento jurídico 

denominado autorização de estudos, a administração permite que consultores particulares 

estruturem a concessão. Três procedimentos que, em que pese diferentes, têm como fim 

obter um projeto de concessão de infraestrutura. 

 Desses três, dois são os que chamo de procedimentos jurídicos: a contratação e a 

autorização de estudos. São procedimentos jurídicos porque, em ambos os casos, é possível 

ligá-las a fundamentos normativos específicos que pautam sua utilização: a lei 8.666/93 e o 

art. 21 da lei 8.987/95. O caso da estruturação de concessão pela administração pública é 

diferente, pois, ainda que deva seguir algum rito — a exemplo da lei 9.784/99, que contém 

                                                                                                                                                                        
projeto de concessão é estruturado a partir de estudos técnicos, econômicos e ambientais (art. 7º, I). Note-se 

que a divergência nas definições não é relevante, pois tanto estudos jurídicos quanto estudos ambientais são 

estudos técnicos. Na prática, em um projeto de concessão sempre são elaborados estudos jurídicos e 

ambientais. 
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normas gerais para processos administrativos — não possui um procedimento jurídico 

padrão próprio, vinculado a um fundamento normativo específico.
3
 

Assim, o trabalho explora somente a estruturação de concessão contratada e 

autorizada, e o faz com um viés analítico: cada um desses procedimentos jurídicos é 

estudado individualmente, partindo dos fundamentos legais que lhes dão suporte. A 

preocupação é examinar, sempre com base nas palavras da lei, o que é permitido à 

administração no decorrer do procedimento jurídico escolhido por ela. 

Ao mapear tais procedimentos jurídicos, minha intenção é construir um panorama 

claro para a administração pública sobre quais são suas opções em cada um desses 

procedimentos — o que pode ser feito ao longo de uma estruturação contratada e de uma 

estruturação autorizada. O intuito é que ela esteja mais informada na hora de escolher 

algum desses caminhos. Mas quer-se mais: tal abordagem possivelmente mostra eventuais 

limitações da contratação e da autorização para estruturar concessão de infraestrutura, 

levando a questionar a maneira como foram instituídas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em outras palavras, além de mostrar como esses procedimentos jurídicos viabilizam a 

estruturação de concessão, busco apontar prováveis insuficiências do sistema vigente. 

Nesse enfoque, são colocados em perspectiva diferentes capítulos do direito 

administrativo, contextualizados à temática trabalhada: organização administrativa (órgãos, 

autarquias e empresas estatais estruturando concessão), contratações públicas por licitação 

e por contratação direta (terceiros contratados para estruturar concessão), ato 

administrativo (autorização para particulares estruturarem concessão), processo 

administrativo (Procedimento de Manifestação de Interesse, o PMI, e Manifestação de 

Interesse Privado, a MIP), discricionariedade (qual procedimento jurídico utilizar para 

estruturação de concessão?) e controle (órgãos controladores analisando a estruturação de 

concessão contratada e autorizada). 

A iniciativa de construir esse cardápio decorre da convicção de que compreender 

melhor os instrumentos jurídicos ao alcance da administração é fundamental para que ela 

possa obter bons projetos de concessão. Isso abrange, inclusive, ocasional reconhecimento 

de que reformas institucionais são necessárias para alcançar tal fim. Além disso, tal 

compreensão dá ao gestor público maior segurança jurídica para fazer escolhas dentro do 

                                                        
3
 Tratar a estruturação de concessão interna à administração pública como um procedimento jurídico 

seria possível se fosse adotada uma abordagem focada em um órgão ou entidade da administração, em que o 

estudo olhasse procedimentos internos e específicos, regulamentados no âmbito, p. ex., de uma autarquia, de 

uma empresa estatal ou de um órgão público. No entanto, a abordagem adotada neste trabalho é mais ampla. 
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procedimento jurídico adotado, sempre consciente do que lhe é legalmente permitido e 

minimizando riscos perante órgãos de controle. 

 A opção por conferir esse tratamento ao tema da concessão de infraestrutura parte 

de duas premissas: i) o Brasil é um país que ainda apresenta problemas na implementação 

e na expansão da infraestrutura nacional;
4
 e ii) há uma percepção de que alguns desses 

problemas são decorrência de uma má estruturação dos projetos executados.
5

 O 

desenvolvimento da infraestrutura nacional enfrenta desafios e este trabalho tem intenção 

de colaborar para pensar soluções para os gargalos existentes.  

 

2. Proposta de trabalho 

 

 Adoto neste trabalho dois textos-base. O primeiro, artigo de Carlos Ari Sundfeld, 

Vera Monteiro e André Rosilho, intitulado A estruturação das concessões por meio de 

parceria com particulares autorizados (art. 21 da lei 8.987/95).
6
 Nele é feito um estudo 

sobre o conteúdo jurídico do art. 21 da lei 8.987/95, que prevê autorização para elaborar 

projetos de infraestrutura. O segundo, de Vera Monteiro, intitulado Aspectos legais da 

experiência brasileira na modelagem de concessão e propostas para melhorar as normas 

vigentes.
7
 Esse último compõe um estudo da International Finance Corporation (IFC) e 

faz um levantamento sobre como acontece a elaboração de projetos brasileiros de 

infraestrutura executados na forma de concessão. Os dois textos foram responsáveis pela 

minha inserção inicial no tema. 

                                                        
4
 Armando Castellar aponta que “a falta de investimento transformou a infraestrutura em uma 

importante restrição ao crescimento [do país], reduzindo a produtividade e o investimento privado. É um fato 

que reduz a competitividade brasileira no comércio internacional e na atração de investimentos. No Global 

Competitiveness Report (GCR) de 2012, a má qualidade da infraestrutura aparece como o segundo maior 

problema para as empresas no Brasil, ficando pela primeira vez à frente do tamanho da carga tributária 

(World Economic Forum, 2012). Entre os 144 países analisados, o Brasil ocupava a 107ª posição em termos 

de qualidade da infraestrutura ...”. (CASTELLAR, Armando. “Momento de definição na infraestrutura 

brasileira”, em Parcerias Público-Privadas – Experiências, Desafios e Propostas. CHRYSOSTOMO, Luiz; 

OLIVEIRA, Gesner (orgs.). Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 104). 
5
 Tal percepção pode ser verificada, p. ex., nas palavras de Vitor Schirato: “Os bons projetos, com 

raras exceções, param. E os ruins, pretensamente logradores de satisfazer o interesse público, são postos em 

prática — o que dá origem a uma situação nefasta. O que é bom não é feito, e o que é ruim é tentado, fazendo 

com que parquíssimos projetos de infraestrutura levados adiante tenham, na maior parte dos casos, que ser 

renegociados, em função de sua inviabilidade.” (SCHIRATO, Vitor. “Concessões de serviços públicos e 

investimento em infraestrutura no Brasil: espetáculo ou realidade?”, em Contratos Públicos e Direito 

Administrativo. JURKSAITIS, Guilherme Jardim; SUNDFELD, Carlos Ari. (coord.). São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015, p. 144). As palavras do autor são ditas no contexto de uma análise sobre a relutância da 

doutrina brasileira, do judiciário e outros órgãos de controle quanto à adoção de novas formas de modelagem 

de projetos de infraestrutura. 
6
 Artigo no prelo, a ser publicado na Revista de Direito Administrativo — RDA.  

7
 Disponível no sítio eletrônico do IFC: www.ifc.org.  
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O primeiro leva às seguintes conclusões: i) as contratações de serviços de 

consultoria não são muito utilizadas para estruturar concessão; ii)  a estruturação de 

concessão pela via da autorização é uma alternativa à estruturação por contratação; iii) a 

estruturação por autorização apresenta problemas. Percebi que os problemas aos quais as 

conclusões remetem, em boa parte, decorrem de dúvidas quanto ao que é permitido no 

curso dos procedimentos jurídicos da contratação e da autorização. Essas dúvidas partem 

tanto da administração, quanto do particular interessado. Na expectativa de obter projetos 

melhores, e de evitar impasses com órgãos de controle, ambos querem entender o que 

podem fazer no decorrer da estruturação de uma concessão. 

 Já o segundo foi responsável por me esclarecer quais são os procedimentos 

jurídicos disponíveis atualmente para a administração obter projetos de concessão. A 

autora, explorando o ordenamento jurídico brasileiro, conclui que há três possíveis 

caminhos para a estruturação de concessão de infraestrutura: 

 

No Brasil, atualmente há três caminhos para a modelagem de concessão. O governo pode fazer o 

trabalho internamente, essencialmente por agentes públicos, sem apoio externo; pode celebrar 

contrato de prestação de serviços com consultores privados com base na lei federal 8.666, de 1993 – 

Lei de Licitações para apoiar, em maior ou menor grau, a equipe pública; e também pode obter os 

estudos necessários por meio da autorização do art. 21 da lei federal 8.987, de 1995 – Lei de 

Concessões.
8
 

 

 Desses dois textos, surgiu a pergunta de pesquisa desta dissertação e um modelo de 

organização para alcançar respostas. Neste trabalho, procuro responder: como funcionam 

os procedimentos jurídicos para estruturar concessão de infraestrutura e quais os prós e 

contras de cada um deles? Para isso, organizei-o de maneira que entendi favorecer a 

compreensão sobre cada um desses procedimentos, dividindo-o em quatro capítulos. O 

primeiro apresenta a metodologia de trabalho e introduz o tema da estruturação de 

concessão. Os capítulos dois e três trabalham, cada um, procedimento jurídico específico: a 

estruturação contratada e a estruturação autorizada. O quarto capítulo tem a função de 

apresentar sínteses e reflexões sobre a pesquisa. 

 Querer compreender como funcionam tais procedimentos jurídicos significa olhar 

para suas bases normativas e extrair delas suas possibilidades de execução. 

 Para ajudar a responder a pergunta principal, elaborei duas perguntas acessórias. A 

primeira: esse procedimento jurídico pode ser utilizado de mais de uma maneira? A 

                                                        
8
 MONTEIRO, Vera. “Aspectos legais da experiência brasileira na modelagem de concessão e 

propostas para melhorar as normas vigentes”, em Estruturação de PPP e Concessão no Brasil, International 

Finance Corporation, 2016, p. 204. 
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indagação guia meu olhar sobre as normas que embasam determinado procedimento 

jurídico de modo a examinar como ele pode ser executado dentro dos limites da legalidade. 

A ideia de fundo parte de uma concepção defendida por Carlos Ari Sundfeld de que, 

muitas vezes, a lei abre espaço para que a administração pública exerça suas competências 

de diferentes formas, desde que respeitando os parâmetros legais consistentes.
9
 

 Já a segunda pergunta acessória é: quais são as possíveis consequências jurídicas 

de se adotar aquele procedimento jurídico? O questionamento me faz olhar para as 

repercussões jurídicas que advêm de um vínculo contratual e de um vínculo por 

autorização, formalizado entre o público e o privado, auxiliando na identificação de prós e 

contras na sua utilização.  

 No decorrer da pesquisa, pude entrevistar e conversar com várias pessoas 

envolvidas com o tema da estruturação de concessão de infraestrutura. As interlocuções 

aconteceram com integrantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), do IFC, da Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP), da SP Negócios, da 

Subsecretaria de Parcerias e Inovação do Estado de São Paulo e do Centro de Debates de 

Políticas Públicas (CDPP),
10

 além de advogados, economistas e consultores que atuam na 

área. Apesar de as conversas e entrevistas terem adotado ares de casualidade — e, por isso, 

não são referidas formalmente no trabalho — as percepções que surgiram ali se refletem 

no texto produzido. 

 O percurso analítico percorrido nos capítulos dois e três tem sua síntese 

apresentada no quarto e último capítulo. Essa síntese é construída a partir das vantagens e 

                                                        
9
 Segundo o autor, “o exercício de competências amplas pela Administração, inclusive normativas, 

observadas certas condições (o respeito às reservas de lei, a existência de parâmetros legais consistentes, a 

observância das exigências institucionais ou processuais e dos condicionamentos constantes das diversas 

fontes normativas do direito administrativo), é perfeitamente compatível com o pressuposto essencial do 

direito público: o de que a Administração deve ser controlada pelo Direito.” (SUNDFELD, Carlos Ari. 

“Administrar é criar?”, em Direito Administrativo para Céticos, 2ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2014, 

p. 279). Vale a ressalva de que, na obra citada, o tema é trabalhado em outro contexto, referindo-se ao poder 

regulamentar da administração pública. 
10

 Atribuí importância a essas conversas dada a participação dessas instituições no tema da 

estruturação de concessão. Nos últimos anos, o BNDES foi um grande financiador de projetos setoriais ao 

realizar empréstimos a empresas concessionárias de empreendimentos econômicos estatais; o IFC, membro 

do Grupo Banco Mundial, é uma instituição voltada ao setor privado de países em desenvolvimento e tem 

como um de seus interesses promover a atuação privada no investimento e na expansão da infraestrutura 

pública; a EBP é uma empresa privada resultante de uma parceria entre o BNDES, o Banco do Brasil, e os 

bancos privados Bradesco, Citibank, BESI, HSBC, Itaú, Santander e Votorantim, dedicada ao 

desenvolvimento de projetos de interesse público; a SP Negócios é uma sociedade de economia mista, 

vinculada ao município de São Paulo, que participa da estruturação e da busca de investimentos para projetos 

de concessões paulistanos; a Subsecretaria de Parceiras e Inovações do estado de São Paulo é um órgão, 

criado na gestão Geraldo Alckmin, responsável pela coordenação das concessões paulistas; e o CDPP é um 

grupo multidisciplinar apartidário, sem fins lucrativos, que busca debater políticas públicas brasileiras em 

várias áreas, incluindo de infraestrutura. 
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desvantagens que a administração pública encontra ao optar por cada um dos 

procedimentos jurídicos, expostas ao longo do estudo. A estratégia foi inspirada na 

proposta de Oliver E. Williamson, na obra The Economic Institutions of Capitalism, em 

que analisa os custos de transação decorrentes da adoção de diferentes instituições 

econômicas para solucionar problemas semelhantes. O autor propõe o estudo desses custos 

de transação não como forma de escolher determinada instituição por valoração negativa 

de outras (“essas são ruins”), mas como abordagem que favorece uma visão panorâmica 

do cenário institucional, permitindo a um agente escolher determinada instituição por conta 

de ser a mais vantajosa naquele cenário específico, considerando ganhos de eficiência (“em 

uma análise de prós e contras, essa é a mais vantajosa”).
11

 

 Neste trabalho, tal estratégia significa: a partir da pesquisa realizada, traçar as 

qualidades e as imperfeições de cada procedimento jurídico estudado para, em uma 

avaliação dos custos de transação decorrentes da futura escolha, auxiliar a administração a 

ponderar qual daqueles procedimentos jurídicos atende melhor ao fim pretendido, 

considerando em qual há mais riscos. Fato: não é possível antever todos os eventuais 

empecilhos que podem surgir no decorrer de uma elaboração de projetos. Porém, tenho 

convicção de que esses empecilhos podem ser minimizados quando a administração 

conhece bem os instrumentos à sua disposição. 

 No entanto, por trás dessa abordagem, há a desconfiança de que a administração 

pública evita estruturar projetos de concessão via contratação. A autorização de estudos, 

seguindo um comportamento iniciado nos anos 1990, parece ser um bypass a um modelo 

de contratação introduzido no ordenamento jurídico brasileiro com o decreto-lei 2.300/86 e 

continuado pela lei 8.666/93, normativo que o substituiu e que ainda vigora. Desde então, 

modelos paralelos a essas normas gerais de contratação pública têm sido adotados 

mirando, especificamente, serviços de consultoria para setores de infraestrutura. Entre 

esses serviços, a estruturação de concessão.  

Foi o que ocorreu, p. ex., no primeiro Programa Nacional de Desestatizações 

(PND),
12

 do governo Fernando Collor de Mello, e, posteriormente, no segundo Programa 

Nacional de Desestatizações
13

 e na reforma do setor de telecomunicações,
14

 do governo 

Fernando Henrique Cardoso. Será visto que durante esses governos surgiram alternativas 

                                                        
11

 WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. Nova York: The Free Press, 

1985. 
12

 Lei 8.031/1990.  
13

 Lei 9.491/97.  
14

 Lei 9.472/97.  



 19 

 

legais pontuais para contratar consultorias para auxiliar nas reformas setoriais que 

ocorreram naquele momento — as privatizações. Essas alternativas não aderiam ao modelo 

de contratação pública a que estavam submetidos serviços em geral. Tais contratações 

podiam ser feitas utilizando sistemas “especiais” de licitação. Em alguns casos, também 

foram feitos consórcios entre administração pública e entidades internacionais para que 

essas últimas — que não estavam sujeitas ao uso, primeiramente, do decreto-lei 2.300/86 

ou, depois, da lei 8.666/93 — contratassem consultores. 

Já nos governos Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ganhou força o 

modelo da autorização para obtenção dos serviços de consultoria em questões de 

infraestrutura. Dessa vez, especificamente para a estruturação de concessão. Em 2005, no 

governo Lula, retomou-se, p. ex., a realização de estudos para a concessão da hidrelétrica 

de Belo Monte por meio dessa figura jurídica. Foram autorizados, em consórcio, a empresa 

estatal Eletrobras e as empresas privadas Andrade Gutierrez, Camargo Correa e Norberto 

Odebrecht. Esse modelo de autorizar estudos intensificou-se no governo Dilma. 

Nos chamados Programa de Investimentos em Logística (PIL) I e II — lançados em 

2012 e 2015, respectivamente — a administração apostou na autorização de estudos como 

caminho para a estruturação de projetos de concessão. Para o PIL I, p. ex., foram 

projetadas concessões de aeroportos e arrendamentos de terminais portuários. Da mesma 

forma, para o PIL II, apesar de nenhuma concessão ter sido realizada até o momento, 

parece que as estruturações continuarão a ser feitas por essa via, conforme se verifica nas 

notícias transcritas. 

 

Foi publicada nesta quinta-feira (27/8), no Diário Oficial da União, autorização da Secretaria de 

Portos da Presidência da República (SEP/PR) para a realização de 28 Estudos de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEAs) para o arrendamento de áreas nos portos de Santos, Rio 

de Janeiro, Suape e São Francisco do Sul. … Os estudos fazem parte da nova etapa do Programa de 

Investimento em Logística (PIL) que, na área portuária, prevê R$ 37,4 bilhões em investimentos e 

inclui 50 novos arrendamentos (R$ 11,9 bilhões), 63 novas autorizações para Terminais de Uso 

Privado (R$ 14,7 bilhões) e renovações antecipadas de arrendamentos (R$ 10,8 bilhões). 

 

Os resultados preliminares dos editais de Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMIs) para 

concessão de 11 rodovias e de quatro aeroportos foram consolidados pelos ministérios do 

Planejamento, dos Transportes e pela Secretaria de Aviação Civil. Os editais de rodovias receberam 

314 propostas de estudo, apresentadas por 49 empresas ou consórcios que pretendem realizar os 

estudos. Já os aeroportos receberam 92 propostas, apresentadas por 30 empresas. Esse foi o maior 

número registrado de empresas interessadas em realizar PMIs, desde que foi adotado esse modelo. 

… Para o ministro Nelson Barbosa, o grande número de empresas interessadas demonstra a 

consolidação de um segmento de mercado voltado para o desenvolvimento de estudos e projetos no 
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Brasil. “Nosso setor de construção e de engenharia é grande e diversificado, capacitado para atender 

às demandas de projetos e obras de concessão”, avalia o ministro do Planejamento.
15 

 

Por alguma razão, a administração, nos últimos anos, tem recorrido à autorização 

de estudos para estruturar concessão em detrimento da contratação de consultoria para o 

mesmo fim. Havendo conhecimento de que comportamentos similares foram adotados no 

passado, no sentido de evitar utilizar procedimentos usuais para obter esses serviços — 

inclusive por governos com posicionamentos políticos diferentes — questiona-se se há 

problemas na utilização da contratação para obter serviços de consultoria para estruturação 

de concessão. 

  Assim, essa pesquisa foi desenvolvida e organizada com vistas a testar uma 

hipótese: o uso da autorização de estudos para estruturação de concessão está sendo uma 

forma de escapar de percalços da estruturação de concessão por contratação e, 

especialmente, do seu regime de licitação. Averiguar essa hipótese pode levar a uma 

constatação importante: nosso sistema de contratações públicas não é adequado para 

contratar serviços de consultoria para estruturação de concessão. Se for esse o caso, 

precisamos refletir se a autorização de estudos supre as falhas desse sistema ou se é 

necessário um sistema diferenciado de contratação para esse serviço. 

 

3. A dinâmica da estruturação de concessão de infraestrutura 

 

 Foi referido na proposta de trabalho que a administração recorre a três 

procedimentos para estruturação de concessão: a estruturação interna, a contratação e a 

autorização. No entanto, essa segregação funciona apenas para fins didáticos. A prática da 

estruturação de concessão é diferente e torna impossível seu enquadramento em uma 

categoria estanque. 

Ao mesmo tempo em que a administração contrata ou autoriza alguém para o 

ofício, ela também envolve agentes próprios no processo. É compreensível que assim o 

faça, pois a estruturação de concessão é desenvolvida a partir de uma demanda que a 

própria administração identificou como de atendimento necessário, devendo, por isso, ser 

realizada em consonância com essa. Assim, uma concessão não é estruturada isoladamente 

pela administração ou por particulares — esses, contratados ou autorizados — desprovida 

                                                        
15

 Notícias oficiais do governo federal encontradas no sítio eletrônico do Ministério do 

Planejamento (www.planejamento.gov.br). Publicações em 27.08.2015 e 11.06.2015, respectivamente. 

Acesso em: 21.01.2016.  
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de qualquer interação entre ambos. É produto de um esforço conjunto entre público e 

privado.
16

 Todavia, para melhor compreender como funciona cada um dos procedimentos 

jurídicos, penso que separá-los é a opção correta. 

 Essa informação preliminar importa para entender o que ao longo do trabalho 

chamo dinâmica de estruturação de concessão. Tal dinâmica refere-se ao intercâmbio de 

conhecimento entre administração pública e particular, responsável por dar forma ao 

projeto de concessão. Ela se desenvolve de modo diferente em cada caso: se a 

administração possui mais preparo técnico em certo tema, ela, consequentemente, recorre 

menos aos subsídios do particular e vice-versa. Como a intensidade da interação público-

privada, nesses casos, depende do nível de capacitação da administração pública, ela deve 

optar pelo procedimento jurídico que melhor se adeque à situação concreta. 

 Mas, além do subsídio técnico, a participação de particulares na estruturação de 

concessão é essencial para deixar o projeto licitado atrativo à iniciativa privada. O projeto 

não deve só atender aos interesses da administração pública, ele precisa, também, garantir 

que potenciais concessionários tenham interesse em disputá-lo. Caso contrário, há 

licitações frustradas que atrasam a implementação do empreendimento e, 

consequentemente, o atendimento da demanda por infraestrutura.
17

 

 Essa interação necessária pode adotar duas formas: a consultoria e a consulta ao 

mercado. A forma de consultoria é pertinente para situações em que a administração 

precisa de colaboração privada mais intensa. O particular age como assessor do gestor 

durante toda a estruturação da concessão. Ele ouve preocupações, entende dúvidas e 

auxilia a administração a encontrar soluções para o caso. Já na consulta ao mercado essa 

interação é reduzida. O particular colabora pontualmente com a administração, oferecendo-

                                                        
16

 Tal percepção é exemplo do que disse ser fruto das conversas realizadas com especialistas da área 

de infraestrutura pública. Considerei relevante documentá-la não só porque é uma premissa importante para o 

estudo que desenvolvi, mas, também, porque não a encontrei em nenhuma fonte escrita. A impressão é que, 

apesar de ser um fato notório na realidade da administração pública, ele não parece ser considerado na 

produção científica especializada.  
17

  É o que pôde ser verificado nos leilões das concessões de energia térmica a gás, ocorridos em 

2015:  “O 9º leilão de energia de reserva, realizado nesta sexta-feira pela Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE), terminou sem interessados. O preço inicial do processo na CCEE era de R$ 581 por 

megawatt-hora (MWh). Após seis minutos de leilão, sem nenhum lance, a Câmara encerrou o sistema. O 

certame tinha como objetivo contratar energia para atendar a demanda no verão, principalmente em horários 

de pico. Já era esperada pouca participação no leilão. Com curto prazo para construir usinas e escassa 

disponibilidade de combustível para abastecê-las, a atratividade do certame caiu. Especialmente depois que 

projetos montados foram inviabilizados por conta de restrições no sistema de transmissão.” (grifei) 

(“Leilão de térmicas a gás terminam sem interessados”. Valor Econômico. Disponível em: 

www.valor.com.br. Acesso em: 15.02.2016).  
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lhe ideias — mais incipientes ou mais robustas — sobre como proceder naquela 

estruturação. 

 Em ambos os casos, diga-se, há a estruturação de concessão feita conjuntamente 

pela administração pública e particulares. No entanto, ela é matizada de acordo com a 

necessidade do auxílio privado. O ponto é relevante para introduzir a ideia que permeia 

todas as páginas deste estudo: na estruturação de concessão, cada caso é um caso. O 

procedimento jurídico adotado é reflexo disso, sendo modelado, em última análise, de 

acordo com o nível de capacitação técnica da administração pública e com as 

possibilidades legais ao seu dispor. 

 Dentro dos limites da lei, cabe à administração optar pelo procedimento jurídico 

que viabiliza o melhor complemento técnico. Isso porque, na estruturação de concessão, há 

procedimentos jurídicos mais ajustados do que outros para cada caso específico. 

 

4. A administração pública estruturando concessão de infraestrutura  

 

 O trabalho não analisa a estruturação de concessão interna à administração. 

Contudo, estando ela envolvida nessa atividade — em maior ou menor intensidade — não 

podem ser ignoradas algumas acepções básicas a respeito de sua atuação, pertinentes ao 

subsequente estudo dos procedimentos jurídicos. Assim, a proposta do tópico é apresentar 

como a administração participa da estruturação de concessão e, para isso, foca no tema da 

organização administrativa.  

 O motivo de se adotar esse foco é que a estruturação de concessão ocorre por 

intermédio de instituições jurídico-administrativas e de seus respectivos agentes públicos. 

Entender, então, como a administração se organiza para estruturar concessão, é entender 

como ela própria participa dessa atividade. 

Mas, antes de abordar questões de organização administrativa, é importante 

destacar que a estruturação de concessão integra um conjunto de atividades da 

administração pública: tratando de infraestrutura ela i) traça políticas setoriais, ii) promove 

regulação para sua exploração, iii) estrutura projetos e iv) desestatiza a gestão de bens e 

serviços ou os gere diretamente. Isso significa que o organismo administrativo que 

participa da estruturação de concessão também pode desempenhar outras atividades.  

Nesse sentido, a administração não é una. É um composto de diferentes 

organizações. Daí a necessidade de explicitação normativa para esclarecer quem é 

responsável por fazer o quê nesse sistema. Eventual confusão pode afetar o tempo e a 
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qualidade da estruturação da concessão, provocar disputas internas quanto à competência 

de órgão ou entidade para realizar tal atividade — especialmente no sentido de cada um 

negar a sua competência para fazê-lo — bem como dificultar eventual responsabilização 

por problemas no projeto elaborado. Sem falar da inércia administrativa que pode ocorrer, 

consequência de não se saber ao certo quem deve promover a estruturação da concessão. 

 Assim, percebe-se que a administração pública apresenta organização plural, 

podendo, dessa forma, estruturar concessão de infraestrutura por diversos órgãos e 

entidades. Para atender aos seus múltiplos objetivos, divide-se em administração direta e 

administração indireta. Os termos ajudam a sistematizar uma estrutura multifacetada: 

administração direta trata de uma mesma pessoa jurídica que está internamente dividida 

em diferentes órgãos especializados. É a União com seus ministérios e os Estados e 

Municípios com suas secretarias. Já administração indireta designa pessoas jurídicas 

diferentes, auxiliares da administração direta. São as autarquias, as fundações e as 

empresas estatais, denominadas genericamente de entidades. Essa estrutura é construída 

com vistas a potencializar a ação administrativa, posto que tais entidades atuarão em áreas 

nas quais possuem conhecimento específico.  

 A organização da administração é mutável: varia de acordo com o entendimento 

dos Poderes Executivo e Legislativo sobre como melhor atender as demandas existentes. 

Não há uma única ou melhor configuração, “as opções de desenho são sempre específicas 

e contingenciais (distintas configurações de blocos estruturais segundo os tipos e contextos 

das organizações)”, conforme ressaltam Humberto Martins e Luiz Arnaldo Pereira da 

Cunha Júnior. “E as estruturas são dinâmicas e mudam, em maior ou menor extensão, em 

função de determinantes internos e externos (demandas, tecnologias, etc.)”.
18

 Ou seja, a 

administração as adapta da forma que entender mais conveniente aos seus interesses.  

 O caso do Estado de São Paulo exemplifica como a utilização dessas instituições na 

estruturação de concessão de infraestrutura tem sido diversificada. O Estado adotou 

composição notoriamente plural para a tarefa, utilizando órgãos, autarquias e empresas 

estatais, algumas com conhecimentos mais específicos e outras com conhecimentos mais 

abrangentes. 

 A Unidade de Parcerias Público-Privadas (Unidade PPP), hoje vinculada à 

Secretaria de Governo, e que, em seus anos iniciais, vinculava-se à Secretaria de 

                                                        
18

 CUNHA JÚNIOR, Luiz Arnaldo Pereira da; MARTINS, Humberto Falcão. “Organização 

governamental — Problemas e soluções em perspectiva conceitual e da Administração Pública brasileira”, 

em Nova Organização Administrativa Brasileira. MODESTO, Paulo (coord.), 2ª ed., Belo Horizonte: 

Fórum, 2010, p. 345).  
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Planejamento, é um exemplo do envolvimento da administração direta na estruturação de 

projetos de concessão. É órgão por meio do qual a administração participa da elaboração 

de projetos estaduais, não só atuando ativamente na construção desses projetos, mas, 

também, fazendo a articulação entre os setores público e privado ao longo do 

procedimento.
19

 A Unidade PPP esteve envolvida na estruturação dos projetos que 

resultaram, entre outros, na concessão da Linha 4 do Metrô, no Sistema Produtor São 

Lourenço, nos Complexos Hospitalares e na Indústria Farmacêutica de Américo 

Brasiliense (IFAB). Os casos ilustram, além da atuação frequente do órgão, a diversidade 

de objetos por ele estudados.
20

 

 Já fazendo uso de uma autarquia, criou a Agência de Transporte do Estado de São 

Paulo (Artesp). A especialização técnica deve ser uma característica de toda agência 

reguladora. Floriano de Azevedo Marques Neto diz ser “essencial que ela reúna 

conhecimentos e especialidades sobre o setor objeto de sua regulação”.
21

 Dado que essas 

agências muitas vezes se tornam ambientes altamente capacitados — inclusive por 

acervarem estudos, consultorias, pesquisas e manterem seu pessoal permanentemente 

treinado
22

 — supõe-se que sejam capazes de desenvolver projetos de concessão com 

qualidade. Competente para tanto,
23

 a Artesp já promoveu a estruturação do projeto de 

várias rodovias paulistas, a exemplo da Rodovia dos Tamoios. 

 A figura da empresa estatal também aparece na experiência do Estado de São 

Paulo. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) é sociedade de economia 

mista que tem por objeto a implantação, operação, manutenção e expansão do sistema 

metroviário na região metropolitana.
24

 As linhas metroviárias podem ser objeto de 

concessão, caso em que sua execução será realizada por parceiros privados. A estatal, 

ligada à Secretaria de Transportes Metropolitanos, tem se mostrado atuante na estruturação 

de projetos que garantem a expansão do sistema, participando dos procedimentos que 

resultaram nas concessões das Linhas 4, 6, 8 e 18.
25

 

                                                        
19

 Decreto paulista n.º 49.568/2005, art. 21 e incisos. 
20

 Dados disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Governo do estado de São Paulo, 

www.governo.sp.gov.br. Acesso em: 30.11.2015. 
21

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências Reguladoras Independentes — Fundamentos 

e seu Regime Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 62.   
22

 Idem, p. 63. 
23

 Lei Complementar paulista n.º 914/2002, art. 4º, III. 
24

 Estatuto Social da Companhia do Metropolitano de São Paulo, art. 4º. Disponível em: 

www.metro.sp.gov.br. Acesso em 30.11.2015. 
25

 Está em curso na estatal a elaboração dos projetos das linhas 5 e 17 do sistema metroviário. Para 

ajudá-la na estruturação desses projetos, a Secretaria de Transportes Metropolitanos abriu chamamento 

público objetivando obter a colaboração de privados interessados mediante a apresentação de estudos de 
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 Os exemplos demonstram a diversidade com que o Estado de São Paulo utiliza a 

sua organização administrativa para estruturar concessões de infraestrutura. As opções 

variam tanto na forma como no conteúdo: ele não só utiliza estruturas diferentes, com 

regimes jurídicos distintos — secretarias, autarquias e empresas estatais — como também 

opta por dar-lhes, nalgumas vezes, atuação multisetorial, como no caso da Unidade PPP, e, 

noutras, atuação específica, como no caso da Artesp e do Metrô. A lógica é válida para os 

âmbitos federal e municipal. Não há um modo único para a administração pública atuar na 

estruturação de concessão de infraestrutura. Ela pode fazê-lo utilizando diferentes 

estruturas jurídicas organizacionais que tem à sua disposição. 

 Mas além de mostrar como diferentes estruturas jurídicas organizacionais — 

órgãos e entidades — podem ser utilizadas para estruturar concessão de infraestrutura, o 

caso de São Paulo também exemplifica como um sistema composto de múltiplos atores, 

muitas vezes com competências similares, corre o risco de resvalar em descoordenação. 

 A forma como o Estado se organiza atualmente para estruturar projetos de 

concessão tem seu embrião na lei estadual 9.361/96, que criou o Programa Estadual de 

Desestatização (PED). De autoria do então Governador Mário Covas e sua equipe, a lei 

instituiu nova forma de gestão das infraestruturas públicas, antes geridas diretamente pelo 

estado, permitindo sua transferência à iniciativa privada
26

 — o que ficou conhecido como 

desestatização.
27

 O modelo era similar àquele que estava sendo implantando, 

simultaneamente, em nível federal. 

 Para centralizar as decisões relativas à política de desestatização em um único 

órgão, foi criado o Conselho Diretor do PED. O Conselho Diretor — formado por cinco 

secretários de governo, o Procurador Geral do Estado e dois membros escolhidos 

                                                                                                                                                                        
viabilidade técnica, jurídica e econômico-financeira (Chamamento Público n.º 2/2015 – Metrô). Disponível 

em: www.governo.sp.gov.br. Acesso em: 30.11.2015. 
26

 Na Exposição de Motivos da lei, Mário Covas destaca: “O projeto que ora submeto a essa Casa é 

fruto dos estudos realizados em decorrência da instituição do mencionado programa [Programa Estadual de 

Participação da Iniciativa Privada na Prestação de Serviços Públicos e na Execução de Obras de 

Infraestrutura], refletindo a firma disposição de meu governo de alterar a estrutura organizacional até agora 

existente, para modernizar o setor público estadual, obtendo-se, assim, melhor rendimento, com reais 

benefícios para os administrados.” (BRASIL. Exposição de Motivos da lei paulista 9.361/96, 1996, p. 2). 
27

 Marcos Juruena Villela Souto define a desestatização como “a retirada da presença do estado das 

atividades reservadas constitucionalmente tradicionalmente à iniciativa privada (princípio da livre iniciativa) 

ou de setores em que ela possa atuar com maior eficiência (princípio da economicidade); é o gênero, do qual 

são espécies a privatização, a concessão, a permissão, a terceirização e a gestão associada de funções 

públicas.” (SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, 4ª ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 

30). 
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livremente pelo Governador
28

 — era encarregado de coordenar as desestatizações, 

montando planos de ação e remetendo-os à aprovação do Governador. 

 Os projetos das desestatizações — essas feitas, entre outras formas, por concessão
29

 

— seriam estruturados por servidores públicos técnicos com o auxílio de “estudos a serem 

realizados por empresas especializadas independentes, especialmente contratadas para essa 

finalidade.”
30

 Ou seja, era previsto que a estruturação de concessão seria feita, em 

conjunto, pela administração e por consultorias contratadas. Cabia ao Conselho Diretor 

constituir equipes de trabalho integradas por servidores públicos e empresas de 

reconhecida reputação nas áreas de consultoria, auditoria e outros serviços especializados, 

para estruturar projetos. Tais empresas seriam selecionadas pelo próprio órgão, dentre um 

grupo de previamente cadastrados.
31

 

 O Conselho Diretor não era órgão técnico. Era órgão essencialmente político que, a 

partir de diretrizes instituídas pelo Governador, geria o PED e encomendava projetos.
32

 

Particularmente na estruturação de concessão, atuava como articulador de grupos de 

trabalho compostos por servidores públicos e particulares, esses, sim, profissionais 

técnicos.  

Tal sistema perdurou alguns anos e foi especialmente responsável pela 

reestruturação do setor energético paulista — prevista na própria lei 9.361/96. Porém, com 

a edição da lei 11.688/2004, houve mudanças significativas.  

A lei 11.688/2004 introduziu no Estado de São Paulo duas modalidades de 

concessão: as concessões patrocinada e administrativa, chamadas Parcerias Público-

Privadas (PPP). Para coordenar o programa de PPPs, criou o Conselho Gestor. 

 Embora esse sistema tenha formalmente mantido a convivência do Conselho 

Gestor de PPPs com o Conselho Diretor do PED, eles, na prática, confundiram-se. Isso 

porque eram compostos pelos mesmos membros — no Conselho Gestor são quatro 

secretários de governo, o Procurador Geral do Estado e três membros livremente 

escolhidos pelo Governador.
33

 O órgão ficou responsável pela coordenação do programa 

de parcerias constituídas na forma de PPP.  

                                                        
28

 Lei 9.361/96, art. 4º e incisos.  
29

 Lei 9.361/96: Art. 3º. O PED será implementado mediante projetos de desestatização, que 

poderão compreender as seguintes modalidades: 

VII – concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, bem como cessão, licença ou 

conferência de direitos delas derivados, nos termos da legislação de regência. (grifei)  
30

 BRASIL. Exposição de Motivos da lei paulista 9.361/96, 1996, p. 3.  
31

 Lei 9.361/96, art. 5º, IV e V. 
32

 Lei 9.361/96, art. 4º e incisos.  
33

 Lei 11.688/2004, art. 3º e incisos.  
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Com a criação do Conselho Gestor, novamente, a intenção era concentrar decisões 

sobre gestão do programa de PPPs em uma mesma figura. Regulamentando a lei 

11.688/2004, o decreto 48.867/2004 atribuiu a esse Conselho competência para 

encomendar estudos de viabilidade para estruturação de PPP, coordenar o grupo de 

trabalho responsável pela elaboração do projeto, bem como definir a forma de contratação 

da concessão.
34

 

Para dar suporte técnico ao Conselho Gestor — esse, assim como o Conselho 

Diretor do PED, órgão eminentemente político — foi criada a Unidade PPP, vinculada à 

Secretaria de Planejamento.
35

 A Unidade PPP faria o acompanhamento da estruturação de 

PPPs, integrando as equipes de trabalho responsáveis pela elaboração de estudos de 

viabilidade, junto com servidores públicos designados e consultores particulares 

contratados.
36

 Além disso, proporia projetos de PPP prioritários, acompanharia a fase de 

licitação da concessão, faria o acompanhamento da execução do projeto e monitoraria o 

impacto orçamentário-financeiro do Programa de PPPs. A Unidade PPP também 

assessoraria a Secretaria de Planejamento em questões de infraestrutura.  

Criou-se também a Companhia Paulista de Parcerias (CPP), vinculada à Secretaria 

da Fazenda. Com ativos patrimoniais específicos para essa finalidade, a empresa estatal 

daria garantias financeiras ao contratos de concessão nas modalidades administrativa e 

patrocinada. Ainda — da mesma forma que a Unidade PPP — ofereceria apoio técnico na 

estruturação de concessão, juntamente ao grupo de trabalho instituído pelo Conselho 

Gestor.
37

 

Adicionando mais uma figura a esse sistema, o decreto 52.152/2007 instituiu, na 

Secretaria de Planejamento, a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de PPP para 

monitorar a execução de PPPs contratadas. A Comissão, entre outras atividades, analisaria 

eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e executaria 

garantias contratuais. Com o conhecimento técnico adquirido sobre a execução contratual, 

também poderia colaborar para a estruturação de concessão. 

                                                        
34

 Decreto 48.867/2004, art. 4º, III.  
35

 Decreto 48.867/2004, art. 10 e incisos. 
36

 Decreto 48.867/2004, art. 4º, §2º.  
37

 Sobre a atuação técnica da CPP na estruturação de concessão, além do oferecimento de garantias 

contratuais, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo diz que “... a CPP tem participado ativamente da 

análise e viabilização dos projetos de PPP, acompanhando a modelagem desenvolvida pelas Secretarias de 

Estado e empresas estatais envolvidas nos projetos, opinando em manifestações técnicas e também 

integrando grupos de trabalho encarregados do aperfeiçoamento do modelo econômico e jurídico, incluindo a 

elaboração de minutas de editais e contratos.” Disponível em: www.fazenda.sp.gov.br. Acesso em: 

30.11.2015. 
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Importante destacar que a contratação de consultores para estruturar concessão 

poderia ser feita por todos os órgãos e entidades que compõem esse sistema. 

Pode-se ver que o sistema engenhado pelo Estado de São Paulo para estruturar 

concessões era ramificado. Primeiro, tinha o Conselho Diretor do PED e o Conselho 

Gestor de PPPs —  conforme a lei, órgãos diferentes. Na prática, um só. Depois, tais 

conselhos tinham diferentes estruturas à sua disposição para a elaboração de projetos de 

concessão: a UPPP, a CPP e a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de PPP. 

Esses diferentes órgãos e entidades, apesar de possuírem, cada um, uma função 

idiossincrática — Unidade PPP, apoio técnico à estruturação de concessão; CPP, 

oferecimento de garantias financeiras contratuais; e Comissão de Acompanhamento, 

monitoramento da execução contratual — teriam múltiplas funções, pois estariam todos 

envolvidos nas diversas etapas da estruturação e execução de concessões. 

Paralelamente, ainda havia outros órgãos e entidades participando desse processo 

de estruturação de concessão em suas respectivas áreas de expertise, como os já 

mencionados Metrô e Artesp. 

A prática, no entanto, apontou um reconhecimento implícito de que esse sistema 

não favorecia a coordenação da política de concessões do Estado, pois, em 2015, ele foi 

reformulado. 

O decreto 61.035/2015 requalificou a Secretaria de Gestão Pública como Secretaria 

de Governo,
38

 com proximidade nodal ao Governador do Estado, e o decreto 61.036/2015 

a organizou. A secretaria ficou responsável pela operacionalização do PED e do programa 

de PPPs,
39

 assessorando o Conselho Diretor e o Conselho Gestor no planejamento de 

concessões estaduais. 

A ela ficaram vinculados órgãos e entidades já existentes ligadas ao 

desenvolvimento e regulação da infraestrutura estadual, como a Artesp, a Agência 

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) e a Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).
40

 Além disso, foi criada a 

Subsecretaria de Parcerias e Inovação.
41

 

A Subsecretaria de Parcerias e Inovação é uma subdivisão da Secretaria de 

Governo responsável pela coordenação, avaliação e monitoramento do programa de 
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 Decreto paulista 61.035/2015, art. 1º, I.  
39

 Decreto paulista 61.036/2015, art. 2º, V. 
40

 Decreto paulista 61.036/2015, art. 6º, I, a, b e d. 
41

 Decreto paulista 61.035/2015, art. 4º, I, a.  
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concessões do Governo do Estado.
42

 A ela foram atreladas a Unidade PPP e a Comissão de 

Acompanhamento de Contratos de PPP. A CPP, apesar de continuar vinculada à Secretaria 

da Fazenda, desenvolve junto à Unidade PPP modelos de garantias para projetos que serão 

objeto de parcerias público-privadas. Cada um desses órgãos e entidades, agora, tem 

funções mais delimitadas. 

A Unidade PPP ficou encarregada de atividades ligadas à estruturação de 

concessão, emitindo pareceres e avaliando estudos de viabilidades produzidos pela 

administração pública e por particulares;
43

 à CPP ficou destinada a prestação de garantias 

nos contratos de concessão, bem como o desenvolvimento de diferentes modelos para 

essas garantias;
44

 a Comissão de Acompanhamento de Contratos de PPP restou 

responsável pelo monitoramento da execução contratual, com apoio da Unidade PPP.  

Percebe-se que a forma como a administração paulista está organizada, hoje, para 

coordenar o seu sistema de concessões de infraestrutura, busca concentrar os núcleos 

técnico e político em uma única organização próxima ao Chefe do Executivo, responsável 

por fazer a articulação dos vários atores envolvidos na estruturação de projetos de 

concessão, bem como tenta especificar em que medida acontecerão suas atuações. 

Interessante é que, embora o modelo torne mais clara a atuação desses diversos 

órgãos e entidades no que tange à estruturação de concessão e à execução contratual, ele 

não elucidou totalmente “quem faz o quê” no que se refere à elaboração da política de 

expansão, regulação e desestatização dos setores de infraestrutura. É que todo esse sistema 

está subordinado a uma política instituída pelo Executivo. Contudo, nas normas abstratas 

de organização, não é claro o que concretamente constitui tal política e no que ela se 

diferencia de outras atividades, como a regulação, desempenhada por entidades que não 

compõem a administração direta e que, muitas vezes, são responsáveis por algum grau de 

formulação e execução de planos de desestatização. 

  Enfim, a experiência paulista permite algumas constatações a respeito do 

envolvimento da administração pública na estruturação de concessão. Primeiro, reforça a 

ideia tratada no item anterior, de concessão estruturada conjuntamente por agentes 

públicos e particulares, que resulta na produção de estudos de viabilidade e de projeto para 

licitar. Segundo, mostra que está inserida em contexto mais amplo de atividades 

desempenhadas pela administração, referentes à gestão de infraestrutura pública. — um 
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 Decreto paulista 61.036/2015, art. 54, I. 
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 Decreto paulista 61.036/2015, art. 56, I. 
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 Decreto paulista 61.036/2015, art. 54, I, c, 8. 
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mesmo ator pode desempenhar várias dessas atividades. Terceiro, demonstra a variedade 

de estruturas jurídicas que a administração pública pode utilizar para promovê-la: arranjos 

específicos (Conselho Diretor e Conselho Gestor), órgãos especiais (Unidade PPP) e 

entidades especializadas (agências reguladoras, empresas estatais). Quarto, ilustra que essa 

variedade pode originar um sistema entrelaçado, envolvendo várias estruturas jurídicas em 

uma mesma estruturação de concessão. 

 Quanto a esse último aspecto, é necessária clareza quanto à competência individual 

de cada uma dessas estruturas jurídicas para saber quem é responsável por fazer o quê. 

Uma profusão de atores pode levar à descoordenação do sistema se não restar elucidada tal 

repartição, decorrente da confusão entre os papeis que cada um desempenha. 
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CAPÍTULO 2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANDO TERCEIROS 

PARA AUXILIÁ-LA NA ESTRUTURAÇÃO DE CONCESSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

 

 

1. Notas introdutórias 

 

 Este capítulo cuida da estruturação de concessão de infraestrutura mediante o 

procedimento jurídico de contratação: a administração recorre à iniciativa privada para 

obter auxílio técnico na preparação de um projeto com expectativa de a colaboração 

resultar em um produto final de qualidade.  

O uso do contrato significa que a administração busca colaboração na forma de 

consultoria. Isso porque a colaboração acontece em contrapartida a uma remuneração: a 

administração paga ao particular pelo serviço que ele oferta. Assim, ela deseja que o 

particular lhe assista tecnicamente na estruturação do projeto e precisa de 

comprometimento quanto à entrega e à qualidade do trabalho desenvolvido por ele. No 

contexto, faz uso do contrato para formalizar vínculo jurídico obrigacional entre ambos.
 
É 

uma contratação pública.  

O estudo das contratações públicas envolve dois temas centrais: contrato e 

licitação, ambos disciplinados, em geral, na lei 8.666/93.  

Quanto ao contrato, importa a esse estudo investigar qual o regime jurídico 

aplicável à estruturação de concessão. A lei 8.666/93 estipula um regime com 

determinadas características. Como essas características repercutem nessa estruturação? Já 

a questão da licitação — procedimento administrativo exigido, em alguns casos, como 

condição prévia à contratação — é apresentada de modo a verificar se: i) contratar 

consultoria para estruturação de concessão de infraestrutura exige licitação; ii) se sim, qual 

é o procedimento licitatório que pode ser adotado? iii) se não, o que fundamenta a 

contratação sem licitação? 

Utilizo essa abordagem para compreender como funciona o procedimento jurídico 

da contratação aplicado à estruturação de concessão de infraestrutura e, a partir disso, 

compreender se há eventuais dificuldades que levem a crer que a administração evita 

utilizá-lo. 

O capítulo é estruturado da seguinte forma: primeiro, são expostas algumas noções 

básicas sobre contratação e licitação. Por que a administração contrata e por que há vezes 
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em que deve licitar? Depois, são estudados os aspectos gerais do vínculo contratual 

previsto na lei 8.666/93 e suas consequências jurídicas para a dinâmica da estruturação de 

concessão de infraestrutura. 

Após o estudo desse regime contratual, entra o tema da licitação. O capítulo se 

estende nesse momento: explica-se como a lei 8.666/93 enxerga a estruturação de 

concessão — adianto que a considera um serviço técnico profissional especializado
45

 — e 

qual o procedimento administrativo que antecede sua contratação, uma vez que prevê 

vários caminhos possíveis: pode ser feito uso de licitação — com diferentes arranjos entre 

modalidades e critérios de julgamento — ou de hipóteses de contratação direta — isso é, 

sem licitação. 

A compreensão da contratação da estruturação de concessão na lei 8.666/93, tem 

por finalidade tanto entender quais são os contornos que o procedimento jurídico dá a esse 

serviço, como compreender se há desincentivos ao seu uso pela administração. Ao fim, 

teço conclusões parciais sobre o conteúdo exposto, relacionando-o com a hipótese e as 

perguntas de pesquisa. 

 

2. Premissas sobre contratação e licitação 

 

 Pauto a análise da contratação feita aqui sobre três premissas: i) a administração 

contrata particulares para atender a uma necessidade sua; ii) segurança jurídica é uma 

consequência da contratação; iii) a finalidade da licitação é garantir à administração a 

melhor contratação possível. O que me levou a essas premissas foram as ideias que 

apresento a seguir. 

Uma contratação ocorre porque a administração entende ou que ela não tem 

condições de, sozinha, satisfazer essa necessidade, ou que ela obterá ganhos de eficiência 

decorrentes da colaboração com a iniciativa privada. Mas, em ambos os casos, a razão de 

ter sido formalizada contratação foi a identificação de uma necessidade da administração 

que precisava ser atendida. 

Tal constatação não deve ser tomada por óbvia ou irrelevante. Esclarecer que o 

motivo essencial para a administração contratar é a satisfação de necessidade própria 

permite contestar visões que podem tender a enxergar contratações públicas, 

principalmente, como forma de fomento a determinados mercados. Há, de fato, políticas 
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  Lei 8.666/93, art. 13. 
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que tentam dar às contratações essa finalidade,
46

 no entanto, para que ocorram, pressupõe-

se que haja, primeiramente, uma demanda administrativa a ser atendida. 

Como a demanda é identificada como de atendimento necessário, a administração 

precisa ter certeza que será solucionada de forma satisfatória e, havendo auxílio de 

terceiro, é preciso de instrumento com força jurídica que lhe obrigue a ofertar o serviço de 

forma suficiente. O contrato pode garantir esse atendimento, de modo que é revestido de 

segurança jurídica. 

A ideia de contrato como pacto de vontades entre particulares, em que cada parte se 

compromete a efetuar uma prestação na expectativa de receber algo em contrapartida, 

também existe nos contratos em que a administração é parte.
47

 É estabelecida relação de 

direitos e obrigações, e o contrato dá ao negócio jurídico a característica da exigibilidade: 

se uma das partes não cumpre sua obrigação, pode ser acionada judicialmente para que o 

faça ou, em caso de impossibilidade, satisfaça a obrigação por vias alternativas.
48

 Ao 

contratar, as partes têm certeza que, cumprindo sua obrigação, advirá contraprestação, 

sendo consequência de um contrato maior segurança jurídica. 

 Mas para contratar obras, bens, serviços e alienações, bem como outorgar a 

exploração de bens ou serviços públicos por meio de contratos de concessão e permissão,
49

 

a ordem constitucional brasileira exige processo de licitação prévio,
 
excetuados casos 

previstos em lei. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifei) 
 

                                                        
46

 Alguns exemplos são as vantagens competitivas conferidas a microempresas e empresas de 

pequeno porte, verificadas na lei complementar 123/2006, e os incentivos a contratação de conteúdo 

nacional, trazidos pela lei 12.349/2010.  
47

 Os contratos da lei 8.666/93 são assim definidos: “Para os fins desta Lei, considera-se contrato 

todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um 

acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada.” (art. 2º, p. único). 
48

 Lei 8.666/93, art. 66. 
49

 Constituição Federal, art. 175. 
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 O texto constitucional é taxativo: especificamente para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, é exigido processo de licitação,
50

 porém, podem existir 

exceções legais.  

Seguindo esse comando constitucional, editou-se como regime geral de licitações e 

contratos a lei 8.666/93. Tal lei prevê dois procedimentos administrativos para anteceder 

contratações públicas submetidas ao seu regime jurídico: a licitação e a contratação direta. 

Licitação é o procedimento competitivo no qual se escolhe, segundo critérios impessoais, a 

proposta mais vantajosa para a administração pública. Já contratação direta é o 

procedimento por meio do qual, com base na lei, contrata-se sem procedimento licitatório, 

segundo hipóteses chamadas dispensa
51

 e inexigibilidade.
52

 

A existência desses dois regimes prévios à contratação — licitatório e não 

licitatório — dá-se porque a administração sempre quer contratar a melhor proposta 

possível. Em alguns casos, a licitação pode ser utilizada para alcançá-la: ao promover uma 

licitação, a administração busca a melhor proposta em ambiente concorrencial. Em outros 

casos, a lei permite que a contratação ocorra sem licitação, pois entende que, neles, a 

obtenção da melhor proposta não será por via licitatória.  

O ponto merece atenção: ao permitir uma contratação direta, a lei não se absteve de 

exigir que seja contratada a melhor proposta. Apenas reconheceu que, certas vezes, o 

caminho para fazer isso não é a licitação. Selecionar a proposta mais vantajosa é finalidade 

inerente a qualquer procedimento administrativo prévio à contratação, licitatório ou não. 

Ainda que as premissas explicadas sejam genéricas e aplicáveis a todas as 

contratações públicas, sua elucidação auxilia na compreensão das possibilidades legais de 

atuação da administração quando ela opta por esse procedimento jurídico para estruturar 

projetos de concessão, conforme poderá ser percebido no desenvolver do capítulo. 

 

3. Aspectos jurídicos do vínculo contratual na estruturação de concessão de 

infraestrutura 

 

                                                        
50

 A intenção é deixar claro que licitação é um tipo de procedimento administrativo competitivo 

utilizado para situações específicas, segundo uma exigência constitucional. Essas situações são as 

contratações referidas e, além delas, as delegações de bens e serviços públicos via concessão e permissão 

(art. 175, da Constituição Federal). O tema volta no próximo capítulo. 
51

 Lei 8.666/93,  art. 17, II e II; art. 24 e incisos. 
52

 Lei 8.666/93, art. 25 e incisos.  
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 Formalizar colaboração entre administração pública e particular para estruturar 

concessão pela via contratual — ou seja, fazer dessa colaboração uma contratação — 

imprime nessa relação aspectos jurídicos de um contrato público. Tais aspectos, que 

também se fazem presentes em contratações de objetos de outras naturezas, já foram 

abordados em várias obras.
53

 Por esse motivo, não sistematizo um regime jurídico de 

contratos públicos. 

Opto por dar enfoque a três aspectos da lei 8.666/93 com reverberações importantes 

na dinâmica da estruturação de concessão. Classifico-os como “de reverberações 

importantes” pois são significativos na comparação do custo/benefício entre o contrato e a 

autorização de estudos no momento da escolha do procedimento jurídico que será utilizado 

para estruturar concessão. 

Os aspectos são: i) ao contratar a colaboração de particular, a administração tem 

certeza que receberá um serviço com determinadas caraterísticas, avençadas no contrato; 

ii) eventuais ajustes no objeto contratado ficam sujeitos ao limite de 25% do valor 

originalmente pactuado e há perigo de se entender que esses ajustes não guardam conexão 

com o objeto contratado; e iii) por ser uma contratação pública, ela deve ser precedida de 

um procedimento administrativo disciplinado pela lei 8.666/93, seja ele licitatório ou não.  

Quanto ao primeiro aspecto, na colaboração contratada, a administração tem 

certeza que ela obterá um consultor técnico para lhe auxiliar a estruturar projeto de 

concessão e que esse projeto estará ajustado às expectativas que foram acordadas 

formalmente entre ela e o contratado. Isso porque o contrato forma vínculo de grande 

densidade jurídica, de modo que ambas as partes devem cumprir com o pactuado, sob pena 

de haver decisão judicial que as obrigue. 

Tal aspecto é importante porque se a administração pública detectou que o 

desenvolvimento técnico do projeto depende de consultoria externa, quer dizer que ela não 

tem condições de estruturá-lo sozinha. Assim, para garantir que ela receberá a assistência 

necessária, é preciso um instrumento jurídico com mecanismos de constrição que vincule o 

particular consultor a prestar serviço nos termos estipulados. Esse instrumento é o contrato. 

Já quanto ao segundo aspecto, eventuais ajustes no objeto da contratação e, 

consequentemente, no seu preço, ficam sujeitos aos limites trazidos na lei 8.666/93 para as 

contratações de serviços ordinários. No regime da lei, o valor contratual só pode ser 

                                                        
53

 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 297 – 

487. ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Curso de Direito Administrativo, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2013, p. 353 – 377. SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e Contrato Administrativo. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1995.  
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acrescido de até 25% do seu valor inicial (art. 65, §§ 1º e 2º) e não pode haver 

modificações substanciais no objeto contratado, que alterariam as propostas formuladas na 

licitação, sem que seja feito novo certame licitatório (art. 21, §4º). 

Assim, readequações contratuais, de valor e objeto, são tratadas como exceções e 

difíceis de implementar, tanto por estarem restritas ao limite máximo de 25% do valor 

original quanto por serem proibidas modificações substanciais no objeto, que afetem as 

propostas elaboradas antes da contratação. A medida visa impedir burla ao sistema de 

licitação. O problema é que a estruturação de concessão, não raramente, precisa ter seu 

objeto readequado e essas modificações, na prática, podem corresponder a um percentual 

superior ao limite de 25% previstos na lei 8.666/93.  

Isso porque, ao contratar o serviço, a administração não sabe ao certo o que está 

contratando, nem o contratado sabe ao certo para quê está sendo contratado. São descritos 

no instrumento contratual os serviços de consultoria que se espera obter, no entanto, 

podem surgir demandas novas, tarefas que só foram identificadas com o aprofundamento 

dos estudos e com o desenrolar da dinâmica da estruturação de concessão.  

Para dar concretude ao exemplo, remeto ao caso analisando pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), na decisão plenária 61/98.
54

 No caso, a empresa Vale do Rio 

Doce (Vale), à época estatal, havia realizado a contratação de serviços de consultoria da 

empresa Engenharia, Projetos e Consultora Ltda. para assisti-la na estruturação de projeto 

de infraestrutura de ponte ferroviária para escoação de produção.
55

 Ao passo que o projeto 

foi desenvolvido, novas exigências surgiram referentes “ao suporte técnico e 

gerenciamento dos serviços necessários   montagem eletromecânica e detalhamento 

adicional do projeto,"
56

 o que ensejou aditivo contratual acima dos 25% previstos na lei 

8.666/93. No caso, calculou-se que esse percentual superou em 239% o valor do “contrato-

mãe”. 

Apesar de as consequências da decisão terem tido efeito incerto, dado que a 

privatização da empresa ocorreu pouco antes, o Tribunal reputou ilegal a readequação 

contratual, com base no limite percentual legal. 

Também há perigo residindo na interpretação que órgãos de controle podem fazer 

sobre o que são modificações substanciais no objeto do contrato. Caso entendam que o 

                                                        
54

 Decisão proferida no processo n.  TC 004.689/96-8, rel. Min. Bento Bugarin, j. 18/02/98. 
55

 O exemplo não trata de projeto para concessão. No entanto, trata de estruturação de projeto de 

infraestrutura feita com auxílio de consultoria contratada e, a priori, enfrenta desafios similares a projeto de 

concessão, estando sujeito aos mesmos aspectos contratuais. 
56

 Decisão processo n.  TC 004.689/96-8, rel. Min. Bento Bugarin, j. 18/02/98, p. 3. 
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ajuste se enquadra como modificação substancial — isso é, compõe um novo objeto, que 

não guarda conexão com o originalmente contratado — pode ser considerado que há 

fraude à licitação, gerando sanções para gestor público e contratado. Se o órgão for o TCU, 

pode haver, inclusive, recomendação para que o Congresso Nacional suste a contratação.
57

 

Por fim, o terceiro aspecto relevante é que, por se tratar de contratação pública, ela 

deve ser precedida de um procedimento administrativo disciplinado pela lei 8.666/93, seja 

ele licitatório ou não (art. 37, XXI, da Constituição Federal e art. 1º, da lei 8.666/93). Esse 

é um dos pontos mais sensíveis em se obter a colaboração de particulares para estruturação 

de concessão mediante contratação. Dado que são muitas as implicações que surgem nesse 

aspecto, o próximo item é destinado à sua análise.
58

 

Interessante é perceber que esses não são aspectos jurídicos específicos das 

contratações desse serviço, mas das contratações públicas regidas pela lei 8.666/93 em 

geral. Na prática, significa dizer que a contratação da estruturação de concessão é feita 

com base em um regime aplicável a serviços de naturezas triviais, como serviços de 

vigilância, pintura, manutenção, etc. O fato lança a reflexão: faz sentido que serviço com 

características notadamente técnicas e de execução diferenciada, seja juridicamente 

disciplinado do mesmo modo que contratação de serviço ordinário?
59

 

                                                        
57

 Constituição Federal, art. 71, §1º.  
58

 Se o trabalho tratasse de contratos de infraestrutura em geral, e, com isso, abrangesse contratos de 

obras e serviços de engenharia (art. 6º, I e II, da lei 8.666/93), haveria outro aspecto jurídico relevante a ser 

destacado: o contratado que elaborou o projeto de engenharia fica impedido de participar da licitação para a 

sua execução (art. 9º, I, da lei 8.666/93). A lei 8.666/93 estabelece que “não poderá participar, direta ou 

indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários” o 

“autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica”. Ou seja, aquele que tiver participado da 

elaboração do projeto está excluído do subsequente procedimento licitatório e de eventual participação 

indireta na execução do contrato — na condição, p. ex., de subcontratado — realizando obras, serviços ou 

fornecendo bens. Atenta-se, contudo, à exigência de que o projeto/estudo desenvolvido seja de engenharia. O 

impedimento da lei 8.666/93 trata de projetos dessa natureza, pois remete a projeto básico e executivo, os 

quais, nas definições da lei, são projetos relacionados a obras e serviços de engenharia. O proibitivo tenta 

evitar o conflito de interesses que pode existir: afinal, se aquele que elabora o projeto também quer executá-

lo, pode direcionar os estudos realizados para que ganhe a licitação superveniente. Possui ainda vantagem na 

competição por já ter estudado o tema anteriormente, resultando numa preparação maior que a de seus 

concorrentes. No entanto, o problema não se põe no caso dos contratos de concessão por conta de expressa 

permissão para que os autores de projetos básico e executivo participem da licitação do empreendimento (art. 

31, da lei 9.074/95), conforme será visto mais adiante. 
59

 Há quem entenda que não. O inédito anteprojeto de lei do “PPP Mais”, elaborado por Carlos Ari 

Sundfeld no âmbito da comissão de juristas instituída pelo ex-Ministro da Fazenda Joaquim Levy (Portaria 

n.º 640/2015), entre outras coisas, modifica o regime dos contratos que têm por objeto serviços técnicos de 

estruturação integrada (art. 28), desígnio diferente para o que chamo de contratos de consultoria para 

estruturação de concessão. O regime jurídico que prevê estabelece que esses “contratos poderão ser alterados 

para readequação de seus termos, para sua redução ou ampliação ... não se aplicando a esses aditivos os 

limites de valores existentes para as contratações ordinárias” (art. 30, §3º). Permite ainda que a remuneração 

dos serviços inclua “parcela vinculada ao êxito da licitação do contrato [de execução do projeto]” (art. 30, 

§5º), o que funciona como incentivo para que o particular considere possíveis riscos que podem acontecer no 

momento da licitação e procure meios de evitá-los. Por outro lado, mantém a proibição para que o elaborador 

do projeto participe da licitação para execução (art. 30, §7º). 
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4. Licitando a contratação de consultoria para estruturação de concessão de 

infraestrutura (lei 8.666/93) 

 

 A lei 8.666/93 apresenta “normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 

âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”.
60

 É a 

“espinha dorsal do sistema brasileiro de contratações públicas, contendo regras essenciais 

relativas  s licitações e contratos”.
61

 Sendo a contratação da estruturação de projetos de 

concessão a contratação de um serviço, está subordinada às prescrições dessa lei. Este item 

analisa como acontece tal subordinação.  

Contudo, breves considerações conjunturais a respeito da elaboração e surgimento 

da lei 8.666/93 devem ser feitas, pois auxiliam a compreender sua racionalidade. 

A lei foi aprovada em 21 de junho de 1993, na ressaca de dois escândalos políticos: 

o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e o caso de corrupção no 

Congresso Nacional que ficou conhecido como “Anões do Orçamento”. O período 

repercutiu na lei:
62

 revestida de caráter moralizante, adotou formato abrangente e 

minucioso de modo a deixar poucos espaços para a discricionariedade da administração. 

Intrínseca a ela, uma ideologia que atribuía a essa discricionariedade o estopim da 

corrupção.
63

 Desde seu surgimento é motivo de polêmicas, especialmente no que tange ao 

possível favorecimento que a sua utilização traz a determinados grupos e à sua real 

eficiência para as contratações públicas. 

Quanto ao dito favorecimento, a elaboração da lei foi marcada pela influência de 

vários setores, vocalizados por deputados que participaram do seu processo legislativo.
64

 

Há, inclusive, indicativos de que particularmente as empreiteiras de médio porte, à época 

                                                        
60  

Lei 8.666/93, art. 1º. 
61

 ROSILHO, André. Licitação no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 92. 
62

 Alice Gonzalez Borges faz esse apontamento, enfatizando que a lei 8.666/93 “é uma lei de 

circunstância ..., emocional, estruturada sob o impacto dos escândalos administrativos que explodiram em 

todo o País, nos anos 1991-1992, em tomo de licitações e contratos.” (BORGES, Alice Gonzalez. 

“Aplicabilidade de normas gerais de lei federal aos estados”, em Revista de Direito Administrativo – RDA, 

Rio de Janeiro, n. 194, out./dez. 1993, p. 97 – 106). 
63

 O discurso parlamentar que prevaleceu na elaboração do normativo apostou que “a lei deveria ser 

minuciosa, detalhista e abrangente, devendo ser capaz de cercar a discricionariedade da Administração 

Pública.” (ROSILHO, André. Licitação..., p. 104 – 105). 
64

 André Rosilho, estudando o processo legislativo da lei 8.666/93, assinala que esses grupos eram 

associações de classes, empresários, pequenas e médias empresas, grandes empresas, empreiteiras, grandes 

empreiteiras, pequenas empreiteiras, microempresas, seguradoras, engenheiros, arquitetos, grandes 

fornecedores, pequenos fornecedores, Poder Público, Tribunal de Contas e órgãos e controle interno. (Idem, 

p. 113). 
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emergentes, foi o grupo mais beneficiado com o formato da lei 8.666/93.
65

 Quanto à real 

eficiência dos modelos de licitação instituídos no diploma, critica-se que a lei acabou 

sendo “por demais prolixa e minudente.”
66

 No sentido, Adilson Dallari acusa que a lei é 

constituída de “disposições inúteis e incompreensíveis, tudo isso servindo para empecer o 

andamento das ações administrativas e para fomentar conflitos”.
67

 

O primeiro aspecto, polêmico, referente aos grupos de interesse envolvidos na 

elaboração da lei, foge do escopo deste trabalho. Já o segundo aspecto, referente à 

abordagem detalhista e que primou por minguar a discricionariedade, é relevante, pois 

possibilita reflexões a respeito do uso da lei 8.666/93 para contratar a estruturação de 

concessão. O exercício reflexivo parte de dois questionamentos: i) o modelo da lei, muito 

rígido, é adequado para obter a contratação desse tipo de serviço? ii) embora detalhista, a 

lei deixou espaço para a discricionariedade da administração? 

Feita essa contextualização, passo ao estudo da contratação da estruturação de 

concessão por meio da lei 8.666/93. 

 

a. Objeto contratado: serviços técnicos profissionais especializados (art. 13) 

 

 Ao contratar a estruturação de concessão, a administração está contratando serviços 

técnicos profissionais especializados, previstos no caput do art. 13 da lei 8.666/93. Nos 

seus incisos, elenca o que considera serem produtos provenientes da prestação desses 

serviços. 

 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os 

trabalhos relativos a: 

                                                        
65

 “... a observação conjunta do processo legislativo da lei 8.666/93, da forma pela qual suas normas 

foram moldadas e das posteriores alterações normativas realizadas — ou que pretendeu realizar — no 

sistema de contratações públicas como um todo leva a crer que a categoria das empreiteiras emergentes — 

ou seja, as empreiteiras de médio porte já estabelecidas no mercado e que aspiravam a chegar a patamares 

mais elevados — foi a que mais se beneficiou da edição da atual Lei Geral de Licitações e Contratos” 

(ROSILHO, André. Licitação..., p. 132). Carlos Ari Sundfeld, mais enfático, afirma que “a lei de 1993, filha 

do lobby de empreiteiras emergentes de obras públicas (isto é, de empresas médias, já atuantes no mercado 

público de obras e engenharia), regulamentou a disputa de modo a dificultar o acesso de empresas novas a 

esse mercado. Isso porque a lei exigiu a demonstração de experiência anterior em contratos similares como 

requisito básico para participar e não deu espaço para alternativas (como seria o oferecimento de garantias 

financeiras amplas pela empresa novata).” (SUNDFELD, Carlos Ari. “Contratações públicas e o princípio da 

concorrência”, em Contratações Públicas e seu controle. SUNDFELD, Carlos Ari (org.). São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 22). 
66

 BORGES, Alice Gonzalez. Aplicabilidade..., p. 98. 
67

 DALLARI, Adilson. Estudos sobre a Lei de Licitações e Contratos. GARCIA, Maria (coord.). 

São Paulo: Forense Universitária, 1995, prefácio. 
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I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;  

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

VIII - (Vetado). 

 

Ainda que aponte os produtos que podem ser obtidos  em uma contratação desse 

tipo, o conceito de serviços técnicos profissionais especializados não é oferecido na lei. 

Para entendê-lo, deve-se olhar para os três adjetivos que seguem o substantivo serviço: 

técnico, profissional e especializado.
 68

 

 Técnico é o serviço que combina dois elementos: conhecimento teórico e 

habilidade na execução. Exige-se do prestador profundo conhecimento científico acerca do 

serviço contratado. Todavia, como aquele conhecimento será aplicado, esse prestador deve 

possuir habilidade para fazer a transição da abstração para o plano real. A forma como essa 

transição é feita tem relevância: na execução do serviço, o prestador necessita empregar 

alto rigor metodológico e demonstrá-lo formalmente, de modo que confira ao produto final 

confiabilidade e coerência. 

 O serviço é profissional quando aquele que o presta o faz em caráter de profissão. 

O prestador tem como ofício aquela atividade em especial; é, ele próprio, um profissional 

ou uma empresa de profissionais e confere ao serviço essa característica.  

 Por fim, o serviço é especializado quando demanda particular capacitação do seu 

prestador. O prestador do serviço é um especialista, possuindo certas qualidades que o 

diferenciam de generalistas, ligados à sua capacitação e talento. 

Nota-se que, segundo a interpretação legal, a combinação de dois fatores 

diferenciam um serviço comum de um serviço técnico profissional especializado: a 

natureza intelectual do serviço e quem os executa. Os serviços técnicos profissionais 

especializados são aqueles em que se requer a atuação de um prestador profissional, cuja 

interação entre conhecimento teórico e a habilidade de execução o distingue dos 

profissionais generalistas, tornando-o um especialista. Isso porque faz diferença se o 

serviço for prestado por alguém especialista e não alguém meramente habilitado. 

                                                        
68

 A definição de “técnico”, “profissional” e “especializado” é inspirada naquela apresentada por 

Marçal Justen Filho, para quem “um serviço será ‘técnico’ quando importar a aplicação do conhecimento 

teórico e da habilidade pessoal para promover uma alteração no universo físico ou social. ... É profissional 

quando constituir objeto de uma profissão. ... [já] A especialização significa a capacitação para exercício de 

uma atividade com habilidades que não estão disponíveis para qualquer profissional.” (JUSTEN FILHO, 

Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2012, p. 200). 
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 Assim, é serviço técnico profissional especializado aquele que, ao final, culmina 

em um dos produtos previstos nos incisos do art. 13 da lei 8.666/93 e é realizado por 

profissional especialista, diferenciado de profissionais generalistas. Indaga-se: por que a 

estruturação de concessão é considerada um serviço técnico profissional especializado? 

Primeiro, os estudos e projetos elaborados podem ser enquadrados no inciso I do 

art. 13, pois estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos são estudos técnicos lato 

sensu, na forma prevista em lei. Depois, a complexidade inerente à estruturação de 

concessão impõe a necessidade da contratação de especialista. É preciso que o estudo 

técnico, econômico-financeiro ou jurídico seja elaborado por quem domina o 

conhecimento necessário à concessão e consegue aplicá-lo com destreza, conforme 

rigorosa metodologia. 

Atente-se que a especialização necessária permite que sejam feitas diferentes 

contratações de consultoria para a estruturação de uma mesma concessão; uma espécie de 

contratação “segmentada”, em que são contratados diferentes especialistas, cada um para 

cuidar de nicho específico do projeto. Nesse caso, apesar de haver contratações diversas, 

os consultores integram o mesmo grupo de trabalho. 

Em tese, a administração também pode fazer contratação “agregada”, em que um 

único particular auxilia a elaborar estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos. 

Mas há dúvida sobre a viabilidade de a estruturação da concessão ser feita dessa forma, 

pois a atividade envolve diferentes especialidades técnicas (consultoria de engenharia, 

econômica, ambiental, jurídica, etc.), e dificilmente o mesmo particular será especialista 

em todas essas áreas. 

A possibilidade de a administração contratar de forma “agregada” é mais factível se 

o que se espera é que o contratado aja como articulador da estruturação e lhe seja 

permitido subcontratar terceiros que atuem em nichos técnicos específicos. Nesse caso, o 

contratado pela administração coordena os trabalhos produzios pelos subcontratados.
69

 

Quanto à extensão do serviço contratado, ressalta-se que pode variar: estruturar 

concessão não se restringe a o contratado e sua equipe colocarem no papel os estudos que 

compõem o projeto, e o fim desse serviço não ocorre, necessariamente, com a entrega dos 

estudos. O serviço contratado deve ser definido segundo a necessidade casuística da 

administração pública. A depender dessa necessidade, além dos produtos encomendados 

                                                        
 

69
  A lei 8.666/93 permite a subcontratação nos contratos públicos desde que haja autorização prévia 

da administração pública, em contrato ou em edital (arts. 72 e 78, VI). 
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poderem ser diferentes, o serviço pode extrapolar a produção de estudos documentais. O 

termo estruturação de concessão pode abranger, também, atividades de outras naturezas. 

 Um exemplo é a eventual assessoria que a administração pública pode querer do 

contratado que a auxiliou a elaborar o projeto durante a posterior licitação do 

empreendimento, útil para analisar elementos técnicos complexos contidos nas propostas 

dos licitantes. O exemplo pode ser classificado como serviços técnicos profissionais 

especializados de assessoria, previsto no art. 13, III. 

Em levantamento feito pela European PPP Expertise Center (EPEC), braço do 

European Investment Bank especializado em projetos de infraestrutura executados na 

forma de concessão, são apontadas várias etapas da estruturação nas quais consultores 

contratados atuam.
70_71 

 

 

Estágios do 

projeto 

 

Atuação dos consultores contratados (em dias)  

Total (em 

dias) 

 

Gestão do 

projeto 

Técnico, 

mercado/dema

nda 

 

Financeiro 

 

Jurídico 

Seleção e definição 

do projeto 

 

0 

 

150 

 

10 

 

5 
 

165 

Avaliação do 

modelo de parceria 

a ser utilizada 

 

20 

 

45 

 

85 

 

30 
 

180 

 

Organização 

 

20 

 

3 

 

6 

 

4 
 

33 

 

Pré-licitação 

 

20 

 

62 

 

38 

 

45 
 

165 

Licitação do 

empreendimento 

 

55 

 

83 

 

55 

 

73 
 

266 

Assinatura do 

contrato 

 

6 

 

5 

 

20 

 

22 
 

53 

 

Total (em dias) 

 

 

121 

 

348 

 

214 

 

179 
 

862 

Figura 2 – Fonte: European PPP Expertise Center (EPEC): Role and Use of Advisers in Preparing PPP 

Projects (adaptado) 

    

                                                        
70

 O estudo do EPEC olhou como países com experiências de concessão satisfatórias construíam 

seus projetos de infraestrutura numa tentativa de capacitar gestores públicos europeus com o que entendem 

ser “boas práticas” para esses empreendimentos. Observou, principalmente, concessões inglesas e 

australianas, que entende serem “casos de sucesso” dados os “resultados adequados” que apresentam. 

Todavia, não deixa claro como entende os conceitos valorativos que adota. Ressalto ainda que o número de 

dias indicados não correspondem à análise de um único projeto, mas trata-se de uma estimativa elaborada a 

partir da observação de vários casos. (European PPP Expertise Center. Role and Use of Advisers in 

Preparing PPP Projects. Disponível em: www.eib.org. Acesso em: 15.12.15). 
71

 Atenta-se para o fato de que, dentro da cadeia procedimental da implementação de uma 

concessnao  — apresentada no capítulo 1 — algumas dessas atividades são executadas nas etapas de licitação 

e de contratação e execução do empreendimento. Isso, contudo, não faz com que essas atividades deixem de 

fazer parte da etapa de elaboração de projetos. É que, a depender do que for contratado, os serviços da etapa 

de elaboração podem ter sua execução nas etapas seguintes. 
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 Mesmo podendo existir ressalvas quanto a esse tipo de levantamento — referentes 

aos interesses envolvidos e à metodologia utilizada
72

 — ele ilustra que a estruturação de 

concessão pode compreender tarefas que vão além da produção de estudos, alcançando 

outros estágios do projeto, como a licitação e a assinatura do contrato.
73

 Assim, ao 

contratar esse serviço, a administração deve modelar o objeto do contrato de acordo com 

suas necessidades no caso concreto. 

 

4.1. A licitação da lei 8.666/93 para contratação de consultoria para estruturação de 

concessão de infraestrutura 

 

 O uso da licitação da lei 8.666/93 para contratar estruturação de concessão deve ser 

estudado de modo útil aos fins desse trabalho. Aqui não interessa observar a lei e relatar o 

passo a passo de um procedimento que, independentemente do objeto que se almeja obter, 

desenrola-se da mesma forma.
74

 Lembrando da desconfiança que a administração pública 

procura obter esses serviços por vias alternativas à contratação, olho para a lei 8.666/93 

buscado entender a viabilidade jurídica de se utilizar suas modalidades licitatórias e seus 

critérios de julgamento de propostas para contratar serviços de consultoria para estruturar 

concessão. 

 A lei diversifica nas modalidades de licitação e nos critérios de julgamento. Como 

modalidades, elenca: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão (art. 23 e 

incisos); como critérios de julgamento das propostas apresentadas por licitantes: menor 

preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta (art. 45, §1º e incisos). No 

caso da modalidade concurso, o critério de julgamento é diferenciado e será explicado 

oportunamente. Para escolher o procedimento licitatório que será utilizado, é preciso olhar 

o objeto da contratação e o seu valor. São eles que definem como licitar um contrato. 

                                                        
72

 O estudo serve ao propósito de meramente ilustrar a possibilidade de consultores contratados 

atuarem em outras etapas da implementação de empreendimentos de infraestrutura, ampliando, 

consequentemente, o leque de atividades que podem ser compreendidas em estruturação de concessão. 

Porém, deve ser lido com algum ceticismo, pois não deixa clara a metodologia utilizada para chegar aos 

números indicados. 
73

 No estudo, a definição dos estágios contidos na tabela é a seguinte: na seleção e definição do 

projeto, acontece a avaliação do investimento e a especificação de seu potencial; na avaliação do modelo de 

parceria a ser utilizada, o cálculo de custos e a alocação de riscos; na organização, a definição da equipe que 

atuará no projeto, a distribuição de tarefas, o engajamento dos consultores, o desenvolvimento do plano de 

execução do projeto e do cronograma; na pré-licitação, o aprofundamento dos estudos, o desenho do modelo 

de concessão, a definição do modelo de licitação que será utilizado, a preparação da minuta do contrato; na 

licitação do empreendimento, a abertura do edital e o acompanhamento do procedimento licitatório; na 

assinatura do contrato, a finalização do contrato e a efetuação de eventuais ajustes. 
74

 Para essa visão do tema, cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários... São Paulo: Dialética, 2012.  
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 Ressalvo que não são contemplados no estudo a modalidade leilão — utilizada 

apenas em casos de venda de bens da administração pública
75

 — e o critério de julgamento 

maior lance ou oferta — utilizado apenas para a alienação de bens e concessão de direito 

real de uso.
76

 

 Merece destaque ainda o fato de que procedimentos de licitação da lei 8.666/93 são 

demorados. Excluídos os prazos de elaboração e de publicação do edital, Maurício 

Portugal Ribeiro estima um período de 150 dias entre a entrega das propostas e assinatura 

do contrato. Isso desconsiderando possíveis questionamentos judiciais que podem 

suspender o certame.
77

 

 

a. A modalidade concurso (art. 22, §4º) 

 

 A lei 8.666/93 indica que a licitação para contratação de serviços técnicos 

profissionais especializados deve ser realizada, preferencialmente, na modalidade 

concurso.  

 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os 

trabalhos relativos a: 

§ 1
o
 Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de 

serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados 

mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. (grifei) 

 

 A lei define o concurso como “a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 

de prêmios ou remuneração”. A escolha do vencedor observará “critérios constantes de 

edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias”
 
(art. 22, §4º). O 

procedimento do concurso obedece lógica própria. Diferentemente das demais 

modalidades licitatórias, não possui valor que limita o seu uso e nem critérios de 

julgamento bem definidos em lei. A escolha do vencedor é feita a partir do julgamento de 

profissionais especializados da área e com base em critérios dispostos no edital, variando 

em cada caso. 

 O rito é este: a administração quer contratar um trabalho científico ou artístico. 

Publica edital de licitação na modalidade concurso, com prazo mínimo de 45 dias até a 

                                                        
75

 Lei 8.666/93, art. 22, §5º. 
76

 Lei 8.666/93, art. 45, §1º, IV. 
77

 RIBEIRO, Maurício Portugal. Regime Diferenciado de Contratação. São Paulo: Atlas, 2012, p. 

32 - 33. 
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entrega das propostas. No edital, estabelece os critérios de julgamento, que variam de 

acordo com o tipo de trabalho que pretende obter. Para julgadores, designa especialistas da 

área, que podem ou não compor o seu quadro funcional. Como contrapartida ao serviço, 

estipula prêmio ou remuneração. 

 O concurso é normalmente utilizado para a contratação de projetos artísticos e 

anteprojetos de arquitetura. Para entender como pode ser sua prática, utilizo 

ilustrativamente três editais publicados: um da Secretaria de Habitação do município de 

São Paulo;
78

 um da Secretaria Municipal de Cultura do município de São Paulo;
79

 e um da 

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 

município de Campinas.
80 _ 81  

As principais previsões desses editais foram no seguinte 

sentido. 

 

Comparação de editais de concurso 

 

Aspectos do edital 

 

Secretaria de 

Habitação 

 

Secretaria de Cultura 

 

Secretaria do Meio 

Ambiente 

 

 

 

Objeto 

 

 

Projetos de arquitetura 

e urbanismo para as 

áreas denominadas 

“Perímetros de Ação 

Integrada – PAI”, 

 

 

 

Projetos de artes em 

diversas modalidades, 

como cinema, literatura 

e escultura. 

 

 

Projetos de arquitetura, 

em formato de 

anteprojeto, para a 

“Casa da 

Sustentabilidade” 

                                                        
78

 Edital 001/2011, trata um concurso público nacional de projetos de arquitetura e urbanismo, 

denominado “Concurso Renova SP”. Consistia a competição na seleção das melhores Propostas de 

Arquitetura e Urbanismo para as áreas denominadas “Perímetros de Ação Integrada – PAI”, para a 

Requalificação Urbana e Habitação de Interesse Social. Disponível em www.prefeitura.sp.gov.br. Acesso 

em: 22.10.2015. 
79

 Processo n.º 2015-0.114.708-7, trata de concurso público para a seleção de projetos de artes, em 

diversas modalidades. A contratação tinha função de homenagear os 70 anos de morte do escritor Mário de 

Andrade. Disponível em: www.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em: 22.10.2015.  
80

 Edital do “Concurso Público Nacional de Arquitetura   Casa da Sustentabilidade -  Parque 

Taquaral. Trata da contratação de projetos de arquitetura em formato de Anteprojeto para a construção da 

“Casa da Sustentabilidade”, no Parque Taquaral. Disponível em: www.campinas.sp.gov.br. Acesso em: 

25.10.2015. 
81

 Como os editais são utilizados apenas de maneira ilustrativa, não houve metodologia de seleção. 

Foram selecionados a partir de editais de municípios dentro do estado de São Paulo que exemplificavam as 

oscilações nos critérios de julgamento, prêmios/remuneração, prazo e componentes do júri. Na pesquisa, 

pude perceber que o concurso é modalidade de licitação utilizada quase exclusivamente por estados e 

municípios. Os poucos concursos lançados pela União estão relacionados com a obtenção de projetos de 

tecnologia, inovação e sustentabilidade, como é o caso do Edital 01/2014, chamado edital do Desafio da 

Sustentabilidade, promovido pelo Ministério da Educação. O concurso visava conseguir projetos com ideias 

para promover a diminuição do consumo de água e energia. A escolha por deixá-lo de fora dessa pesquisa foi 

em função de, no mesmo edital, estarem abrangidos vários objetos diferente, o que dificultava a 

sistematização para compará-lo com os demais editais selecionados.  
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Critérios de 

julgamento 

 

 

 

 

As propostas serão 

julgadas conforme as 

diretrizes do edital, mas 

não deixa claro os 

critérios, importando 

em alta carga subjetiva. 

 

 

 

 

Interesse público, 

viabilidade de 

realização, relevância 

artística, diversidade 

temática e estética, 

fortalecimento das 

expressões culturais e 

temática do edital. 

Criatividade, 

objetividade, clareza, 

atendimento ao 

programa, 

exequibilidade, 

contribuição 

tecnológica e 

economicidade, 

acessibilidade ao uso 

racional dos recursos 

naturais e ao conforto 

para os usuários, entre 

outros de ordem 

técnica e cultural. 

 

 

 

 

 

 

Júri 

Júri composto por 

cinco arquitetos: 

 

- Dois servidores da 

Secretaria de 

Habitação. 

 

- Três indicados pelo 

Instituto de Arquitetos 

do Brasil - IAB. 

Júri comporto por 

cinco membros: 

 

- quatro servidores da 

Biblioteca Mário de 

Andrade. 

 

- uma professora de 

literatura da 

Universidade Federal 

de Ouro Preto – UFOP. 

Júri composto por 

cinco arquitetos: 

 

- dois servidores da 

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

 

- três indicados pelo 

Instituto de Arquitetos 

do Brasil – IAB. 

 

 

 

Prêmio/remuneração 

 

 

 

- Prêmio mínimo de R$ 

30.000,00. 

 

- Prêmio de R$ 

2.000,00. 

 

- Viajem de dez dias 

para Ouro Preto, Minas 

Gerais. 

 

 

 

- R$ 50.000,00. 

 

 

Figura 3 – Fonte: elaboração própria 

 

 Do quadro, percebe-se que: 

 

i) O objeto que se quer contratar possui natureza técnica/artística e pode variar em sua 

forma. 

 O objeto da contratação pode ter diversas formas, desde projetos arquitetônicos até 

produtos como filmes e esculturas. A natureza técnica/artística está ligada ao modo de 

concepção do objeto e ao seu conteúdo, independentemente da forma como ele é 

materializado. O ponto comum entre esses objetos é que todos têm caráter eminentemente 

criativo e, a depender de quem o elabora, surgem diversos produtos. 

 

ii) Os critérios de julgamento dão ampla margem de subjetividade aos julgadores. 

 Os critérios traçados para o julgamento das propostas não oferecem parâmetros 

objetivos, pois o caráter técnico/artístico do objeto dificulta a fixação de tais parâmetros. 
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Para evitar omissão — afinal, o edital não poderia se eximir de prever critérios de 

julgamento, conforme exigência da própria lei 8.666/93
82

 — a opção acaba sendo utilizar 

expressões vagas, mas que tentam impedir um julgamento arbitrário e garantir 

impessoalidade. 

 

iii) O júri do concurso é formado por técnicos que tenham familiaridade com o tipo de 

objeto licitado, não necessariamente servidores públicos. 

 Em todo caso, há notória ligação entre as áreas de atuação profissional dos 

integrantes da comissão julgadora e o objeto da licitação. A flexão legal no sentido de 

primar por especialistas da área, mesmo que não sejam servidores públicos,
83

 decorre da 

impossibilidade de se estabelecer critérios objetivos de julgamento, o que possibilitaria que 

pessoas sem conhecimento específico pudessem realizar a avaliação de propostas. 

 

iv) Quando a contraprestação for dinheiro, o edital pode estipular uma remuneração 

variável, mas deve prever valor mínimo e máximo. 

 O edital pode estipular remuneração variável. No entanto, deve prever valor 

mínimo e máximo para essa remuneração. Foi o que aconteceu no caso do edital da 

Secretaria de Habitação: o prêmio para os primeiros lugares era de, no mínimo, R$ 

30.000,00, caso em que a administração não celebrava contrato para continuar o 

desenvolvimento dos projetos, apenas pagava o projeto apresentado. Se houvesse a 

contratação do serviço e o conseguinte aprimoramento do projeto, a remuneração poderia 

chegar ao valor máximo de R$ 7.175.715,81.
84

 Também nota-se que a contraprestação 

pode não ser dinheiro. 

 

Os aspectos do concurso diferem muito dos aspectos das demais modalidades 

licitatórias. Os exemplos mostram um procedimento, em alguma medida, dúctil: os objetos 

da contratação podem ser os mais distintos; a lei não prevê critérios de julgamento 

específicos; a comissão de avaliação pode ou não ser composta por servidores públicos; a 

contrapartida paga pela administração pública pode ser de várias naturezas, permitindo, no 

caso de dinheiro, que o edital estipule uma remuneração variável — desde que previstos 

valores mínimo e máximo. A rigidez procedimental verificada nas demais modalidades de 

                                                        
82

 Lei 8.666/93, art. 22, §4º. 
83

 Lei 8.666/93, art. 51, §5º. 
84

 Esse era o maior valor previsto no edital para remunerar o desenvolvimento dos projetos 

apresentados. Nesse caso, tratava-se especificamente  do projeto para o perímetro “Morro do S4”. 
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licitação é mitigada. O que explica o legislador ter dado preferência a ele face às demais 

modalidades licitatórias na contratação de serviços técnicos profissionais especializados? 

Uma justificativa poderia ser a natureza técnica diferenciada desse tipo de serviço, 

trabalhada no subitem “3a”. Porém, a contratação por licitação de um serviço técnico 

profissional especializado não pressupõe automaticamente a modalidade concurso. A 

escolha também deve levar em conta outro elemento: a impossibilidade de se estipular 

critérios objetivos para escolher vencedor. Essa interpretação decorre do art. 46 da lei 

8.666/93. 

 

Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados 

exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na 

elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 

consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos 

básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4
o
 do artigo anterior. (grifei) 

 

 O normativo diz que serviços de natureza intelectual cuja elaboração requer 

predominantemente esforço de cunho técnico, quando contratados por licitação, devem 

adotar como critérios de julgamento a melhor técnica ou a técnica e preço.
85

 Esses são 

critérios que têm alguma similaridade com os critérios subjetivos do concurso, mas são 

utilizados nas modalidades concorrência, tomada de preço e convite,
 86

 modalidades 

“comuns” de licitação. 

 Assim, surge uma dúvida por conta de a lei ter acabado prevendo o uso dessas 

modalidades “comuns” para contratar serviços que em muito se assemelham àqueles de 

natureza técnica/artística aos quais se destina o concurso. Quando, então, é pertinente 

utilizar o concurso? 

 “A resposta parece estar no art. 46, §1º, I, exigindo que o edital da licitação por 

melhor técnica ou de técnica e preço defina com objetividade os critérios de julgamento 

das propostas”, aponta Carlos Ari Sundfeld, indicando que serão cabíveis o julgamento por 

melhor técnica e técnica e preço “quando viável a indicação de critérios objetivos de 

julgamento”. Conclui o autor que “caso não o seja, a licitação deverá ser feita por 

concurso, cuja tônica é o julgamento relativamente subjetivo”.
87

 

 Assim, além de se avaliar a natureza técnica/artística do objeto que se quer 

contratar, olha-se para a possibilidade de serem ou não estipulados critérios objetivos para 

a escolha da proposta. Configurada impossibilidade, a opção deve ser o concurso. No caso 

                                                        
85

 Esses critérios de julgamento são abordados no subitem 4.1.c. 
86

 Essas modalidades de licitação são abordadas no subitem 4.1.b.  
87

 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação..., p. 86. 
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da estruturação de concessão, é provável que haja impossibilidade em fixar critérios 

objetivos decorrente da diversidade metodológica que pode ser empregada nesse tipo de 

serviço, que pode originar produtos completamente diferentes entre si. Tal 

imprevisibilidade de resultados impossibilita a objetividade de critérios para comparação 

de propostas. 

A partir dessas verificações, é juridicamente possível utilizar o concurso para 

contratar estruturação de concessão, pois: i) trata-se de serviço técnico profissional 

especializado e ii) é provável que haja impossibilidade de definir critérios objetivos para 

julgamento. A conclusão é compartilhada pelo TCU, no acórdão 1.155/2014 – Plenário. 

No documento, o órgão de controle indica que, se utilizada licitação para esses casos, ela 

deve ser feita na modalidade concurso. 

 

Nesse sentido, o §1º do art. 13 da Lei 8.666/93 estabelece que "ressalvados os casos de 

inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais 

especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com 

estipulação prévia de prêmio ou remuneração." Estamos, nesta seara, a tratar da realização de 

serviços técnicos profissionais especializados, consistentes nos estudos de viabilidade técnica, 

econômica e ambiental, necessários à elaboração de concessões, permissões, autorizações, 

arrendamentos e congêneres. Nada mais natural, portanto, que, nos termos da lei, eles sejam 

escolhidos mediante concurso, em que o trabalho melhor executado, de acordo com critérios 

previamente estabelecidos, será adotado pela Administração e, por isso, será devidamente 

remunerado.
88

 (grifei) 

 

Contudo, o relator, Ministro Benjamin Zymler, diz que “existem dificuldades que 

desaconselham a adoção do concurso para os estudos que fundamentarão as futuras 

concessões”.
89

 Reforçando seu posicionamento na obra de Gustavo Schiefler, que também 

sustenta a inviabilidade desse tipo de contratação mediante licitação,
90

 o Ministro levanta 

                                                        
88

 Acórdão 1.155/2015 – Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler, j. 07.05.2014. 
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 O caso tratava da elaboração de projetos de infraestrutura portuárias visando a concessão de 

alguns portos. Para tanto foi utilizado o procedimento jurídico da autorização de estudos, motivo pelo qual o 

acórdão será melhor trabalhado no próximo capítulo.  
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 Para o autor: "... as desvantagens teóricas mais saltantes para desenvolvimento de modelagens 

com vistas à estruturação de concessões comuns ou parcerias público-privadas por meio de concurso são as 

seguintes: (i) no caso de concurso para a elaboração integral da estruturação da concessão, o alto risco de um 

certame pouco competitivo, haja vista a notória escassez de potenciais candidatos com capacidade para 

elaboração de projetos dessa complexidade e dispostos a fazê-lo sem previsão certa de retorno financeiro. 

Ainda, como os estudos exigem técnica multidisciplinar e os custos para a elaboração dos estudos são 

demasiado altos, o prêmio deveria ser significativamente alto para contrabalancear os riscos a serem 

assumidos pelos candidatos, o que redundaria na possibilidade de contratação comum de consultoria 

especializada, que não sofreria das próximas desvantagens; (ii) a impossibilidade de diálogo entre a 

Administração Pública e os candidatos durante a elaboração dos estudos e projetos, que é fundamental para o 

alinhamento do projeto aos interesses pretendidos. Como o material seria produzido durante a vacância 

competitiva, a Administração Pública não poderia esclarecer dúvidas, solicitar relatórios ou contribuir com 

opiniões, pois estaria sujeita ao dever de absoluta isonomia e imparcialidade para com os candidatos, já que 

seria necessário declarar vencedores e perdedores. Trata-se de uma modalidade de contratação e não de uma 

aproximação consensual e voluntária. Com o distanciamento, haveria menor probabilidade de que desses 
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ainda outras preocupações que podem surgir em razão de peculiaridades setoriais, como 

“escassez de candidatos com adequada capacidade para elaboração de projetos complexos; 

ausência de previsibilidade quanto ao retorno financeiro e exigência de investimento, 

dentre muitos outros”.
91

 

Posição semelhante tem Vera Monteiro ao negar o cabimento prático do concurso 

para a contratação da elaboração de projetos de infraestrutura pública. 

 

Mas ainda que a Lei de Licitações incentive o uso do concurso para serviços técnicos profissionais 

especializados (art. 13, § 1º), ela o faz para aqueles que são compatíveis com suas características. 

Não é o caso da contratação de serviço de consultoria para modelagem de concessão. Primeiro, 

porque o concurso tem critério próprio de julgamento (pagamento de prêmio), não se aplicando o 

critério da técnica e preço (art. 45, § 1º); depois, porque a remuneração por prêmio pré-estabelecido 

é incompatível com a lógica da remuneração de contrato de prestação de serviços; e, finalmente, 

porque o concurso não foi criado para escolher aquele que tem melhor capacidade intelectual de 

prestação de serviço, mas para escolher um produto já concebido.
92

 

 

 A autora reconhece a possibilidade jurídica do uso do concurso para a contratação 

do serviço. Contudo, entende que o modelo não favorece a contratação desse objeto em 

razão do critério de julgamento diferenciado, do tipo de remuneração que lhe é 

característica e da escolha estar pautada no produto concebido e não na pessoa que 

realizará o serviço. 

As preocupações relativas ao critério de julgamento e ao tipo de remuneração 

poderiam em parte ser solucionadas em razão da plasticidade do concurso permitir que 

sejam feitas adaptações à licitação para compatibilizá-la às peculiaridades do objeto.  

Quanto ao critério de julgamento, na prática, percebe-se que os parâmetros são 

amplos e modeláveis. A lei 8.666/93 se limita a dizer que os critérios de julgamento são 

previstos no edital, o que permite a adoção de conceitos técnicos para escolher o 

contratado. Quanto à remuneração, por mais que seja comum que os editais definam valor 

                                                                                                                                                                        
projetos resultassem modelagens adequadas aos interesses da Administração Pública; (iii) justamente por não 

poder acompanhar a produção dos estudos e projetos, a incerteza e a improbabilidade de que resulte do 

concurso material pronto e acabado para ser utilizado na modelagem; (iv) a necessidade de que, caso não 

resulte material pronto e acabado, mas pelo menos material útil, seja feita nova contratação para a 

modelagem final; (v) a inexistência de obrigação de prestar serviços consultivos por parte dos vencedores 

sobre o trabalho apresentado e a consequente insegurança jurídica que envolve a contratação de outros 

consultores para editarem projetos de autoria de terceiros, pela impossibilidade de se transferirem os direitos 

autorais morais desses projetos; (vi) o comprometimento orçamentário pelo ônus de ter que declarar e 

remunerar um vencedor independentemente da efetividade do concurso para a modelagem final ..." 

(SCHIEFLER, Gustavo. O Procedimento de Manifestação de Interesse. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, 

p. 155 – 156). 
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fixo para a contraprestação — em caso de dinheiro — também há precedentes de editais 

que estipularam remuneração variável. 

Problema maior é que o concurso é utilizado para escolher um produto pronto, 

entregue já no certame, e não para escolher aquele licitante com maior aptidão técnica para 

prestar o serviço. O fato é incompatível com a dinâmica da estruturação de concessão na 

forma de consultoria, que pressupõe interação entre administração e particular. E, ainda 

que desconsiderada essa interação, estruturar concessão é um serviço complexo e custoso. 

Dificilmente alguém irá executá-lo para elaborar proposta e depois correr o risco de não 

ganhar o certame. 

Reforça a dificuldade o fato de não haver notícia do uso do concurso para esses 

fins. Corriqueiramente, é utilizado para contratar objetos de natureza técnica/artística 

muito diferentes desse tipo de serviço, como anteprojetos arquitetônicos. Concurso 

montado para contratar anteprojeto é diferente de concurso montado para contratar 

estruturação de concessão. Já havendo rotina para uso dessa modalidade de licitação, pode 

haver questionamentos sobre utilização que fuja de modelos habituais, ainda que a 

interpretação legal permita. A estranheza quanto a outro uso do concurso pode também 

gerar dificuldades para a própria administração, que pode não saber quais adaptações são 

necessárias para deixá-lo propício à contratação da estruturação de concessão. 

Em suma, o concurso da lei 8.666/93 é juridicamente viável para a contratação da 

estruturação de concessão de infraestrutura. Porém, dificuldades práticas impedem a sua 

utilização. 

 

b. As modalidades concorrência, tomada de preço e convite (art. 22, §§ 1º, 2º e 3º) 

 

 As outras três modalidades da lei 8.666/93 que podem ser usadas para contratar a 

estruturação de concessão são a concorrência, a tomada de preços e o convite (art. 22, §§ 

1º, 2º e 3º, respectivamente). 

Basicamente, diferenciam-se em dois quesitos: valor da contratação (art. 23) e 

abrangência do certame (art. 22). Para contratar a prestação de serviços, o convite abrange 

contratações até R$80.000,00; a tomada de preços, até R$650.000,00; e a concorrência, 

acima de R$650.000,00. Já quanto à participação, participam na concorrência quaisquer 

interessados; na tomada de preços, apenas os cadastrados no órgão/entidade licitante; e no 

convite, apenas cadastrados ou convidados, num número mínimo de três licitantes por 

certame. Há ainda alguma diferença entre as modalidades no que concerne ao prazo entre 
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publicação do edital e abertura da competição (art. 21, §2º e incisos). Quanto ao 

procedimento licitatório em si, as três modalidades seguem ritos similares: fase de 

habilitação; possibilidade de recurso; fase de julgamento de propostas; possibilidade de 

recurso; homologação e adjudicação do contrato (art. 43 e incisos). 

Em que pese haja cabimento legal para essas três modalidades, as circunstâncias 

fáticas acabam restringindo a licitação à concorrência. Por que isso? 

É fato: a estruturação de concessão, pela complexidade do serviço e  multiplicidade 

de atores e conhecimentos envolvidos, é custosa.
 
Nos projetos para as parcerias público-

privadas paulistas da Linha 6 do Metrô, dos Complexos Hospitalares e da Habitação de 

Interesse Social, p. ex., estima-se que os recursos aplicados pelo setor privado somaram, 

respectivamente: R$22.800.000,00 (três particulares envolvidos na estruturação, média de 

R$7.600.000,00 por particular), R$15.000.000,00 (três particulares envolvidos na 

estruturação, média de R$5.000.000,00 por particular), R$7.500.000,00 (cinco particulares 

envolvidos na estruturação, média de R$1.500.000,00 por particular).
 93

 

Nesse cenário, a amarração das modalidades licitatórias ao valor da contratação faz 

com que a única opção de licitação seja a concorrência, pois é a única legalmente 

autorizada para contratar serviços acima de R$650.000,00. Consequência disso é que a 

contratação da estruturação de concessão por licitação “comum” da lei 8.666/93 só pode 

ser feita em um ambiente em que há ampla competitividade, aberta a qualquer interessado. 

Teoricamente, a consequência é benéfica, pois a maximização da disputa potencializa a 

obtenção de boas propostas. Isso não é necessariamente verdade. 

Em licitação para esse tipo de serviço, “a lógica do ‘quanto mais competição, 

melhor’ é simplificadora”.
94

 A concorrência é incompatível com a contratação de serviço 

que deve ser executado por especialista. Um certame amplo não reúne apenas especialistas 

e a quantidade de licitantes pode dificultar a análise das propostas — muito diferentes 

entre si. Além disso, não é rara a dilatação do prazo de encerramento da concorrência em 

razão dos questionamentos de licitantes que travam a licitação. Nesses casos, a ampla 

competição pode confrontar a eficiência econômica que se deve buscar em contratações 

públicas.  
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 As informações foram obtidas junto ao BNDES. Ressalva-se que a elaboração desses projetos 
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particular (metodologia utilizada, número de profissionais destinados ao projeto, grau de aprofundamento dos 

estudos, etc.) e não do procedimento jurídico da autorização de estudos. 
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Assim, a contratação da estruturação de concessão é juridicamente possível 

utilizando as modalidades concorrência, tomada de preço e convite, da lei 8.666/93. 

Contudo, limitações de valores fazem com que a concorrência seja a modalidade de fato 

adotada em virtude do custo dessas contratações. A complicação disso é que a ampla 

competitividade pode conflitar, no caso, com as peculiaridades inerentes ao serviço. 

 

c. O julgamento por menor preço, por melhor técnica e por técnica e preço (art. 45, I, II e 

III) e o controle da administração pública 

 

 Três são os critérios oferecidos pela lei 8.666/93 para julgamento de licitação por 

meio de concorrência, tomada de preços e convite, o que chama de tipos de licitação: o 

menor preço, a melhor técnica e a técnica e preço (art. 45, I, II e III, respectivamente). 

 A licitação do tipo menor preço prima por objetividade na escolha. São fixadas 

especificações claras no edital da licitação e sagra-se vencedor do certame aquele que 

oferecer a proposta de menor valor, condizente com tais especificações. Sua utilização é 

propícia para contratação de objetos que podem ser, de antemão, bem definidos. Já a 

licitação do tipo melhor técnica é pensada para a contratação em que a administração não 

consegue precisar detalhes do serviço que quer contratar. Tem condições apenas de fixar 

características básicas que pretende aferir nas propostas. Os licitantes, então, constroem 

propostas com diferentes metodologias de execução do serviço ofertado. A melhor técnica 

é pertinente para serviços de natureza predominantemente intelectual (art. 46), em que o 

talento e a criatividade do licitante empregam fator diferencial à sua proposta. Confere, 

assim, certa subjetividade à escolha do vencedor. Por fim, a licitação do tipo técnica e 

preço é uma combinação dos tipos anteriores: as propostas são julgadas com base no valor 

e na técnica de prestação do serviço. 

 E qual é a consequência jurídica de uma licitação do tipo menor preço, melhor 

técnica ou técnica e preço para contratar a estruturação de concessão de infraestrutura? 

 Quanto à licitação do tipo menor preço, seu uso para contratar a prestação desse 

serviço pode se mostrar impraticável. Dificilmente a administração consegue antecipar 

todos os detalhes do projeto que pretende obter, muitas vezes dependentes de 

conhecimento técnico específico que não possui. Além disso, esse é um momento em que 

deve ser incentivada a apresentação de soluções tecnológicas aprimoradas, que podem 

potencializar os resultados do projeto, beneficiando usuários do futuro empreendimento e 
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trazendo economicidade à administração. A objetividade imposta pelo menor preço impede 

que haja a avaliação desses aspectos ao condicionar a escolha do vencedor ao preço do 

serviço.  

 Por outro lado, as licitações do tipo melhor técnica e técnica e preço trazem 

critérios de julgamentos com alguma subjetividade, que permitem a administração avaliar 

o modelo de desenvolvimento do projeto apresentado pelos licitantes. Sua adoção contorna 

algumas limitações da escolha baseada exclusivamente no menor preço, tanto por a 

administração não precisar minuciar os elementos do projeto no edital — afinal, a escolha 

não é embasada em sistema objetivo de pontuação — quanto por ser pautada 

essencialmente na valoração da técnica ofertada. 

 Licitações do tipo melhor técnica e técnica e preço parecem mais adequadas às 

demandas da contratação de consultoria para estruturar concessão. Contudo, não são 

somente aspectos jurídicos que incidem na avaliação do gestor sobre qual critério de 

julgamento ele deve adotar. Ele olha, também, para os riscos impostos pelo controle da 

administração pública 

 Atualmente, é possível identificar uma expansão da atividade de controle sobre a 

administração pública, não só pela proliferação das instâncias controladoras como, 

também, pela sua crescente autonomia.
95

 Nesse movimento expansionista, há ainda casos 

em que o controlador termina por substituir o gestor público,
96

 determinando que sejam 

adotados comportamentos que entende serem mais adequados   “boa gestão” da coisa 

pública. Daí o gestor desenvolver receio de não seguir as diretrizes traçadas pelo 

controlador e, consequentemente, sofrer sanções. 

No caso das contratações públicas, notoriamente o TCU tem desempenhado esse 

papel de “direcionador de comportamentos”. O problema é que a Corte de Contas não vê 

com bons olhos a licitação que utiliza critérios subjetivos e, consequentemente, valoriza a 

discricionariedade na escolha. O resultado é que, muitas vezes, pede que sejam 
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 Esse é um diagnóstico de Floriano de Azevedo Marques Neto. Cf. “Os grandes desafios do 

controle da Administração Pública”, em Nova Organização Administrativa Brasileira, 2ª ed. MODESTO, 

Paulo (coord.). Fórum: Belo Horizonte, 2010, p. 199 – 238. 
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de decisão sobre um ato ou medida administrativos não poderá, ao depois, controlas esta mesma ação.” 

(Idem, p. 234). 
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empregados no julgamento subjetivo aspectos pertinentes a contratações pautadas em 

objetividade; ou mesmo diz o que deve ser considerado no critério técnico. Caso o gestor 

não o faça, corre o risco de ser punido. 

 Exemplo dessas atuações do órgão é que, com base na lei 8.666/93,
97

 ele exige que, 

na melhor técnica, sejam avaliados “parâmetros superiores aos estabelecidos para os 

requisitos técnicos obrigatórios, segundo escalas de valoração que reflitam a proporção de 

benefício que cada faixa de valoração traz para o objeto, no atendimento estrito do 

interesse publico.”
98

 A determinação não é só uma exigência de motivação — necessária, 

diga-se, a todas as contratações públicas. Sutilmente, diz que deve ser estipulado critério 

de pontuação objetivo, pertinente com o benefício que cada requisito técnico traz à 

contratação. Há casos, também, nos quais o Tribunal decide quais são os critérios que 

podem ser considerados no quesito técnica, ainda que a lei 8.666/93 não traga tal 

previsão.
99

 

 Vale dizer que o TCU já emitiu posicionamento no sentido de que, nas licitações de 

técnica e preço, o peso dos quesitos não precisa ser igual (50% para cada). No entanto, 

proibiu que seja atribuída valoração desproporcional ao quesito técnica sem que haja 

devida justificativa para tanto. 
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 O órgão de controle embasa sua interpretação normativa nos arts. 43, IV e 48, I. Leiam-se: 
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art. 3º da Lei nº 8666/93; 

- estabeleça, no edital de licitação, critérios objetivos de pontuação para cada critério técnico 
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foi pontuado o tempo de formado de integrantes da equipe encarregada da execução do contrato.” (grifei) 
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Nas licitações do tipo técnica e preço, é irregular a atribuição de excessiva valoração ao 

quesito técnica, em detrimento do preço, sem amparo em estudo suficiente a demonstrar a sua 

necessidade, uma vez que a adoção de critério desproporcional pode acarretar prejuízo à 

competitividade do certame e à obtenção da proposta mais vantajosa.
100

 (grifei) 

 

 Identificar quais valorações seriam excessivas e quais não seriam é difícil. No fim 

das contas, isso dependerá da análise do órgão de controle no caso a caso. No entanto, 

verifica-se que, no acórdão 743/2014, a Corte demonstrou tolerância com a atribuição de 

peso 70% ao quesito técnica e 30% ao quesito preço, desde que a proporção esteja de 

acordo com a complexidade do objeto contratado.
101

  

 Os exemplos ajudam a demonstrar que modelos de licitação que utilizam alguma 

subjetividade na escolha do contratado, embora pareçam ser mais indicados para a 

contratação de serviços de consultoria para estruturação de concessão, deixam o gestor 

público mais vulnerável à atuação sancionatória dos controladores.  

Um outro aspecto que ainda deve ser considerado é que a subjetividade do 

julgamento também enseja litigância: a divergência que pode surgir sobre qual é o melhor 

parâmetro de julgamento para definir o vencedor da licitação extrapola os órgãos de 

controle e, não raramente leva licitantes a questionarem — em juízo ou 

administrativamente — a escolha da administração. As impugnações são as mais diversas: 

desde a pertinência de análise subjetiva para contratação de determinado objeto, até a 

pontuação que foi atribuída a cada requisito.
102

 A consequência disso é que, não raramente, 

certames são suspensos e as contratações postergadas. 

Tudo isso faz com que contratações por melhor técnica ou técnica e preço demorem 

e coloquem em risco de sanção o gestor público que, consequentemente, tende a evitá-las. 

Esses são problemas gerais no uso desses critérios de julgamento, mas, na estruturação de 
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 Nesse sentido, tem-se o exemplo da Representação 002.319/2010-1, feita ao TCU por licitante 

vencido em concorrência do tipo técnica e preço para contratação de serviços de teleatendimento. O relatório 

sistematizava as impugnações da seguinte maneira: 

“ … Insurge-se a empresa representante contra a escolha da modalidade concorrência, e o respectivo 

tipo da licitação, argumentando que os serviços licitados não poderiam ser considerados como de natureza 

predominantemente intelectual, mas sim bens e serviços comuns, passíveis de serem contratados por meio de 

pregão, além do que não teria sido apresentada justificativa para a não utilização dessa modalidade. 

Opõe-se também aos critérios de pontuação constantes do edital, tendo-os por restritivos, em 

primeiro lugar em razão do alto fator de ponderação atribuído à pontuação técnica, e, em segundo, em 

decorrência da exigência de certificações de qualidade para atividades específicas, pontuadas separadamente 

e não no conjunto na licitação. 

Em síntese, requer, preliminarmente, a suspensão cautelar da licitação e, no mérito, que seja 

determinado ao Ministério da Saúde a correção das irregularidades apontadas no edital, de modo a se alterar 

a modalidade de licitação, bem assim retificadas as exigências relacionadas   proposta técnica.” (Acórdão 

0767-12/2010 – Plenário, rel. Min. José Jorge, j. 14.04.2010). 



 57 

 

concessão, têm destaque, pois tocam no tema da infraestrutura pública. A necessidade de 

haver a estruturação de concessão parte do reconhecimento de que há melhoras a serem 

feitas no sistema de infraestrutura nacional; há déficits em atividades e bens que permitem 

o funcionamento de diversas atividades econômicas, o que pressupõe urgência na 

estruturação de projeto que, sem imprevistos, já tende a demorar. 

 Assim, o panorama dos critérios de julgamento para licitar estruturação de 

concessão é o seguinte: a objetividade do menor preço exige, de antemão, uma descrição 

detalhada do objeto que pode tornar inviável sua utilização para essa contratação. E, 

mesmo se contornado o problema, impossibilita a avaliação das distinções técnicas das 

propostas, importante para escolher aquela mais alinhada às expectativas da administração. 

Ao mesmo tempo, em razão de sua objetividade, é ela que oferece maior segurança 

jurídica ao gestor público. 

 Por outro lado, a subjetividade da melhor técnica e da técnica e preço permite 

exame da administração sobre o método do licitante para executar o serviço ofertado. O 

modelo, ao passo que parece propiciar contratações mais adequadas para a elaboração de 

projetos, também causa incerteza face aos riscos de sanções e ao tempo de duração do 

certame.
103

 

 

d. A modalidade convite julgada por técnica e preço: uma dinâmica semelhante à carta-

convite do Banco Mundial 

 

 A lei 8.666/93 apresenta dois elementos que, combinados, aproximam-na de 

práticas internacionais para contratação de consultores: i) a licitação na modalidade convite 

ii) realizada no tipo técnica e preço. É o Banco Mundial que exige que seus mutuários 

utilizem a chamada carta-convite, com uma seleção baseada na qualidade e no custo, para 

a contratação de consultores para projetos financiados com recursos do Banco. 

 Há um acordo de empréstimo entre o Banco Mundial e um mutuário. Para aplicar 

os recursos repassados pelo banco numa contratação para elaboração de projetos, o 

mutuário deve realizar procedimento que garanta a seleção da melhor proposta e a 

isonomia de interessados. A seleção é baseada na aferição da qualidade da proposta e do 
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 Ressalta-se que a objetividade da escolha pelo menor preço não afasta os questionamentos 

judiciais e administrativos referentes à contratação. Porém, a existência de um critério simples para designar 

o vencedor pressupõe que tais questionamentos ocorram em menor intensidade quando a licitação for feita 

corretamente e que, quando houver esses questionamentos, o problema seja solucionado mais rapidamente. 
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seu preço, e o peso que é atribuído a cada um desses quesitos pode ser diferente e variar 

em cada caso. 

Faz-se o seguinte:
104

 o mutuário elabora um termo de referência no qual define 

objetivos gerais, metas e alcance do serviço. Elenca quais são os resultados esperados para 

o produto que será entregue (relatórios, levantamentos, estatísticas, e/ou o que mais for 

especificado). O termo de referência não deve vir muito detalhado, de modo a permitir que 

os consultores possam ter criatividade na hora de apresentar suas metodologias de trabalho. 

Envia-se o termo ao Banco Mundial juntamente com um orçamento que vincula recursos 

ao pagamento do serviço. O banco dá ampla divulgação ao documento e espera-se que, 

num prazo de 14 dias, consultores elaborem suas respostas como forma de sinalizar 

interesse. Daí o mutuário elabora uma short list considerando as empresas que 

apresentaram interesse e possuem as qualificações necessárias. 

Mandam-se as cartas-convites para os integrantes da short list especificando as 

intenções do mutuário, suas expectativas, a fonte dos recursos e os detalhes para a entrega 

das propostas. Recebidas as propostas, é feita a avaliação por uma comissão de 

especialistas designados. Primeiro, analisa-se a técnica que o proponente pretende 

imprimir no projeto. Classificadas as propostas segundo os critérios técnicos, e havendo o 

aval do Banco Mundial, passa-se à análise dos custos. Após, soma-se o resultado de ambas 

análises e tem-se um primeiro colocado. Esse primeiro colocado irá à fase de negociações, 

em que interage com o mutuário de modo a alinhar ideias para o desenvolvimento do 

projeto. Essas negociações não podem resultar em alteração substantiva do termo de 

referência nem no valor orçado. Findada, o contrato é assinado. 

É um procedimento dinâmico, que procura garantir isonomia entre participantes e 

resguardar a correta aplicação de recursos — que, como em uma licitação, devem ser 

assegurados previamente — sem, contudo, perder de vistas que o serviço de consultoria,
105

 

muitas vezes, exige uma interação entre contratante e contratado para afinamento de ideias 

e lógica própria para determinar quem deve participar da competição. Evitando a valoração 

bom ou ruim, aponto que esse é um procedimento recomendado por instituição 
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 A explicação que faço aqui acerca do procedimento da carta-convite foi elaborada a partir da 

leitura do documento Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco 

Mundial. Disponível em: www.worldbank.org. Acesso em: 04.01.2016. 
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 Aqui os serviços de consultoria não são exclusivamente relacionados à  estruturação de 

concessão de infraestrutura, mas a todos aqueles que demandam lógica semelhante em sua elaboração, como, 

p. ex., projetos de reformas institucionais, de consultorias sobre política, de estudos sociais, de assessoria 

financeira, etc. 
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internacional a todos aqueles que fazem uso de seus recursos e com envolvimento na 

promoção de diversos setores de infraestrutura pública mundial.
106

 

A sistemática poderia ser replicada a partir do uso do convite com julgamento por 

técnica e preço. Nessa lógica, haveria um ambiente licitatório restrito a participantes 

selecionados pela própria administração, nos quais ela possui confiança na capacidade 

técnica e na qualidade do trabalho, e, a partir das propostas apresentadas, selecionaria 

aquela mais adequada aos seus anseios. Tal seleção estaria pautada numa avaliação tanto 

da técnica utilizada quanto do preço estipulado. 

As vantagens da licitação nesses moldes para contratar a estruturação de concessão 

são: i) a administração consegue fazer um “controle de qualidade” prévio ao determinar os 

participantes do certame, certificando-se que apenas especialistas nos quais confia 

competirão; ii) a objetividade trazida pela avaliação do menor preço não funciona apenas 

como uma forma de diminuir a subjetividade da avaliação da técnica. A competição seleta 

dá espaço à preocupação maior com o preço, sem prejuízo da qualidade do serviço 

contratado. Isso, inclusive, permite que sejam estipulados pesos iguais aos dois quesitos, se 

for o caso; iii) o número reduzido de participantes também reduz, consequentemente, o 

número de questionamentos administrativos e judiciais que são feitos, muitas vezes, por 

licitantes desclassificados e que atrasam a assinatura dos contratos. Em tese, a combinação 

dessas três vantagens pode levar a projetos de concessão mais bem estruturados. 

Problemas para licitar nesses moldes? A redação atual da lei 8.666/93 não permite 

sua execução. A limitação de valor para uso do convite veda seu uso para contratar a 

estruturação de concessão. Alterar o normativo pode ser uma solução,
107_108

 mas propostas 

de modificações legislativas referentes ao tema das compras públicas tendem a ser difíceis 

e, muitas vezes, acabam frustradas.  
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 Em janeiro de 2016, o Banco Mundial contabilizava o financiamento de 1.869 projetos de 

infraestrutura mundiais, referentes aos seguintes setores: administração do governo central (504 projetos); 

estradas e rodovias (221); estradas e rodovias rurais e interurbanas (205); energia (204); transmissão e 

distribuição de eletricidade (167); gestão pública subnacional (154); setor geral da indústria e do comércio 

(114); telecomunicações (111); setor geral de transportes (100); e setor geral de energia (91). 
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 Uma proposta de alteração da lei 8.666/93 para permitir o uso do convite para a contratação de 

serviços de consultoria, independentemente de valor, foi elaborada por Vera Monteiro em artigo acadêmico. 

Cf. “Contratação de serviço de consultoria para a estruturação de projeto de infraestrutura: qual o melhor 

caminho?”, em Parcerias Público-Privadas – Reflexões sobre os 10 anos da lei 11.079/2004. JUSTEN 

FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Wallbach (orgs.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 143 – 148. 
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 O previamente referido anteprojeto de lei do PPP Mais propõe um procedimento administrativo 

competitivo diferenciado para a contratação da estruturação de projetos de infraestrutura. É a colação. 

Inspirada nas práticas internacionais para a contratação de serviços de consultoria, a colação visa a seleção da 

melhor proposta, apresentada em um ambiente altamente competitivo, mas reservado. Integram esse 

ambiente profissionais, empresas ou entidades de elevada especialização técnica, selecionadas pela 

administração, em número mínimo de três. A escolha é feita considerando a qualidade técnica da proposta, o 

seu preço e a relação de confiança entre administração pública e privado (art. 29 e incisos). 
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Porém, ainda que fosse superado o óbice legal, uma licitação com dinâmica 

diferente  — competição reduzida e julgamento com subjetividade, no caso — encontra 

alguma resistência cultural: não é difícil que a reação de órgãos de controle, juristas e 

administrados seja contrária ao seu uso. Exemplo disso é o caso da licitação na modalidade 

consulta. 

A consulta foi uma tentativa de estabelecer licitação que se adequasse às práticas 

internacionais para contratação de serviços de consultoria. Foi instituída pela lei 

9.472/97
109

 no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e 

regulamentada pelo Regulamento da Anatel n.º 05/98. A consulta permite a contratação de 

serviços que não podem ser obtidos por meio do pregão e do seu critério menor preço. 

Especificamente, destina-se a trabalhos predominantemente intelectuais, remetendo, 

inclusive, à estruturação de projetos de infraestrutura.
110

  

Os licitantes — “consultados” — são selecionados em número mínimo de cinco e 

aprovados pelo Superintendente de Administração Geral da autarquia.
111

 A escolha deve 

ser justificada amplamente nos autos, indicando os elementos que fazem aquele grupo ser 

considerado qualificado para o serviço.
112

 O julgamento é feito de acordo com o “custo e o 

benefício de cada proposta, considerando a qualificação do proponente.”
113

  

Percebe-se que a consulta da Anatel tem dinâmica similar à carta-convite e sua 

utilização para contratar a estruturação de concessão apresentaria vantagens similares às do 

convite decidido por técnica e preço.  

No entanto, a consulta tem uma história diferente do pregão, a outra modalidade de 

licitação criada pela lei 9.472/98: enquanto a incidência do pregão aumentou, extrapolou o 

âmbito da Anatel e, hoje, é a modalidade de licitação mais utilizada pela administração 

pública,
114

 a consulta teve a sua aplicabilidade vetada pelo TCU. Num primeiro momento, 

o Tribunal reagiu encontrando irregularidades nas contratações feitas com base na 

consulta, mas não afastou seu uso. É o caso, p. ex., do acórdão 0245-41/01 – Plenário, de 

relatoria do Ministro Valmir Campelo. No que toca à licitação, os ministros julgaram que 

as justificativas apresentadas para a escolha dos consultados e dos julgadores do certame 

foram insuficientes. Contudo, não houve recomendação no sentido de privar a Anatel do 
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 Lei 9.472/97, art. 58.  
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 Resolução Anatel n.º 05/98, art. 15, p. único.  
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 Resolução Anatel n.º 05/98, art. 16, I. 
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 Resolução Anatel n.º 05/98, art. 16, III. 
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 Lei 9.472/97, art. 58, p. único.  
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 A informação pode ser confirmada no site www.dados.gov.br. Acesso em: 06.01.2016.  
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uso da modalidade. Fez-se referência à interpretação do STF, que, em liminar na ADI 

1.668/DF, reconheceu a constitucionalidade da consulta. 

 

Anteriormente, verificou-se que, da fixação de interpretação conforme à Constituição, não pode 

resultar entendimento distinto daquele pretendido pelo legislador. Ora, a intenção do legislador, 

referendada pelo STF, é de dotar a ANATEL da possibilidade de adquirir bens e serviços por meio 

de procedimentos especiais, distintos daqueles previstos no art. 22 da Lei n.º 8.666/93. Não seria 

razoável supor, portanto, que o mesmo Supremo Tribunal Federal, ao fixar exegese conforme 

à Constituição, tenha instituído vedação consistente na impossibilidade de contratar os 

serviços mencionados no art. 59, da Lei n.º 9.472/97 por meio das modalidades previstas na 

mesma lei em dispositivos que, questionados ante a Suprema Corte, foram preservados. A 

conclusão a que se há de chegar é a de que a conformidade à Constituição do referido art. 59 

traduz-se na obrigação de efetuar as referidas contratações por meio de processo licitatório, 

obedecendo-se, assim como definido para as competências normativas da Agência nessa área, às 

normas gerais e específicas de licitação e contratação previstas nas respectivas leis de regência, com 

especial destaque aos princípios gerais listados na Lei n.º 8.666/93. Assiste razão, portanto, aos 

responsáveis, elidindo-se os fundamentos das impugnações opostas à utilização do 

procedimento de consulta para contratação de serviços previstos no dispositivo legal em 

tela.
115

 (grifei) 

 

Apesar de o TCU ter declarado a necessidade da obediência às normas gerais e 

específicas de licitação — mas não ter definido quais seriam essas — o uso da consulta 

permanecia uma possibilidade para o órgão de controle, ainda que arriscada ao gestor 

público. O Tribunal manteve tal posicionamento até advir mudança: no acórdão 

3.151/2011 – Plenário, relatado pelo Ministro José Jorge, foi fixada outra diretriz para que 

a Anatel se abstivesse de utilizar essa modalidade de licitação, mudando, inclusive, a 

leitura que o Tribunal fazia da liminar do Supremo. 

 

[O TCU] decidiu “dar ciência   Anatel de que esta se encontra sujeita, no tocante   contratação de 

bens e serviços comuns,   Lei nº 10.520/2002 e ao Decreto Federal nº 5.450/2005” (subitem 9.3 do 

Acórdão nº 2753/2011 - Plenário)”. De forma análoga, para contratação de objetos não 

caracterizados como comuns, anotou que deve  incidir a regulação da Lei nº 8.666/93, que é 

norma geral de licitações e contratos, “não havendo mais como prosperar, depois da decisão 

liminar do STF na ADI nº 1668-DF, a interpretação literal do art. 54, caput e parágrafo único, da Lei 

nº 9.472/97, segundo a qual a lei de regência para a aquisição de bens e serviços (exceto de 

engenharia) pela Anatel é a LGT”.
116

 (grifei) 
 

 Resultado é que a consulta, procedimento para contratação de serviços de 

consultoria semelhante à licitação por convite de técnica e preço, é uma modalidade de 

licitação válida no ordenamento jurídico brasileiro — no âmbito da Anatel — mas com uso 

prejudicado por conta da interpretação de órgão de controle. 
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 Acórdão 0245-41/01 – Plenário, rel. Min. Valmir Campelo, j. 26.09.2001. 
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 Informativo TCU de Licitações e Contratos n.º 88/2011. 
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 O relato sobre o uso da carta-convite para contratação de consultoria e sobre a 

experiência brasileira da consulta importa à discussão sobre como licitar para contratar a 

estruturação de concessão porque sinaliza o receio da utilização de licitação que não segue 

o trâmite da lei 8.666/93, ainda que utilize procedimento internacionalmente indicado para 

contratação de serviços similares. 

 Daí a reflexão: a rejeição ao uso da consulta deu-se em função de desconfiança 

fundamentada quanto à sua legalidade ou, na verdade, em razão de preconceito com uma 

forma de licitação que não aquela disciplinada pela lei 8.666/93 e que dá margem ao 

julgamento subjetivo? Se essa última for o caso, alerta que, ainda que seja reconhecida a 

impertinência da licitação da lei 8.666/93 para contratar consultores para estruturar 

concessão, haverá alguma dificuldade para realizar reformas institucionais que criem um 

novo sistema específico para contratar esses serviços. 

Curioso é que o quadro pode mostrar uma distorção do sistema: a licitação passa a 

não ser mais enxergada como possível caminho que, em alguns casos, leva à melhor 

contratação, mas como um objetivo em si mesma. Seria um instituto com determinadas 

características e essas características deveriam ser respeitadas independentemente de 

garantirem a contratação que melhor atende a demanda que a originou. 

 

5. A contratação direta de consultorias para estruturar concessão de infraestrutura 

(art. 24 e 25) 

 

 Para contratar sob a ordem da lei 8.666/93 não é preciso, necessariamente, licitar. O 

regime jurídico disciplinado na lei não é apenas o da licitação. Ela prevê duas formas de 

contratação direta: a dispensa e a inexigibilidade. Para utilizá-las, a administração deve 

enquadrar a contratação pretendida em alguma das hipóteses legais e a contratação de 

consultorias para estruturar concessão encontra espaço em ambas essas formas. 

 Porém, ressalvo que o tema da contratação direta suscita posicionamentos 

antagônicos e reações incertas de órgãos de controle, muito em função da existência de 

uma “convicção de que as contratações públicas devem nascer de processos competitivos, 

públicos e formais que foi incorporada ao ideário dos administrativistas com uma força que 

impressiona”.
117
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 SUNDFELD, Carlos Ari. “Contratações Públicas e o Princípio da Concorrência”, em 

Contratações Públicas e seu Controle. SUNDFELD, Carlos Ari (org.). São Paulo: Malheiros editores, 2013, 

p. 28. 
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 O gestor público que opta pela contratação direta deixa em alerta Tribunais de 

Contas, Ministérios Públicos e corregedorias, podendo ser alvo de ações de improbidade, 

sindicâncias e sofrer sanções administrativas, cíveis e penais. Verdade que esses são riscos 

das contratações públicas em geral, mas são intensificados quando essas contratações são 

realizadas sem licitação. Potencialmente, o desincentivo para o uso da contratação direta 

provocado pelo controle da administração pública é decorrência da ideia que aquele que a 

utiliza está procurando uma forma de beneficiar a si próprio e, por isso, deve ser evitada.  

Não concordando com essa tese, acredito que, às vezes, podem ser os caminhos 

mais indicados para obter uma boa contratação, especialmente nos casos em que a 

administração pública deseja contratar alguém específico, que julga prestar um serviço 

mais ajustado à sua necessidade. Isso se aplica à estruturação de concessão, conforme será 

visto a seguir. 

 

a. A dispensa de licitação (art. 24, XIII) 

 

A dispensa de licitação pode acontecer somente para hipóteses taxativas da lei 

8.666/93. A competição é, em tese, possível. Contudo, o legislador entendeu que, em 

alguns casos, a contratação pública atende a objetivos tão importantes que permitiu que 

fosse feita a contratação direta, sem processo licitatório. Priorizou esses objetivos em 

detrimento da competição. 

 Não há uma hipótese genérica que permite contratar a estruturação de concessão. 

Mas há a hipótese do art. 24, XIII. 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 

do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do 

preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos. 

  

 O artigo trata da contratação, sem licitação, de instituição nacional sem fins 

lucrativos que oferte serviços que ensejam o desenvolvimento institucional. Conceito 

definido na lei 8.958/94, desenvolvimento institucional é entendido como “programas, 

projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural” que levam 

  melhorias mensuráveis das condições do órgão ou entidade administrativa “para 

cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de 

desenvolvimento institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos 
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genéricos, desvinculados de projetos específicos.”
118  

São excluídas desse conceito 

“atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza ... e demais 

atividades administrativas de rotina.”
119_120

 

 De acordo com a conceituação, a estruturação de concessão promove o 

desenvolvimento institucional. É que a administração contratante dos serviços de 

consultoria é responsável por elaborar um projeto de concessão para licitar — para colocar 

nos termos da lei, é uma de suas missões institucionais. Consultores contratados para 

desenvolver estudos de viabilidade agregam capacitação e talento ao projeto, levando, 

consequentemente, a um cumprimento mais eficiente dos objetivos da administração. Isso 

porque, lembre-se, eles devem ser especialistas. 

 Reforça também o entendimento de que a estruturação de concessão é um serviço 

que promove o desenvolvimento institucional o fato de a interpretação conjunta das leis 

8.666/93 e 8.958/94 restringir essa hipótese de dispensa a objetos de natureza intelectual. 

Ao vedarem o seu uso a atividades de rotina e manutenção e, paralelamente, exigirem que 

o contratado seja estatutariamente encarregado de atividades de pesquisa ou ensino, 

acabaram determinando que o objeto contratado fosse, na verdade, um serviço técnico 

profissional especializado. É que faz sentido o serviço ser ligado ao propósito de atuação 

do contratado. “Exige-se, portanto, o nexo causal entre o objeto do contrato e o objeto 

social (ou estatuto) da contratada”, dizem Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha 

Guimarães.
121

 Daí sustentar-se que os serviços contratados com base no art. 24, XIII têm, 

tal como a estruturação de concessão de infraestrutura, natureza intelectual. 

 Mas o óbice ao uso dessa dispensa de licitação para contratar a estruturação de 

concessão está na exigência de que o contratado seja instituição brasileira sem fins 

lucrativos, um mercado ainda incipiente no Brasil.
122

 Ficam, assim, excluídas empresas de 

consultorias e afins, uma vez que visam lucro. Significa dizer que esse é um caminho 
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viável para contratar poucas entidades — apenas aquelas sem fins lucrativos — e não 

oferece uma possibilidade geral para a contratação desses serviços. Consequentemente, 

não soluciona a demanda por projetos melhores de concessão de infraestrutura. 

  

b. A inexigibilidade de licitação (art. 25, II) 

 

A estruturação de concessão de infraestrutura também pode ser contratada por 

inexigibilidade de licitação. Isso porque se enquadra na hipótese prevista no art. 25, II, da 

lei 8.666/93. 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação. (grifei) 
 

Quando um serviço técnico profissional especializado (“serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei”) conta com uma essência sui generis (“de natureza 

singular”) e produção manifestamente qualificada (“com profissionais ou empresas de 

notória especialização”), não é viável a competição, podendo ser contratado por meio da 

inexigibilidade de licitação.
123

 

Nota-se que há nesse dispositivo um elemento extra, que diferencia os serviços de 

que trata daqueles elencados no art. 13 da lei: é a natureza singular. Está nela, então, a 

razão para que os serviços técnicos profissionais especializados disciplinados no art. 25, II 

sejam contratados sem licitação. 

 Porém, há dificuldade de, antecipadamente, precisar o que é um objeto de natureza 

singular. Quem vai ajudar nessa definição é o próprio normativo, que atribui a prestação 

do serviço a “profissionais ou empresas de notória especialização”. A natureza singular do 

objeto, na verdade, é fruto da originalidade criativa e do talento de alguém com 

reconhecida especialização. A depender de quem o concebe, ele se torna exclusivo, único. 
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Nesse sentido entendem Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz, que chamam a hipótese 

de inexigibilidade em razão da pessoa.
124

 

 Mas atenção a um fato: ter que ser notoriamente especializado em um serviço não 

se confunde com ter que ser o único prestador disponível no mercado.
 125

 Se reconhecida a 

notória especialização do profissional e a administração quiser contratar com aquela pessoa 

em específico, cabe a contratação por inexigibilidade de licitação. A afirmação pode 

parecer estranha, pois soa como se houvesse o favorecimento indevido de um particular. Se 

há outros profissionais qualificados no mercado, por que a administração deve preferir um 

e não promover a competição? 

O primeiro motivo é que, novamente, tratando-se de um serviço técnico 

profissional especializado, é difícil estabelecer critérios objetivos para essas contratações, 

que criem um ambiente de total igualdade entre licitantes e que extirpem a subjetividade 

do julgamento realizado pela administração. Mas, para solucionar esse problema, caberia 

uma licitação definida por critérios subjetivos. 

Aí entra o segundo motivo: para alguns serviços técnicos profissionais 

especializados, a administração quer contratar uma pessoa específica, em quem, em função 

de seu reconhecido desempenho profissional, ela confia que entregará um produto à altura 

de suas expectativas. Nesses casos, a confiança é um forte elemento a ser levado em 

conta
126

 e, como disse Adilson Dallari, “confiança não se licita.”
127

 

Nesse sentido, o TCU, no acórdão 2.616/2015 - Plenário, adotou como 

pressupostos que justificam a contratação direta de serviços técnicos profissionais 

especializados i) a falta de critérios objetivos para promover uma licitação que almeje 

contratar esses serviços e ii) a singularidade que o contratado imprime no objeto. No 
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julgado, o órgão de controle reconheceu a inevitável subjetividade presente nessas 

contratações. 

 

Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, o conceito de singularidade não pode 

ser confundido com a ideia de unicidade, exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato de o 

objeto poder ser executado por outros profissionais ou empresas não impede a contratação 

direta amparada no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93. A inexigibilidade, amparada nesse 

dispositivo legal, decorre da impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento. 

... a singularidade do objeto muitas vezes decorre da própria notória especialização de seu executor. 

Assim, para o relator, nesse tipo de objeto ‘consultoria’ a inexigibilidade de licitação é possível para 

contratação de objetos mais complexos, em particular quando a metodologia empregada e os 

produtos entregues são interdependentes da atuação do prestador de serviço, assim como de suas 

experiências pretéritas, publicações, equipe técnica, aparelhamento e atividades anteriormente 

desenvolvidas para o próprio órgão. A própria escolha do contratado acaba dependendo de uma 

análise subjetiva, e não poderia ser diferente, pois, se a escolha pudesse ser calcada em elementos 

objetivos, a licitação não seria inviável. Ela é impossível justamente porque há dificuldade de 

comparação entre as propostas, que estão atreladas aos profissionais que executarão os trabalhos.
128

 

 

 O tema da contratação de serviços técnicos profissionais especializados por 

inexigibilidade também chegou ao STF, tendo o Tribunal prolatado decisão, em 2006, 

afirmando a incompatibilidade do procedimento licitatório com a seleção de profissionais 

para prestar esse tipo de serviço e reforçando o componente da fidúcia como um critério de 

escolha importante. 

 

AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ADVOGADOS FACE AO 

CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUCEDIDA. 

LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO 

NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CARACTERIZADA PELA 

NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, COMPROVADA 

NOS AUTOS, ALIADA À CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELES 

DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL. A hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que 

não caracterizado o requisito da emergência. Caracterização de situação na qual há inviabilidade de 

competição e, logo, inexigibilidade de licitação. 2. "Serviços técnicos profissionais 

especializados" são serviços que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o 

contratado de acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria, 

Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses casos, o requisito da 

confiança da Administração em quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de 

procedimento licitatório para a contratação de tais serviços - procedimento regido, entre 

outros, pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuição de exercício de 

subjetividade que o direito positivo confere à Administração para a escolha do "trabalho 

essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o § 

1º do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige é a notória 

especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos 

suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de 

inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem notória especialização, 

comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da Administração. Ação Penal que se 

julga improcedente.
129

 (grifei) 
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Em síntese: há demanda por um serviço complexo, que necessita ser executado por 

especialista. A administração prefere a contratação direta por inexigibilidade a uma 

licitação com critérios de escolha subjetivos porque quer que um especialista específico, 

dentre alguns possíveis, faça essa execução. Isso porque ela confia no trabalho que ele 

desempenha. O fato torna o serviço técnico singular porque as características daquele 

profissional somente são imprimidas no serviço se ele próprio o executa. A contratação, 

assim, é pautada nas características pessoais do contratado. 

E como isso tudo se aplica à estruturação de concessão? 

 A estruturação de concessão é um tipo de serviço técnico profissional 

especializado. O objeto é coincidente com a primeira exigência do art. 25, II (ser um dos 

serviços do art. 13, da lei 8.666/93). Pode ser contratado por inexigibilidade se for apurada 

sua natureza singular, isto é, se houver um especialista específico que a administração 

queira contratar. 

A principal vantagem da contratação por inexigibilidade é permitir à administração 

uma escolha mais flexível e célere, no qual ela tem mais liberdade para negociar a 

contratação com consultores, segundo uma lógica mais informal de mercado. Traz-se para 

essa contratação pública singular critérios de decisão que não cabem, a priori, em uma 

licitação. 

A administração pode olhar os projetos nos quais o consultor já atuou e indagar: já 

estruturou concessão de infraestrutura? Quais infraestruturas? Propôs soluções inovadoras? 

Tem conhecimento setorial específico? Ela pode examinar a experiência prática desses 

projetos: obteve resultados satisfatórios? Alcançou o objetivo pretendido? O desempenho 

foi acima do esperado? E pode ainda ponderar o tipo de posicionamento profissional do 

potencial contratado: tem postura mais vanguardista ou conservadora? Está sempre 

atualizado com os conhecimentos do ramo? Pode ainda questionar-se: confio nessa pessoa 

para entregar um produto de qualidade? 

Certames licitatórios bem elaborados levam tempo para serem finalizados, isso sem 

contar com eventuais contratempos que podem surgir, como questionamentos 

administrativos e judiciais. Considera-se ainda que a estruturação de concessão demora, e 

sua posterior execução dependerá de nova licitação que apresenta o mesmo potencial para 

contratempos. 

O fator tempo ainda merece ser encarado sob viés político/eleitoral: o mandato de 

um Chefe de Executivo, responsável por alocar recursos para expansão da infraestrutura, é 



 69 

 

de quatro anos. O planejamento para definir políticas setoriais, a quantidade de recursos 

destinados, a estruturação de um projeto de concessão e a contratação de alguém para 

executá-lo compõem um longo processo que, provavelmente, extrapolará esse marco 

temporal. Pondera-se ainda que mudanças políticas e econômicas nesse decurso de tempo 

podem, também, ensejar mudanças de prioridades do governo e frustrar a implementação 

do projeto. 

Além disso, licitar requer gastos. É preciso mobilizar servidores para elaborar 

editais e contratos, compor uma comissão de licitação, publicar avisos para os interessados 

e montar o ambiente onde ocorrerá a competição. Tudo isso implica em dispêndios por 

parte da administração, que são diminuídos na hipótese da contratação direta. 

Sendo assim, a contratação direta da elaboração de projetos de infraestrutura por 

inexigibilidade de licitação é um caminho legal que permite a administração pública 

escolher quem ela irá contratar e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro. E, 

diferentemente, da contratação por dispensa de licitação, seu uso não é restrito a um caso 

específico, podendo ser considerado um caminho geral para a contratação de estruturação 

de concessão — isso é, desde que se tenha em mente um particular notoriamente 

especializado. 

Porém, ainda que já tenha declarado que as contratações de serviços dessa natureza 

são casos de inexigibilidade de licitação dada a impossibilidade de fixação de critérios 

objetivos e as características pessoais que especialistas renomados imprimem ao objeto, o 

TCU demonstrou alguma instabilidade na sua concepção de quem pode ser considerado 

um notório especialista, nos termos da lei 8.666/93. 

 

 Desse modo, entende-se que a própria inexigibilidade, ainda que admitida, não é a melhor forma de 

contratação de projetos dessa importância. O arquiteto João Filgueiras Lima, caso tivesse 

participado de eventual concurso de projetos para a execução da nova sede do TRT-5, teria grandes 

chances de ter sido sagrado vencedor e as questões aqui analisadas, a respeito da contratação 

conjunta dos projetos complementares, não seriam mais tão relevantes. De todo modo, com os 

recentes falecimentos dos arquitetos Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, a possibilidade 

de contratação de projetos arquitetônicos por inexigibilidade tende a diminuir, já que eram 

considerados os principais "notórios especialistas" nesta arte.
130

 (grifei) 

 

Percebe-se que, ainda que o Tribunal tenha reconhecido a pertinência da 

contratação por inexigibilidade para serviços técnicos profissionais especializados, há uma 

insegurança no reconhecimento que o órgão faz sobre se o profissional/empresa contratado 

é notório especialista ou não. A impressão é que esse seria, na verdade, um mercado 
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limitado a alguns grandes nomes. O comportamento, em alguma medida, lembra aquele 

verificado no uso da consulta da Anatel: o TCU permite o seu uso mas, na casuística, 

aponta problemas na contratação, o que eventualmente acarreta na sua inutilização. 

Tal posicionamento é ilustrativo de que o gestor público que contrata serviços 

técnicos singulares por inexigibilidade de licitação não está isento de riscos, ainda que a 

contratação tenha fundamento legal. Ele fica a mercê de um controle a posteriori do TCU e 

de outros órgãos de controle que não tem parâmetros de aceitabilidade bem definidos.
131

 

Em consequência, o gestor público tende a afastar-se da contratação mediante 

inexigibilidade de licitação. 

 

6. Conclusões parciais 

 

 O capítulo se propôs a investigar o procedimento jurídico da contratação aplicado à 

estruturação de concessão de infraestrutura. Para isso, adotou dois enfoques: o contrato e a 

licitação, ambos disciplinados na lei 8.666/93. A meta, até aqui, era compreender como 

funciona o regime da lei nesse tipo específico de contratação, suas possibilidades e 

viabilidade. 

 Primeiro, estabeleceu-se que seu uso é indicado para obter uma forma de 

colaboração público-privada específica na estruturação de concessão: o auxílio de 

particulares consultores que atuam como assistentes do gestor público durante a elaboração 

de estudos e projetos. Como pressupõe remuneração do particular pelos serviços prestados, 

não faz sentido utilizar a contratação como forma de consultar ideias do mercado. 

 Verificou-se, depois, que o contrato oferece segurança jurídica à administração 

pública, conferindo-lhe exigibilidade quanto às obrigações pactuadas. No entanto, traz 

limitações provenientes de como seu regime foi previsto em lei. Quanto a isso, parece que 

os maiores desestímulos ao seu uso estão nos procedimentos administrativos que o 

precedem. 
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 Sobre esses procedimentos, concluiu-se que a lei 8.666/93 dá às contratações 

públicas uma pluralidade de caminhos. Não é de se estranhar que a legislação traga tantas 

variações, afinal, alguma flexibilidade está alinhada com a ideia que a contratação pública 

busca a proposta que melhor soluciona a demanda que a enseja. O procedimento prévio 

tem, sobretudo, essa finalidade e a melhor contratação pode ser obtida por caminhos 

diferentes, dependendo do caso. 

 À primeira vista, essa pluralidade é aplicável ao serviço de estruturação de 

concessão: para contratá-lo, a administração pública pode licitar ou não, fazendo uso da 

dispensa e da inexigibilidade de licitação. Mas a viabilidade legal é colocada em xeque por 

aspectos fáticos: exigências da lei para utilização de suas modalidades de licitação e 

critérios de julgamento, em alguns casos, mostram-se incompatíveis com o valor da 

remuneração do contratado (preços altos), com a dinâmica inerente ao serviço de 

estruturação de concessão (interação entre administração e consultores particulares), e com 

características do objeto (serviços técnicos profissionais especializados e, algumas vezes, 

singular) e do sujeito contratado (especialista). 

 A prática leva a crer que a contratação da estruturação de concessão por meio da 

licitação da lei 8.666/93 somente pode ocorrer na modalidade concorrência, utilizando os 

critérios melhor técnica ou técnica e preço. Problema aí é que a concorrência não é 

licitação feita para contratar especialista, pois promove competição ampla e irrestrita, 

mediante procedimento “complexo e minucioso.”
132

 Da mesma forma problemático, a lei 

estipula que, mesmo em contratações em que precisam ser avaliados quesitos subjetivos, 

sejam adotadas diretrizes adequadas a contratações objetivas. É o que acontece, p. ex., ao 

exigir que nos julgamentos por melhor técnica e técnica e preço os critérios de decisão 

sejam “definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório”.
133

 

 É possível perceber que a licitação da lei 8.666/93 foi pensada para contratações 

pautadas em objetividade, pois criou modelos procedimentais que coadunam com esse 

perfil de contratação. A assertiva pode soar exagerada, afinal, a lei reconhece que há 

contratações devem ser feitas com base em julgamento com alguma subjetividade. 

Contudo, ela se assemelha com a leitura feita por órgãos controladores, notoriamente o 

TCU, no momento de analisar contratações. 
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 Uma solução para o impasse seria não licitar e contratar consultores diretamente. A 

lei oferece os caminhos da dispensa e da inexigibilidade de licitação, ambos cabíveis para 

contratar a estruturação de concessão. Mas dispensa somente é cabível para um nicho 

específico de mercado (entidades sem fins lucrativos, que ensejam o desenvolvimento 

institucional) e a inexigibilidade requer que a administração, necessariamente, aponte o 

especialista que ela quer contratar, o que torna o objeto singular. Só que há casos em que 

alguma competição é favorável, vide o exemplo do Banco Mundial. Além disso — e esse é 

o principal óbice ao seu uso — a contratação direta amplifica riscos de sanção ao gestor 

público advindos da atividade controladora. 

 Outra conclusão a que se chegou, aliás, trata do controle. A forma como órgãos 

controladores entendem que devem ser feitas as contratações públicas — 

compreensivelmente — pauta a conduta do gestor público. O problema é que, olhando 

especificamente para o TCU, não fica nítido o que é permitido fazer e nem como fazê-lo. 

Falta clareza do Tribunal para com o tema da licitação, dispensa e inexigibilidade quando 

tocante aos serviços técnicos profissionais especializados, sobretudo as consultorias. 

 Ressalta-se que há possibilidade de essa falta de clareza ser proposital. O TCU, por  

ter atuação técnica, pode querer deixar em aberto essas definições de como o gestor deve 

proceder para, no final das contas, não amarrar sua interpretação a precedentes e ter maior 

liberdade para decidir cada caso concreto como achar melhor. É o que acontece, p. ex., 

quando fixa como deve ser pontuada uma licitação de técnica e preço, quais quesitos 

podem ser considerados ou mesmo quem pode ser classificado como notório especialista.  

Parece que o Tribunal, desconfiando do gestor público, prefere ter a “palavra final” 

em cada caso. Reforça ainda essa impressão a preferência que o órgão tem por 

contratações objetivas, ainda que reconheça que, algumas vezes, o julgamento deve ser 

pautado em alguma subjetividade. 

 É interessante notar que foi incorporado ao ideário jurídico-administrativo que 

licitação é um instituto com determinadas características, e essas características são 

aquelas da lei 8.666/93. O ordenamento jurídico brasileiro parece entender que licitação é 

sinônimo de ampla competitividade, de escolha tão objetiva quanto possível e revestida ao 

máximo de impessoalidade. Isso, contudo, não é verdade. 

 A Constituição Federal, que prevê a licitação para contratações públicas, não lhe 

incutiu essas características. Foram, na verdade, criações da própria lei 8.666/93 e do 

contexto de sua elaboração. A Constituição apenas diz que tal procedimento deve garantir 
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“igualdade de condições a todos os concorrentes.”
134

 E mais: ao permitir que a lei crie 

exceções ao uso da licitação, reconhece que a própria igualdade, em alguns casos, pode ser 

calibrada. 

 Nesse sentido, também lembro que as modalidades existentes no Brasil não são as 

únicas possíveis. A licitação também é utilizada por outros países e não necessariamente 

comporta as mesmas características. Adilson Dallari chama atenção ao fato. 

 

Na verdade, encontramos na legislação estrangeira um grande número de procedimentos licitatórios, 

procedimentos esses que se diferenciam pela maior ou menor publicidade, procedimentos destinados 

a selecionar a proposta de melhor qualidade, procedimentos tendentes única e exclusivamente a 

selecionar a proposta mais barata, etc. Enfim, a possibilidade de se construírem modalidades de 

licitação é bastante grande; basta que se observem princípios aplicáveis à espécie e se conjuguem no 

procedimento as fases ou elementos mais aptos a propiciar o fim visado pela Administração.
135

 

 

Argumento dessa forma porque creio haver necessidade de separarmos os conceitos 

de licitação e de licitação da lei 8.666/93. Para determinadas contratações pode haver 

outros perfis de licitação mais ajustados e mais aptos a permitir boas contratações.  

 Nessa reflexão incluo a contratação de serviços de consultoria para estruturação de 

concessão. Não há impedimento jurídico à criação de um sistema de licitação diferenciado 

para esses casos. Episódios desse tipo já aconteceram para contratações que seriam mais 

bem realizadas se feitas por meio de procedimentos licitatórios diferenciados — foi, p. ex., 

o caso do pregão e do Regime Diferenciado de Contratações (RDC). 

Na verdade, insistir em utilizar uma licitação do perfil da lei 8.666/93 para contratar 

serviços de consultoria para estruturação de concessão — ou consultorias semelhantes — 

ao invés de forçar a administração a utilizar procedimentos competitivos, públicos e 

objetivos — supostamente geradores de boas contratações — parece levar ao fenômeno do 

bypass. Tal fenômeno, nesse caso, seria a busca de meios alternativos para conseguir a 

colaboração de consultores particulares sem, contudo, fazer uso de licitação ou de licitação 

com aquele perfil. 

Esse comportamento pôde ser observado na ocasião da edição da lei 8.031/90, que 

instituiu o primeiro Programa Nacional de Desestatizações (PND), no governo Fernando 

Collor de Mello. O programa previa a desestatização de empresas federais de setores de 

infraestrutura e, para isso, utilizava-se, entre outros meios, da concessão, conforme pode 

ser conferido na proposta de governo do então presidente. 
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 Constituição Federal, art. 37, XXI. 
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 DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos ..., p. 83. 
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... sua privatização [das empresas estatais] possibilitará o aumento da eficiência administrativa e 

produtiva e a realização de novos investimentos, criando assim condições para o aumento da oferta 

de insumos básicos a preços menores. ... a privatização não se limita   venda das empresas, mas 

também engloba a concessão ao setor privado da exploração de serviços públicos e execução de 

obras públicas, a ser regulamentada por lei.
136

 

 

A atuação de consultores particulares independentes, que prestariam serviços de 

ordem econômica, avaliariam bens e fariam auditorias, logo foi tida como necessária para 

realizar a reorganização da gestão pública. Cogitou-se que o serviço fosse feito pela Caixa 

Econômica Federal, mas logo a proposta foi vetada, pois 

  

a realização dos processos de alienação das empresas estatais, por órgãos do próprio setor público, 

revela[va]-se incompatível com a transparência que se deseja imprimir ao Programa Nacional de 

Desestatização. ... uma auditoria externa e independente, contratada através de licitação pública, 

assegurar[ia], sem dúvida, a lisura do processo e o fiel cumprimento das normas estabelecidas.
137

 

 

 Reconhecidas indispensáveis as contratações de consultorias externas para auxiliar 

nas desestatizações, foi exigida que essas contratações fossem feitas por meio de licitação. 

À época, as contratações públicas eram licitadas na forma do decreto-lei 2.300/86, que 

inaugurou o tom de eliminar a discricionariedade do gestor público.
138

 Contudo, para 

contratar consultores para as desestatizações, o PND instituiu procedimento diferenciado. 

 Havia um fundo destinado a gastos relativos aos procedimentos de desestatização, 

gerido por instituição pública designada Gestor de Fundo. A partir de um cadastro prévio 

elaborado por ela própria, essa instituição contratava serviços de consultoria com empresas 

de “reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de 

controle acionário e venda de ativos.”
139

  

Vale dizer que não era qualquer empresa interessada que podia ser cadastrada, 

havia requisitos estipulados pelo próprio Gestor do Fundo que funcionavam como pré-

seleção de licitantes.
140

 Assim, não era uma licitação nos termos do decreto-lei vigente, era 

um sistema paralelo de licitação destinado especialmente para contratação de consultores 

                                                        
136

 MELLO, Fernando Collor de. Brasil — Um Projeto de Reconstrução Nacional. 1991, p. 32 – 33.  
137

 BRASIL. Mensagem n.º 364 - razões de veto a dispositivos da lei 8.031/90, p. 5. 
138

 Conforme André Rosilho, “procurou-se espraiar por todo o texto do decreto-lei, basicamente, a 

observância de três grandes postulados: a igualdade, a probidade e a publicidade. ... com o objetivo de evitar 

desvios e práticas ímprobas, o projeto procurou limitar, em função do interesse público, o discricionarismo 

do administrador, vedando-lhe em atenção à exigência da moralidade administrativa, a adoção de medidas 

cuja implementação se desviasse dos objetivos para os quais a Administração Pública teria sido instituída.” 

(ROSILHO, André. Licitação..., p. 66). 
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 Lei 8.031/90, art. 21, IV.  
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 Decreto 1.204/94, art. 23, IV. 
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para o PND, em que o Gestor do Fundo escolhia, entre previamente cadastrados, a empresa 

que entendia ser mais adequada para executar o serviço. 

 O PND foi reformulado no governo Fernando Henrique Cardoso pela lei 9.491/97. 

No que toca à contratação de consultorias, o segundo PND também fixou um sistema de 

licitação especial. Na época de sua edição, lembra-se, já vigorava a lei 8.666/93, que 

intensificara o modelo de licitação instituído pelo decreto-lei 2.300/86, diminuindo ainda 

mais a discricionariedade do gestor público na escolha do contratado.
141

 

 Qualificou como Gestor do Fundo o BNDES e deu-lhe competência para 

“promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados 

necessários   execução das desestatizações.”
 142

 Mantendo sistema similar ao do PND 

anterior, o Banco cadastrava empresas de reconhecida “reputação e tradicional atuação na 

negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos” 

e, entre essas, fazia a seleção. 

 O normativo também trouxe outro acréscimo interessante: permitiu que os 

contratos estipulassem remuneração variável para consultores, com base em preço 

comissionado.
143

 Era uma forma de incentivar a elaboração de projetos que propiciassem 

maior arrecadação aos cofres públicos. Quanto maior era a arrecadação, maior era a 

remuneração.  

 O caso também é interessante para mostrar o relacionamento entre administração 

pública e consultores particulares no curso das desestatizações para, entre outras coisas, 

estruturar projetos de concessão. O decreto 2.594/98, que regulamentou o segundo PND, 

determinou que, para dar apoio técnico aos consultores contratados, os grupos de trabalho 

seriam integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da 

administração direta e indireta requisitados.
144

 

 Além desses caminhos instituídos pelo próprio PND, é possível ainda identificar 

outras maneiras encontradas para contratar serviços de consultoria, no contexto da reforma 

do estado dos anos 1990, que escapavam do uso da lei 8.666/93.  

                                                        
141

 “A Lei 8.666/93, aprovada em 21.6.1993 ... não inaugurou uma nova fase de licitações no Brasil 

Isso porque ela foi construída sobre o mesmo modelo jurídico de contratações públicas que permeou o 

Decreto-lei 2.300/86. Ou seja: apostou-se, também neste caso — e ainda com maior intensidade —, na ideia 

de que  as normas jurídicas seriam capazes de objetivamente fornecer todos os parâmetros adequados e 

necessários à boa contratação, minimizando, a todo custo, o papel dos agentes públicos nos processos de 

compras governamentais.” (ROSILHO, André. Licitação..., p. 91). 
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 Lei 9.491/97, art. 17, IV. 
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 Uma delas foi a celebração de convênios de cooperação entre governo federal e 

organismos multilaterais internacionais para que esses organismos contratassem o apoio de 

consultores externos. Exemplo desse sistema ocorreu no setor de telecomunicações, em 

que houve auxílio da International Telecommunications Union (ITU) — braço da 

Organização das Nações Unidas (ONU) especializado em tecnologia de informações e 

comunicação — para contratar consultorias para a privatização do setor. Lembrando que 

outro bypass ao modelo de contratação da lei 8.666/93 também ocorreu na reforma das 

telecomunicações com a criação da modalidade de licitação consulta no âmbito da Anatel, 

como previamente relatado. 

Percebe-se que, no contexto de uma das maiores reformas da administração pública 

— talvez a maior — houve necessidade de se instituir sistemática diferente para a 

administração contratar consultorias. Claro, não se tratava somente de consultorias para 

estruturar concessão, mas, no geral, eram trabalhos técnicos complexos ligados ao tema da 

infraestrutura. Houve, assim, um movimento de evasão da administração pública dos 

procedimentos da lei 8.666/93 e de seu antecessor, o decreto-lei 2.300/86. 

No entanto, esse movimento de evasão aconteceu naquele contexto específico das 

desestatizações e não criou um sistema geral especial para contratação de consultoria ao 

qual a administração pudesse recorrer. E mais: foram alternativas utilizadas em um 

momento de grandes mudanças, em que o controle sobre a administração ainda não tinha 

ganhado as dimensões que tem hoje. Nos dias atuais, possivelmente haveria dificuldades 

de se utilizar tais mecanismos sem que fossem questionados por órgãos de controle. 

Redirecionando o argumento para a estruturação de concessão, ainda que o 

segundo PED continue vigente e, em tese, mantenha a possibilidade de utilizar seu sistema 

para contratar consultores para esse fim,
145

 a opção imporia riscos ao gestor público. Na 

prática, o sistema atual ao qual a administração pública pode recorrer para contratar a 

estruturação de concessão é o da lei 8.666/93, com todas as limitações estudadas até aqui. 

Entretanto, a contratação não é o único procedimento jurídico pelo qual ela pode obter a 

estruturação de concessão. 

Contemporânea ao segundo PED, foi editada a lei 8.987/95, que disciplinava as 

concessões e permissões de bens e serviços públicos. A lei trouxe um mecanismo chamado 

autorização de estudos. O fim para o qual foi pensado o mecanismo talvez não tenha sido a 
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estruturação de concessão em si. Contudo, com o passar do tempo, mostrou-se 

procedimento jurídico legítimo para a administração obter tal serviço. 

A autorização de estudos, em todos os aspectos, é diferente de uma contratação, 

apesar de ter potencial para alcançar o mesmo objetivo: a estruturação de projeto de 

concessão. O próximo capítulo é destinado à sua exploração. Além de entender como esse 

procedimento jurídico funciona, também procuro indícios sobre os motivos reais de seu 

uso: seria a autorização de estudos um caminho para obter concessões mais bem 

estruturadas ou, dando continuidade ao fenômeno que se verificou na década de 1990, é 

mais um caso de bypass ao sistema de contratações públicas da lei 8.666/93? 
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CAPÍTULO 3 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USANDO A AUTORIZAÇÃO DE 

ESTUDOS PARA AUXILIÁ-LA A ESTRUTURAR CONCESSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

 

 

1. Notas introdutórias 

 

 A autorização de estudos do art. 21 da lei 8.987/95 protagoniza este capítulo. Seu 

uso acontece em contexto similar ao do contrato: a administração busca auxílio da 

iniciativa privada para estruturar concessão de infraestrutura. Com esse fim, alia-se a 

particulares por meio da autorização. É, logo, procedimento jurídico destinado à formalizar 

relacionamento entre público e privado — o primeiro, autorizador; o segundo, autorizado. 

 Mas a autorização de estudos nada tem a ver com o contrato. Diferenças existem 

desde aspectos jurídicos, como natureza e fundamentação, até sua aplicabilidade: 

diferentemente do contrato, que pode ser usado para obter os mais diversos objetos, a 

autorização de estudos está, em sua origem, ligada ao tema da infraestrutura. Isso porque 

está prevista na lei que disciplina normas gerais para concessão. Além disso, seu regime 

jurídico é peculiar e marcado por flexibilidades. 

Ela apresenta um procedimento jurídico com opções — não há forma única para 

usá-la. Os elementos jurídicos que o compõem funcionam em uma dinâmica de “análise 

combinatória legal”: podem ser combinados e recombinados, originando procedimentos 

com os mais diversos aspectos. Mantêm-se, contudo, alguns traços essenciais. A 

necessidade de seu estudo reside, portanto, na compreensão das formas como pode ser 

utilizada. 

Sua utilização para estruturar concessão tem sido aposta frequente da administração 

pública
146

 e, ainda assim, pouco se sabe sobre os seus contornos e consequências jurídicas 

para as partes envolvidas. Tal incerteza tem consequência: por a administração não saber 

as possibilidades de uso do instrumento, acaba por empregá-lo para fins aos quais, a 

princípio, não é adequado, resultando em estruturações de concessão frustradas.  
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 Exemplo recente desse uso foi noticiado pelo jornal “Estadão”: “O Ministério dos Transportes 

informou ontem que 51 empresas se apresentaram para elaborar os estudos técnicos que servirão de base para 
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preliminar de estudos, sem vínculo com os leilões e seus resultados. Ao final de um prazo de 180 dias, o 

governo escolherá apenas um estudo, que servirá de base para a elaboração do edital.” (“Concessões 

rodoviárias atraem novos grupos”. O Estado de São Paulo, São Paulo, p. B15, 30.07.2015). 
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Aliás, é importante destacar que essa autorização, em grande medida, é destinada à 

colaborações na forma de consulta ao mercado. A administração abre chamamentos 

públicos e, em seus respectivos editais, descreve o produto que ela quer obter. A descrição 

pode compreender produto mais incipiente ou mais sofisticado, que será confeccionado 

pelo autorizado e oferecido à administração. No uso rotineiro da autorização de estudos, 

não é comum, em princípio, a colaboração na forma de consultoria — aquele em que 

particular e a administração, em equipe, estruturam um projeto. No entanto, já houve casos 

em que se adotou essa dinâmica, como nas estruturações das concessões de aeroportos e 

dos arrendamentos portuários, feitas em parceria entre a administração pública e a EBP. O 

modelo será visto adiante. 

Ressalto ainda que alguns entes federativos já regulamentaram o uso do art. 21 em 

suas respectivas esferas. Com esse papel, em nível federal, havia o decreto 5.977/2006, 

substituído posteriormente pelo decreto 8.428/2015. Neste último diploma, a Presidência 

da República uniformizou o procedimento administrativo para a administração federal 

direta e indireta utilizarem na outorga da autorização de estudos.
147

 

Alguém poderia arguir: “se o art. 21 já foi regulamentado em nível federal, não 

seria melhor estudar o decreto que o fez?”. Para os fins desse trabalho, não. Isso porque, 

para melhor compreender e interpretar o decreto 8.428/2015, tem-se que saber exatamente 

as possibilidades que o art. 21 apresenta. São elas as balizas que devem auxiliar a leitura 

das normas infralegais. Além do mais, a situação para Estados, Distrito Federal e 

Municípios é outra: nem todos possuem procedimento regulamentado para a outorga da 

autorização de estudos. Para autorizar estudos apenas com base no art. 21, devem conhecer 

as possibilidades inerentes ao dispositivo. 

Assim, o capítulo possuí três linhas temáticas: a primeira é a contextualização do 

ambiente jurídico em que está inserida a autorização de estudos; procuro esclarecer qual é 

o conteúdo do normativo, para quê ele pode ser utilizado e a conjuntura histórica de seu 

surgimento. Já a segunda linha temática explora o regime jurídico dessa autorização, tendo 

como enfoque o tipo de relacionamento que ela institucionaliza entre administração 

pública e particular e quais são os direitos e as obrigações que daí surgem. A terceira linha 

temática se refere ao uso que vem sendo dado à autorização de estudos por meio dos 

chamados Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e Manifestação de Interesse 

Privado (MIP). 
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 Mais sobre o Dec. 5.977/2006, o Dec. 8.428/2015 e a regulamentação do art. 21 para União, 

estados, distrito federal e municípios no item 4. 
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 Por fim, a construção do capítulo objetiva testar a hipótese desta pesquisa (o uso da 

autorização de estudos para estruturação de concessão está sendo uma forma de escapar 

de percalços da estruturação de concessão por contratação e, especialmente, do seu 

regime de licitação). É o que é faço nas conclusões parciais.  

 

2. O art. 21 da lei 8.987/95 e sua autorização de estudos como meio para a 

administração pública receber colaborações na estruturação de concessão de 

infraestrutura 

 

 Prevista no art. 21 da lei 8.987/95, a autorização de estudos está inserida em um 

contexto de mudanças na gestão pública. 

A lei 8.987/95 resultou do Projeto de Lei (PL) 202/1991, proposto, em 21/03/1991, 

por Fernando Henrique Cardoso, então senador da república (PSDB-SP), e veio com o 

objetivo de delegar a particulares serviços e bens públicos de titularidade da União e o fez 

por meio de instrumentos jurídicos de natureza contratual, chamados concessão
148

 e 

permissão. O diploma, conforme nota Floriano de Azevedo Marques Neto, “traz um 

conjunto de normas regentes não apenas do regime do contrato de concessão, mas também 

do processo de escolha do concessionário.”
149

 

O espírito da lei 8.987/95 era o de desonerar a administração e melhorar a 

qualidade dos serviços ofertados aos administrados; foi embalada pela necessidade da 

reforma do Estado para a diminuição de custos.
150

 A lei ainda possibilitava a arrecadação 

de valores para os cofres públicos,
151

 o que ajudava a reduzir o endividamento. 
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 Para Floriano de Azevedo Marques Neto, é “... inegável o caráter contratual da concessão-
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 Em seu corpo, a lei traz normas referentes ao regime do contrato de concessão e ao procedimento 

licitatório especial para a escolha dos concessionários. Possibilita que a administração adote como critério de 

julgamento da licitação a maior oferta, casos onde o licitante pagará ao poder concedente pela outorga da 
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Nesse contexto, por meio da parceria com particulares, a administração achou uma 

forma de dar continuidade aos investimentos em infraestrutura. E por que não trazer essa 

parceria também no momento de estruturação de projetos de concessão? Se a expertise do 

setor privado podia ser empregada na gestão de bens e serviços concedidos, ela também 

podia ter utilidade em seu planejamento. 

Para ajudar nos projetos que subsidiariam as delegações de bens e serviços, a lei 

8.987/95 instituiu modelo próprio de autorização administrativa, em seu art. 21. Com base 

nesse dispositivo, a administração pública podia autorizar agentes privados a realizarem 

estudos para integrar projetos de concessão, isso sem que ela remunerasse diretamente os 

autores desses estudos.
 
Caso o estudo fosse selecionado para integrar o projeto final, o 

ressarcimento era de responsabilidade do vencedor da futura licitação, conforme previsão 

no respectivo edital. Isso é: utilizados os estudos no projeto licitado, o futuro 

concessionário paga o autorizado que os realizou. Surgiu uma forma de a administração 

contar formalmente com o conhecimento do mercado na elaboração de projetos sem 

precisar remunerá-lo, ela própria, por isso. 

 

a. O conteúdo jurídico do art. 21 da lei 8.987/95 

 

 O art. 21 da lei 8.987/95 tem a seguinte redação. 

 

Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já 

efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou 

com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação 

ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital. (grifei) 
 

 Em síntese, o normativo garante ressarcimento a determinado sujeito por produto 

resultante de seus esforços de trabalho e que tenha utilidade para licitação bem-sucedida — 

isso é, finalizada e com contrato assinado. Esse produto fica à disposição de qualquer 

interessado, mas a obrigação de ressarcir fica a cargo do vencedor da licitação. 

Pretendendo uma sistematização do dispositivo, é possível comportar seu teor em três 

núcleos distintos: núcleo objetivo; núcleo subjetivo; e núcleo obrigacional. 

 O núcleo objetivo diz respeito ao produto que pode ser de utilidade para a licitação. 

O art. 21 lista como possíveis produtos “estudos, investigações, levantamentos, projetos, 

obras e despesas ou investimentos já realizados”. Ao trazer tantos itens, mirou-se na 

                                                                                                                                                                        
concessão (art. 15, II, VI e VII, da lei 8.666/93). Nesses casos, o valor pago pelo licitante será um dos fatores 

determinantes, quando não o único, para consagrar o vencedor do certame. 
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abrangência, deixando à incidência do artigo diversas possibilidades. No entanto, tais 

produtos podem ser reduzidos a dois: estudos e obras. 

O termo “estudos” pode ser utilizado para designar produto mais incipiente ou mais 

substancial. A diferença parece fazer sentido quando confrontados os termos 

“investigações” e “levantamentos” com o termo “projetos”. O normativo procurou dar 

elasticidade à administração para receber produtos das mais variadas espécies, desde ideias 

iniciais — investigações ou levantamentos — até mesmo concepções mais elaboradas — 

projetos. A utilização do termo “estudos” contempla ambos os conceitos.  

Por outro lado, “obras” refere-se a uma construção, à edificação que tenha sido 

concluída ou iniciada previamente à licitação. Daí dizer que o núcleo objetivo do art. 21 

trata, essencialmente, de dois produtos: estudos ou obras.
 
 

Já o núcleo subjetivo é composto pelos sujeitos aos quais o dispositivo faz 

referência. Eles são quatro: o poder concedente, o autorizado, os interessados e o licitante 

vencedor. E como são definidos? 

O poder concedente é o titular do serviço ou obra que está sendo concedido. A 

titularidade é atribuída pela legislação, constitucional ou legal. Esse poder concedente 

promove, diretamente ou por meio de alguma entidade, a licitação para outorgar a terceiros 

a execução do serviço ou obra.
152

  

Quanto ao autorizado, é aquele que, por meio de autorização outorgada pelo poder 

concedente, tem aval para entregar determinado produto. Ele tem interesse no 

empreendimento e, conforme juízo do poder concedente, demonstra aptidão para conceber 

produto potencialmente útil a posterior licitação. Assim, a figura subjetiva do autorizado 

surge no art. 21 como alguém que, no julgamento do poder concedente, possui destreza 

técnica para entregar determinado produto que subsidiará projeto de concessão. A 

autorização deve ser prévia à licitação porque, caso contrário, não haveria lógica em dizer 

que o produto subsidiou o projeto licitado. 

Já os interessados são aqueles que, por algum motivo, querem oferecer o produto. 

Podem ser potenciais licitantes, órgãos de controle ou mesmo qualquer cidadão. A escolha 

por dar acesso ao produto de maneira geral a “interessados” é pertinente com os objetivos 

                                                        
152

 No caso, p. ex., da Concorrência Internacional 01/2014, do Estado de São Paulo, que tinha por 

objeto a concessão da Rodovia dos Tamoios, o contrato de concessão definia como “Poder Concedente ou 

contratante: o Estado de São Paulo, via Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo”. 

Figura como poder concedente aquele que é o titular do serviço concedido. O edital de licitação e o contrato 

de concessão da Rodovia dos Tamoios pode ser encontrado em: www.artesp.sp.gov.br.   
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de dar transparência e garantir impessoalidade — afinal, no que diz respeito ao acesso aos 

estudos, não haveria justificativa para que somente alguns pudessem tê-lo.  

O normativo garante que o produto em questão esteja à disposição de qualquer 

individuo que deseja acessá-lo: potenciais licitantes que desejam montar suas propostas, 

órgãos de controle que querem averiguar a legalidade do produto e cidadãos com os mais 

diversos interesses. Todos eles têm direito a conferir os estudos utilizados. 

Último componente do núcleo subjetivo, o vencedor da licitação é aquele que 

contrata com o poder concedente por ter oferecido a melhor proposta em licitação para 

explorar serviço ou bem. 

Já quanto ao núcleo obrigacional, sua existência é fruto de duas relações 

obrigacionais que podem ou não se consubstanciar, uma para o poder concedente e outra 

para o vencedor da licitação. 

A primeira delas é a obrigação de o poder concedente prever no edital da licitação o 

ressarcimento do autorizado pelo produto entregue, caso esse produto tenha alguma 

utilidade para a licitação. Se o produto houver, de fato, contribuído para o projeto licitado, 

então deve ser previsto no edital o ressarcimento do autorizado, considerando seu esforço e 

contribuição. Como o poder concedente é o responsável por promover a licitação e montar 

o edital, passa a ser sua a obrigação de garantir que, caso bem sucedido o certame 

licitatório, ocorra o devido ressarcimento. 

A segunda obrigação nasce dependente da primeira: caso esteja previsto no edital o 

ressarcimento do autorizado pelo produto entregue, e caso a licitação obtenha êxito, o 

vencedor da licitação deverá arcar com esses custos. Uma vez constante no edital tal 

obrigação, os licitantes, ao se submeterem ao certame, têm plena consciência de que, caso 

vitoriosos, devem ressarcir o autorizado. 

 Desses três núcleos, é possível compreender a estrutura jurídica do art. 21: o que 

dele surge e a quem ele alcança. E o que dá unidade a todos esses produtos, sujeitos e 

obrigações é um instrumento singular: a autorização de estudos. 

 

3. O regime jurídico da autorização de estudos
153

  

 

                                                        
153

 Muitas das ideias desenvolvidas nesse item 3 foram trabalhadas a partir daquelas apresentadas 

por Carlos Ari Sundfeld, Vera Monteiro e André Rosilho, no artigo mencionado no capítulo 1, “A 

estruturação das concessões por meio de parceria com particulares autorizados (art. 21 da lei 8.987/95)”. 
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a. A autorização de estudos da lei 8.987/95 foi criada para ser procedimento jurídico 

“amplo” para estruturar concessão de infraestrutura? 

 

 A autorização de estudos do art. 21 não foi criada para ser um procedimento 

jurídico “amplo”, para estruturar concessão de infraestrutura. Na sua concepção, não houve 

o intuito de se institucionalizar um caminho para que a administração pudesse, sempre que 

necessário, recorrer à colaboração de particulares para obter subsídios para os seus 

projetos. Seu surgimento e uso, na verdade, está ligado a contexto específico: as 

desestatizações da década de 1990. 

 Até então, o planejamento e a execução de projetos de setores como energia, 

telecomunicações e petróleo, haviam ficado nas mãos de empresas estatais.
154

 Com a 

reforma, muitas dessas empresas foram para as mãos da iniciativa privada e com elas as 

experiências de planejamento e operação setorial acumuladas por décadas. Nessa 

conjuntura, o desafio da administração passou a ser capacitar-se tecnicamente para 

estruturar concessões de infraestrutura que seriam outorgadas a particulares mediante 

licitação. 

 O cenário apresentava dois problemas: i) empresas estatais e desestatizadas, a partir 

de então, seguiam lógica de mercado e não iriam prestar assistência à administração na 

estruturação de projeto se não fossem remuneradas por isso; ii) havia o impedimento da lei 

8.666/93 para que autores de projetos de engenharia básico e executivo
155

 — componentes 

de um projeto de concessão — não pudessem participar da licitação que executasse o 

projeto por eles desenvolvido (art. 9º, I). Para contorná-los, engenhou-se um sistema 

composto pelo art. 21 da lei 8.987/95 e pelo art. 31 da lei 9.074/95, esse último com a 

seguinte redação. 

 

                                                        
154

 No setor de telecomunicações, p. ex., essas tarefas cabiam  s empresas do Sistema Telebrás: “... 

composto por uma empresa holding, a Telebrás; por uma empresa “carrier” de longa distância de âmbito 

nacional e internacional, que explora também serviços de comunicações de dados e de telex (a Embratel); e 

por 27 empresas de âmbito estadual ou local – e por quatro empresas independentes, sendo três estatais ... e 

uma privada. ... O Sistema Telebrás detém cerca de 90% da planta de telecomunicações existente no País e 

atua em uma área em que vivem mais de 90% da população brasileira. ... Ao longo de sua existência, a 

Telebrás desenvolveu um trabalho notável. Nos últimos 20 anos ... a planta instalada de terminais telefônicos 

do Sistema Telebrás cresceu mais de 500%, o que veio a colocar o País entre os detentos das maiores redes 

telefônicas do mundo.” (BRASIL. Ministério das Telecomunicações. Exposição de Motivos 231. Dez. de 

1996, p. 06-07). Há casos também em que autarquias foram utilizadas, como no setor federal de viações. O 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagens – DNER, era o encarregado pela implementação de uma 

política de desenvolvimento setorial,  conforme previsão do decreto-lei 502/69: Art. 2.º Ao Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (D.N.E.R.), atendidas as atribuições conferidas em lei ao Conselho 

Nacional de Transportes e ao Ministério dos Transportes, compete a execução da política nacional de viação 

rodoviária, no plano federal. 
155

 Lei 8.666/93, art. 6º, IX e X.  
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Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem público, os 

autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar, 

direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços. (grifei) 

 

 O sistema era este: o art. 21 permitia o ressarcimento de particulares autores de 

estudos que tivesse subsidiado projeto de concessão licitado. Ao mesmo tempo, o art. 31 

permitia que, em contratações realizadas em regime de concessão e permissão de serviço 

ou bem público, aqueles que tivessem elaborado os projetos básico e executivo poderiam 

disputar a execução do empreendimento que esses projetos de engenharia integravam. 

Dessa maneira, empresas desestatizadas e estatais que disputariam concessões em licitação 

poderiam subsidiar tecnicamente a administração na estruturação dos seus projetos. 

 Reforça essa convicção acerca do motivo de surgimento do art. 21 o modo como 

foi redigido: o dispositivo dá ênfase ao ressarcimento do autorizado, tendo a autorização de 

estudos caráter “coadjuvante”. Além disso, incluiu como potencial objeto de ressarcimento 

obras autorizadas, previsão estranha se o que estivesse na mira fosse criar um 

procedimento genérico para estruturação de concessão. Essa inclusão é reflexo dos tempos 

anteriores, quando a empresa estatal não precisava disputar concessões, mas apenas 

solicitar outorgas ao poder público. Isso fazia com que, mesmo antes de se tornarem 

concessionárias, a empresa edificasse estruturas necessárias à implementação do projeto. 

Vale dizer que, à época das desestatizações, muitas dessas empresas possuíam estudos 

acervados, desenvolvidos anteriormente para a expansão setorial.
 156

 

                                                        
156

 Tal lógica se fez notar, p. ex., no setor petrolífero, que desenvolveu solução própria. Ainda que a 

Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) não tenha sido privatizada, a quebra do seu monopólio para a exploração 

das bacias sedimentares fez com que a empresa estatal começasse a disputar a exploração do serviço em 

procedimentos licitatórios. Para obter subsídios para estruturar concessões, a lei 9.478/97 – Lei do Petróleo 

trouxe a seguinte previsão: 

Art. 22. O acervo técnico constituído pelos dados e informações sobre as bacias sedimentares 

brasileiras é também considerado parte integrante dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à ANP sua 

coleta, manutenção e administração. 

§ 1° A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS transferirá para a ANP as informações e dados 

de que dispuser sobre as bacias sedimentares brasileiras, assim como sobre as atividades de pesquisa, 

exploração e produção de petróleo ou gás natural, desenvolvidas em função da exclusividade do 

exercício do monopólio até a publicação desta Lei. 

§ 2° A ANP estabelecerá critérios para remuneração à PETROBRÁS pelos dados e 

informações referidos no parágrafo anterior e que venham a ser utilizados pelas partes interessadas, 

com fiel observância ao disposto no art. 117 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações 

procedidas pela Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997. (grifei) 

A lei obrigou a Petrobras a transferir à Agência Nacional do Petróleo (ANP) os estudos que a 

empresa possuía sobre as bacias sedimentares ainda não exploradas. O objetivo era que as licitações do setor 

petrolífero pudessem ser levadas adiante. De fato, os estudos foram repassados à ANP e, atualmente, 

correspondem a 4% do acervo do Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP), o banco de dados da 

agência. O acesso aos estudos em questão é difícil, mas a hipótese de terem sido utilizados nas primeiras 

rodadas de licitação promovidas pela ANP é plausível dado que essa transferência ocorreu em 1998 e a 

primeira rodada ocorreu em 1999. 
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 Como, então, surgiu a ideia de usar a autorização de estudos do art. 21 — pensada 

para uso em contexto específico — como alternativa “geral” para estruturar projetos de 

concessão? A resposta tem a ver com o desenvolvimento do Sistema Elétrico Brasileiro 

(SEB), que, desde 1938, utilizava um modelo de autorização administrativa para obter 

estudos de particulares e obter projetos de concessão de energia. 

 Antes da estatização da Constituição Federal de 1988, a expansão do SEB ocorria 

da seguinte forma: particulares interessados em obter concessão dos serviços de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica estruturavam projetos e submetiam-nos à 

administração pública. Se houvesse interesse estatal na implementação dos mesmos, os 

particulares recebiam a outorga direta — isso é, sem licitação — do serviço.
157

 

 Nesse contexto, vigia no sistema elétrico uma “autorização de estudos como 

primeiro passo da outorga direta”, prevista nos arts. 9º e 10 do decreto-lei 852/1938 — 

diploma legal que modificou o Código de Águas (CA). O normativo previu autorização 

que viabilizava estudos para subsidiar o projeto de concessão apresentado por particular, 

conforme pode ser verificado. 

 

Art. 9º. Não sendo possível, por justo motivo, ao pretendente a uma concessão apresentar os 

projetos exigidos pelo art. 158 do decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934, poderá ser- lhe 

outorgada uma autorização de estudos, sendo-lhe reconhecido o direito à servidões necessárias à 

elaboração dos projetos. (grifei) 

 
Art. 10. Os proprietários ou possuidores dos terrenos marginais são obrigados a permitir aos 

autorizados a realização dos levantamentos topográficos e trabalhos hidrométricos, necessários à 

elaboração de seus projetos, inclusive o de estabelecer acampamentos provisórios para o pessoal 

técnico e operários, respondendo os autorizados pelo dano que causaram.  

 

 O artigo 9º dizia que, havendo motivos que inviabilizassem o interessado de 

produzir o projeto que o CA exigia no requerimento do direito à concessão, podia ser 

solicitada a autorização de estudos. A razão para o surgimento dessa previsão, nesse 

momento, parece ser explicada pelo artigo 10: os proprietários e possuidores de terrenos 

                                                        
157

 Conforme se pode verificar no art. 158 do decreto 24.643, conhecido como o Código de Águas: 

Art. 158. O pretendente à concessão deverá requerê-la ao Ministério da Agricultura e fará 

acompanhar seu requerimento do respectivo projeto, elaborado de conformidade com as instruções 

estipuladas e instruído com os documentos e dados exigidos no regulamento a ser expedido sobre a matéria e 

especialmente, com referência:  

        a) à idoneidade moral, técnica e financeira e à nacionalidade do requerente: 

        b) à constituição e sede da pessoa coletiva que for o requerente; 

        c) à exata compreensão – 1) do programa e objeto atual e futuro do requerente; 2) das 

condições das obras civis e das instalações a realizar; 

        d) ao capital atual e futuro a ser empregado na concessão. (grifei) 
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marginais
158

 estavam obrigados a permitir que o autorizado adentrasse em seus terrenos 

para realizar levantamentos topográficos e trabalhos hidrométricos.  

 Com a estatização do serviço, em 1950, a gestão do SEB ficou concentrada nas 

mãos da Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras), criada no início dos anos 1960. A 

Eletrobras assumiu a coordenação da expansão e da operação do setor e funcionou como 

holding controladora de quatro empresas geradoras de âmbito regional: a Chesf, a Furnas, 

a Eletrosul e a Eletronorte. Consequência disso foi que a experiência de gestão setorial foi 

adquirida por empresas estatais. Havia o Grupo de Coordenação do Planejamento do 

Sistema de Energia Elétrica (GCOS), órgão colegiado, sob a coordenação da Eletrobrás, 

composto por 35 concessionárias, que tinha por objetivo promover estudos para a expansão 

do SEB.
159

 

 A outorga do serviço a essas empresas ainda obedecia ao procedimento instituído 

pelo decreto-lei 852/1938. As subsidiárias da Eletrobras, ao requererem a concessão, 

precisavam apresentar um projeto e, para confeccioná-lo, utilizavam a autorização de 

estudos prevista no art. 9º do decreto-lei. 

 Desse panorama, percebe-se que a lógica de autorizar terceiros a realizarem estudos 

para subsidiar projetos de concessão surgiu no setor elétrico. Os grandes utilizadores das 

autorizações de estudos, naquele momento, foram particulares e empresas estatais, 

interessados em receber outorga dos serviços de geração, transmissão e distribuição de 

energia. 

 No contexto do SEB as autorizações de estudos eram concedidas para interessados 

que não disputariam licitações para a outorga do empreendimento.
 
Os autorizados queriam 

obter concessão e, para isso, realizavam estudos de viabilidade. Se verificavam que o 

empreendimento poderia ser implementado, montavam projeto e remetiam-no à 

administração, que, se tivesse interesse, outorgava a concessão, sem licitação. Note-se que, 

nesse caso, a autorização era dada com intuito de subsidiar o particular, e não a 

administração, com informações para estruturar projeto de concessão. Por isso a ausência 

                                                        
158

 O CNA não conceituava o que eram “terrenos marginais”.  Numa interpretação do uso da 

expressão pelo decreto, conclui-se que terrenos marginais eram terrenos localizados às margens de águas 

públicas, de propriedade dos chamados “proprietários marginais”. Para exemplificar: Art. 54. Os 

proprietários marginais de águas públicas são obrigados a remover os obstáculos que tenham origem nos seus 

prédios e sejam nocivos aos fins indicados no artigo precedente. 
159

 Bruno Rodrigues aponta que “o papel desempenhado pela Eletrobrás ao longo desses anos 

possibilitou que se desenvolvesse internamente um corpo profissional com experiência e competência técnica 

diferenciada. Vale ressaltar que esse conhecimento não se limitava à etapa de planejamento, mas abrangia 

também a operação do sistema elétrico brasileiro.” (RODRIGUES, Bruno. EPE, Eletrobrás e a Estruturação 

de Projetos no Setor Elétrico. Disponível em: www.sefaz.ba.gov.br. Acesso em 27.08.2015). 
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de previsão de ressarcimento do autorizado pelos estudos realizados. É esse sistema, aliás, 

que vige até hoje no setor minerário, em que o detentor da figura da autorização de 

pesquisa de lavra não precisa participar de licitação para ganhar a exploração do bem, 

segundo o regime do Código de Minas.
160

 

 Na lei 8.987/95 o sistema é diferente. A Constituição de 1988 exigiu que a outorga 

de serviços e bens de titularidade da administração fosse precedida de licitação. Sendo 

assim, o autorizado que elaborou estudos, se tiver interesse em obter a concessão de 

infraestrutura, deve disputá-la com outros licitantes. Além disso, a autorização do art. 21 

visa capacitar a própria administração na estruturação de concessão, e não o autorizado. 

Dessa forma, há na lei 8.987/95 uma “autorização de estudos para subsidiar a licitação da 

outorga”. 

 Mas, se as autorizações do setor elétrico e da lei 8.987/95 são diferentes e surgem 

em contextos diferentes, porque dizer que a primeira influenciou no surgimento e no uso 

da segunda?  

A previsão da autorização administrativa de estudos da lei 8.987/95 não constava 

na redação original do PL 202/1991. Durante o processo legislativo, foram apensados ao 

PL outros 15 projetos que diziam respeito à concessão de serviços públicos — alguns com 

temas específicos, como transporte coletivo rodoviário, regulação tarifária e concessões do 

setor elétrico. O primeiro texto semelhante ao que hoje é a lei foi apresentado em 

22/05/1992, pelo Deputado José Carlos Aleluia (Bloco – BA), em substituição à Comissão 

de Economia, Indústria e Comércio. 

No intuito de consolidar as várias propostas — do PL 202/1991 e das outras 15 

apensadas — o deputado propôs um substitutivo contendo 45 artigos, não muito diferentes 

da versão final da lei. Nesse substitutivo apareceu, pela primeira vez, autorização de 

estudos de infraestrutura da lei 8.987/95. Tudo indica que essa aparição tenha sido 

decorrente do esforço “consolidador” da Comissão: é que em um dos projetos apensados, o 

PL 363/1991, que tratava exclusivamente de política de tarifas de serviços públicos de 

energia elétrica, havia o seguinte dispositivo: 

 

Art. 32. Os interessados em obter, do Poder Concedente, concessão ou autorização de serviços 

públicos de energia elétrica deverão, mediante requerimento dirigido ao Departamento Nacional de 

Aguas e Energia Elétrica - DNAEE, requerer autorização para efetuar os estudos de aproveitamento 

de quedas d'água, ficando responsáveis pelas indenizações decorrentes dos prejuízos eventualmente 

causados aos ribeirinhos.  

 

                                                        
160

 Decreto-lei 1.985/40, em especial o art. 38 e incisos. 
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 Daí dizer que a autorização de estudos do setor elétrico contribuiu para “plantar a 

ideia” da autorização de estudos na lei 8.987/95. No entanto, conforme exposto, as 

autorizações tinham finalidade diferente. Com a necessidade de subsidiar a administração 

com conhecimento técnico naquele contexto de mudanças, deu-se à autorização de estudos 

“independência em relação ao setor” — prevista em lei geral de concessões, não estava 

mais adstrita ao setor elétrico — e a transformou em instrumento para ser usado, 

especialmente, no interesse da administração pública. 

 Percebe-se, assim, que o surgimento da autorização de estudos não aconteceu em 

virtude de se querer obter um procedimento genérico,  alternativo à contratação, para 

estruturar concessão. Deu-se por conta da Reforma do Estado ocorrida nos anos 1990, 

como forma de a administração não ficar tecnicamente desamparada na elaboração de 

projetos de concessão. 

 No entanto, a forma de redação do art. 21 permite interpretação no seguinte 

sentido: particulares podem ser autorizados a produzir estudos e, se esses estudos forem 

úteis para licitar projeto de concessão, ele pode receber um valor pelo auxílio prestado. 

Essa foi a leitura do dispositivo que começou a ser feita anos mais tarde, permitindo que a 

autorização de estudos fosse usada como procedimento jurídico para estruturação de 

concessão. 

 

b. Qual é a natureza jurídica da relação entre público e privado da autorização de 

estudos? 

 

 A autorização administrativa de estudos tem natureza de ato administrativo. 

Amolda-se bem a alguns conceitos que costumam caracterizá-lo: ato unilateral da 

administração pública, que expressa uma manifestação de vontade e produz efeitos 

jurídicos.
161

 Porém, não se limita a esses conceitos. Para evitar resvalar num ato 

administrativo autista,
162

 é preciso entender a natureza do ato de autorização a partir da 

redação legal que o fundamenta.  
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 Odete Medauar afirma que “o ato administrativo constitui, assim, um dos modos de expressão 

das decisões tomadas por órgãos e autoridades da Administração Pública, que produz efeitos jurídicos, em 

especial no sentido de reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições e obrigações, com 

observância da legalidade.” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 19
a
 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 169).  
162

 Conceito de Floriano de Azevedo Marques Neto, o ato administrativo autista é “um brutal déficit 

de comunicação com o meio ambiente cultural, social e econômico; sua absoluta indiferença para com os 

administrados e com a sociedade que, em última instância, são destinatários e razão de ser da prática destes 
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 Com essas considerações, diga-se: a autorização de estudos é ato administrativo 

unilateral por meio do qual a administração se compromete a obter, em favor de terceiro, 

um valor pecuniário, desde que preenchidas algumas condicionantes. Essencialmente, a 

autorização de estudos é ato administrativo que liga dois sujeitos, um particular e um 

público. É, portanto, instrumento de formalização de elo público-privado pensado para 

constituir uma colaboração que visa um fim comum: a estruturação de concessão. 

A relação formada pela autorização administrativa de estudos, ao contrário do que 

ocorre na contratação, é uma colaboração de baixa densidade jurídica. É acordado que o 

particular deve confeccionar produto e, caso esse produto tenha alguma utilidade para a 

licitação de um empreendimento, a administração exige do vencedor do certame um 

pagamento ao particular em função do trabalho desenvolvido. O elo dessa relação lhe 

confere legitimidade, mas não cria, imediatamente, obrigação exigível. A autorização 

forma relação de colaboração que pode beneficiar ambas as partes. Todavia, no momento 

inicial, não constitui direitos ou obrigações. 

O particular pode não entregar os estudos prometidos. Ele pode ter solicitado a 

autorização administrativa, firmado compromisso, mas não cumprir com o pactuado.
163

 

Nesse caso, a administração não pode exigir que ele entregue um produto. É que a 

precariedade da autorização não dá espaço para que o faça. A redação do art. 21 não prevê 

obrigação de entrega; simplesmente prevê um possível ressarcimento. Do mesmo modo, 

quando o particular entrega o produto, ele não tem qualquer segurança que o projeto será 

licitado e que ele será ressarcido. A mera entrega não compele a administração a licitar.
164

  

Porém, supondo que o particular entregue os estudos e que haja uma licitação. Isso 

significa que ele terá direito a um ressarcimento? A resposta é “não”. 

A administração pode receber estudos e optar por não utilizá-los, seja por má 

qualidade, seja porque outro autorizado entregou estudos melhores, ou mesmo porque 

                                                                                                                                                                        
atos. Esta exacerbação da autonomia do ato administrativo, que pressupõe que todos os elementos para sua 

existência, validade e eficácia são encontráveis internamente ao sistema jurídico administrativo, gera uma 

absoluta indiferença em relação ao meio.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. “A superação do ato 

administrativo autista”, em Os Caminhos do Ato Administrativo. MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor 

Rhein (orgs.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 97-97). 
163

 O cenário onde o autorizado não entrega os estudos prometidos não é difícil de acontecer. P. ex., 

no estado de São Paulo, no Chamamento Público 004/2012 (PPP Habitação de Interesse Social), foram 

conferidas 28 autorizações de estudos, mas somente cinco autorizados efetivamente entregaram estudos. 

Mesma situação ocorreu no Chamamento Público 007/2012 (PPP Complexos Hospitalares), onde foram 

autorizados 21 particulares, mas somente três entregaram estudos. 
164

A outorga de autorizações e o recebimento de estudos não assegura a licitação do 

empreendimento. Podem ser citados exemplos do estado de São Paulo. No Chamamento Público 003/2012 

(PPP Aula Interativa), foram outorgadas 30 autorizações e recebidos nove estudos. No entanto, o 

empreendimento não foi licitado. Caso similar foi o Chamamento Público 006/2012 (PPP Pátio Veicular 

Integral), onde foram conferidas 15 autorizações, recebidos cinco estudos e nenhuma licitação foi realizada. 
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houve uma mudança de entendimento e a administração resolveu licitar o empreendimento 

de forma diversa daquela pensada originalmente. Ou seja, pode haver uma licitação e 

nenhum ressarcimento para o autorizado. Aliás, havendo mais de um autorizado, o cenário 

provável é que alguém não seja ressarcido, pois dificilmente serão utilizados todos os 

estudos recebidos. Com a autorização de estudos, o particular corre o risco de entregar 

estudos e não receber nada por eles e a administração corre o risco de não receber estudos 

ou receber estudos que não lhe sejam úteis. 

Mas isso não significa que a autorização de estudos seja desprovida de qualquer 

conteúdo obrigacional. Da autorização de estudos podem surgir obrigações, mas elas estão 

condicionadas a uma série de “se”. 

Se o particular autorizado for entregar os estudos, ele tem a obrigação de oferecer 

um produto verídico. Ele tem dever de técnica: deve produzir estudos com base em 

informações verdadeiras e tecnicamente acuradas. Não quer dizer que ele tenha que 

oferecer à administração um produto robusto. Mas, qualquer informação que ele trouxer 

deve ser genuína. Isso decorre de um dever de boa-fé que deve ser preservada nas relações 

público-privadas, sejam elas contratuais ou não.  

Como há dever de técnica, se for constatado que o produto apresentado possui 

dados falsos e isso causar efetivo prejuízo à administração, surge a possibilidade de 

responsabilização do particular.
165

 

Outra obrigação é, se os estudos forem apresentados e se eles subsidiarem o projeto 

licitado, a administração é obrigada a prever no edital de licitação o ressarcimento do 

particular pelo vencedor do certame. A obrigação da administração, frisa-se, é de prever 

ressarcimento, e não de ressarcir. 

A última obrigação é que, se a licitação realizada com base nos estudos tiver sido 

bem sucedida, o vencedor do certame ressarça o autor dos estudos. Na hipótese de licitação 

frustrada, como não houve uma contratação final, não há que se falar em ressarcimento. 

Somente surge a obrigação de ressarcir quando há um vencedor na licitação e essa 

obrigação não pode ser transferida para a administração pública, por força da redação legal 

do art. 21 que atrela o ônus do pagamento ao contratado. 

Considerando tais condicionantes, as possibilidades obrigacionais do art. 21 são as 

seguintes: se o autorizado entregar os estudos, ele está obrigado a oferecer produto 
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 Código Civil: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. 

Código Civil: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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embasado em dados genuínos; se a administração pública realizar a licitação e se os 

estudos apresentados forem de alguma utilidade, ela está obrigada a prever ressarcimento 

ao autorizado; e se o certame for bem sucedido, o vencedor da licitação deve ressarcir o 

autor dos estudos. 

Concretizadas essas circunstâncias, surge o dever de ressarcimento do autor dos 

estudos pelo vencedor da licitação. E o que é esse ressarcimento? 

O ressarcimento do art. 21 “juridicamente se caracteriza como recompensa, figura 

que, no âmbito civil, está regulada pelos arts. 854 e seguintes do Código Civil.”
166

 A 

autorização de estudos em questão instrumentaliza uma promessa de recompensa, 

preenchidos os requisitos previamente explicitados.  

 

Art. 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou gratificar, a quem 

preencha certa condição, ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. 

 

A recompensa é um valor pago a quem desempenhou um serviço ou preencha certa 

condição que tenha sido prometida através de anúncio público. Nota-se que todos os 

requisitos para o ressarcimento na autorização de estudos são abrangidos no normativo: 

por meio de anúncio público (autorização de estudos), há comprometimento de 

recompensar (ressarcimento) alguém que tenha desempenhado serviço (estudos) ou 

preencha certas condições (licitação bem-sucedida, que tenha utilizado os estudos 

apresentados). 

A recompensa sobre a qual versa o dispositivo não está restrita a cobrir despesas do 

autor do serviços. Fosse assim, dificilmente a promessa de recompensa seria instrumento 

de colaboração efetivo. Por essa lógica, ao que promete a recompensa é oferecido um 

serviço e ao que presta o serviço nenhum ganho é garantido. O raciocínio contraria a 

racionalidade econômica, que pressupõe algum lucro. 

A promessa de ressarcimento do art. 21 segue lógica em que o autor dos estudos é 

recompensado não só com a cobertura de custos mas, também, com uma margem de lucro. 

O raciocínio não somente está adequado à lógica de mercado, mas age como incentivo para 

que particulares se empenhem para apresentar estudos de qualidade e que possam vir a 
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 SUNDFELD, Carlos Ari;  MONTEIRO, Vera; ROSILHO, André. “A estruturação das 

concessões por meio de parceria com particulares autorizados (art. 21 da lei 8.987/95)”, no prelo. 
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serem usados em futura licitação. A possibilidade real de lucro é incentivo próprio da 

natureza da recompensa por um serviço.
167

 

Dessa maneira, o ressarcimento do art. 21 não abarca somente as despesas do 

autorizado. Alinhado com a noção de recompensar o desempenho, além de cobrir  

despesas, deve também oferecer uma parcela de lucro, proporcional à qualidade do 

trabalho realizado. 

 Ainda é preciso dizer que, sendo ato administrativo, a autorização é passível de 

revogação pela administração outorgante. Revogar o ato não significa que houve qualquer 

irregularidade na sua expedição, mas apenas uma mudança decorrente de questões de 

conveniência e oportunidade.
168  

Havendo mudança de situação e se for constatado que não 

é mais conveniente que se mantenha a autorização expedida, a administração pode se valer 

do seu poder de autotutela e revogar o ato administrativo.
169

 

Importante ressaltar que a revogação da autorização de estudos não cria um direito 

à indenização por parte do autorizado.
 170 

É decorrência do fato de a autorização não gerar 

direitos exigíveis às partes — ao menos não automaticamente. Como já expliquei, para que 

surjam quaisquer direitos e obrigações, uma série de condicionantes devem ter sido 

concretizadas. Contudo, observa-se que a revogação não pode acontecer após a entrega e o 

recebimento dos estudos, posto que já se esgotaram seus efeitos. Nesse caso, será devido 

um valor ao autorizado, desde que os estudos sejam utilizados na licitação e haja um 

vencedor no certame. 

Se ocorresse tal hipótese, a revogação não eliminaria o direito ao ressarcimento 

porque importaria em enriquecimento sem causa para a administração, que utilizou os 
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 A polissemia do termo “ressarcimento” sustenta a ideia de que ressarcir não implica somente em 

cobrir custos, mas abarca a noção de recompensar, bonificar, o que, nesse caso, é feito por meio do lucro. O 

dicionário Aulete aponta como sinônimos da palavra “ressarcimento” os termos “recompensa” e 

“compensação”. Consulta disponível em www.aulete.com.br.  
168

 Conforme Daniele Talamini, “revogar o ato administrativo é, então, uma questão de 

conveniência e oportunidade. Ao revogar o ato administrativo o agente faz um juízo sobre a adequação dos 

efeitos do ato ao interesse público.” (TALAMINI, Daniele. Revogação do Ato Administrativo. São Paulo: 

Malheiros editores, 2002, p. 100). Sendo assim, no caso de revogação, está-se diante de uma escolha 

discricionária da administração. 
169

 Lei 9.784/99, art. 53. 
170

 Traçado paralelo com a promessa de recompensa do Código Civil, deve ser feita uma ressalva. O 

Código Civil prevê que há a possibilidade de revogação da promessa antes de preenchida a condição ou 

prestado o serviço. Nesse caso, o candidato de boa-fé tem direito a um reembolso pelas suas despesas (art. 

856, p. único). Todavia, esse raciocínio não se aplica para a revogação da autorização de estudos. Isso 

porque, tratando-se de um ato administrativo, há a possibilidade de revogação por motivos de conveniência e 

oportunidade. Como não há que se falar em direitos adquiridos com a mera outorga da autorização, não há 

que se falar em direito à indenização. A revogação da promessa feita pela administração pública é regida pela 

previsão do art. 53 da lei 9.784/99. Nessa previsão não há menção à indenização, devendo ser aferida em 

cada caso face a eventuais direitos adquiridos pelo autorizado. 
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estudos entregues.
171

 Nessas circunstâncias, o devido ressarcimento seria convertido numa 

obrigação de indenização pela própria administração.
 

 Em síntese, pode ser dito que a autorização de estudos do art. 21 é instrumento de 

colaboração entre administração pública e particulares com pouca consistência jurídica. 

Sua natureza de promessa reforça essa constatação. Para gerar efeitos jurídicos, várias 

exigências devem ser preenchidas. 

 

c. Qual é o escopo da autorização de estudos? 

 

A autorização de estudos tem escopo amplo. Entendê-lo significa buscar o que 

pode ser enquadrado no termo estudos, conforme as possibilidades legais. 

Estudos pode compreender várias acepções, dependendo da necessidade da 

administração. Por meio da autorização de estudos, ela pode pedir ideias; pode pedir a 

elaboração de projeto específico dentro de uma estruturação de concessão; e pode pedir a 

estruturação completa de concessão de infraestrutura — entenda-se por estruturação 

completa o conjunto de estudos que formam o projeto de concessão e, possivelmente, a 

elaboração de edital de licitação e minuta de contrato. 

 A diferença entre esses conceitos está na densidade dos produtos apresentados. 

Para entender melhor como se diferenciam, utilizo chamamentos públicos promovidos pelo 

Ministério dos Transportes (MT) para a obtenção de estudos para a concessão de várias 

rodovias “BR” por todo o país. Em 04/06/2015 foram abertos editais de 11 chamamentos 

públicos (MT 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 

09/2015, 10/2015, 11/2015). Seus respectivos termos de referência designavam os 

seguintes produtos.
172

 

 

Produto 1: Estudos de Tráfego 

Produto 2: Estudos de Engenharia 
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 Código Civil: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
172

 Dados disponíveis no site do Ministério dos Transportes: http://www.transportes.gov.br. No dia 

de abertura dos editais, o site noticiava: “Com o anúncio dos investimentos da ordem de R$ 152,5 bi em 

novas concessões de rodovias e ferrovias, da nova etapa do Programa de Investimento em Logística pelo 

Governo Federal, o Ministério dos Transportes publicou, já nesta quarta-feira (10/6), onze editais para 

chamamento público que autoriza empresas privadas a promoverem estudos técnicos e de viabilidade para 

execução de obras no modal rodoviário. Estes onze novos projetos abrangem 4.371 km e somam R$ 31,2 

bilhões, além de novos investimentos em concessões existentes (R$ 15,3 bilhões). Os trechos destacados nos 

editais incluem estados do Nordeste (Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas), do Sudeste (São Paulo, Minas 

Gerais), do Centro-oeste (Mato Grosso do Sul), do Sul (Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul) e do 

Norte (Rondônia).” Acesso em: 07/07/2015. 
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Tomo I: Cadastro Geral da Rodovia 

Tomo II: Estudos Ambientais 

Tomo III: Fase de Trabalhos Iniciais 

Tomo IV: Programa de Recuperação 

Tomo V: Programa de Manutenção Periódica e Conservação 

Tomo VI: Programa de Investimento (Melhorias e Ampliação de Capacidade) 

Produto 3: Modelo Operacional 

Produto 4: Estudos Econômico-Financeiros 

Produto 5: Relatório Executivo 

Produto 6: Programa de Exploração da Rodovia – PER 

Produto 7: Eventuais sugestões de aprimoramento de documentos editalícios 

 

Apesar de não estar especificado nesses termos nos editais, o que o MT pretendia 

era a estruturação completa de projetos de concessão.
173

 

No exemplo, o particular atua em várias frentes: é responsável por estudos de 

engenharia, estudos de ordem ambiental, de ajustes econômico-financeiros, pelo 

planejamento de execução do empreendimento, etc. Nesse cenário, dada a diversidade de 

áreas que o autorizado deve estudar, ele adota o papel de agente integrador, fazendo com 

que haja sinergia entre os estudos elaborados, para que, ao final, obtenha-se projeto de 

qualidade.  

Lembra-se que pode ser difícil encontrar alguém que possua todo o conhecimento 

técnico necessário para desenvolver, sozinho, todos os estudos que compõem o projeto. 

Nesse caso, o particular pode buscar auxílio mediante a contratação de terceiros 

especializados. Isso, no entanto, não significa que a autorização deveria ter sido 

fragmentada em várias autorizações com objetos menores. A figura de um autorizado 

como agregador de diferentes estudos garante que haja coesão no produto final. 

Quanto à estruturação completa, vale advertir que pode comprometer o projeto 

final licitado posteriormente. É que, nesse caso, a dinâmica da estruturação de concessão 

utilizada não envolve a administração pública, tendo o autorizado liberdade para modelar, 

sozinho, o projeto. O problema aí é que ele pode estar interessado em competir para obter a 

outorga do empreendimento, caso em que é provável haver direcionamento dos estudos. 

Para evitar essa situação, a administração deve estar tecnicamente preparada para processar 
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 O Chamamento Público 001/2011 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) adotou forma 

semelhante. O edital pediu quatro produtos: I) estudo de mercado; II) estudos preliminares de engenharia e 

afins; III) estudos ambientais preliminares; IV) avaliação econômico-financeira. Foi autorizada para realizar 

os estudos a EBP. Em seu site, a empresa coloca que “um elemento fundamental do estudo foi conceber um 

plano de negócios completo do Aeroporto incluindo o potencial de exploração de receitas comerciais, custos 

ambientais e investimentos”, demonstrando a pretensão de obter a elaboração completo do projeto. O mesmo 

ocorreu com os projetos confeccionados para a concessão dos aeroportos de Brasília e do Rio de Janeiro 

(Galeão). As informações estão disponíveis nos sites da Anac (www.anac.gov.br) e da EBP 

(www.ebpbrasil.com). Acesso em: 15.10.2015.  
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as informações recebidas, cenário improvável dadas as circunstâncias: se tivesse preparo 

técnico, dificilmente iria pedir que autorizados fizessem a estruturação completa. 

 Aqui, é pertinente ainda refletir quanto à probabilidade do autorizado estar 

interessado em disputar a futura concessão. Como a autorização de estudos não garante 

que o autorizado seja remunerado pelos estudos elaborados, o procedimento jurídico é 

arriscado para consultorias independentes que não têm certeza se receberão qualquer 

ressarcimento pelo seu serviço. Já para interessados na concessão, os estudos 

potencialmente podem ser considerados como “custos afundados”, vez que teriam que 

desenvolver estudos similares para confeccionar proposta para a licitação. 

 Enfim, elaboração completa é aquela em que o autorizado é responsável por 

elaborar todos os estudos necessários a uma estruturação de concessão. Em tese, seu 

produto final deve estar apto ou quase apto para ser licitado. 

 Para trabalhar outro conceito de estudos — um segundo escopo para a autorização 

— proponho imaginar que o chamamento do MT objetivasse apenas a obtenção de estudos 

de engenharia (Produto 2). Nessa situação, o MT entende que pode obter os outros estudos 

elencados por outros meios, mas, por alguma razão, prefere que os estudos de engenharia 

sejam elaborados em colaboração com particulares autorizados. 

 Aí, a autorização tem escopo reduzido quando comparada com o exemplo anterior. 

A administração pede que autorizados lhe subsidiem com estudos específicos para compor 

a estruturação de concessão. Esse autorizado, aqui, não participa da estruturação completa 

do projeto, mas tem colaboração pontual. Estudos de engenharia fazem parte do projeto de 

concessão das rodovias, mas não correspondem à sua totalidade. A autorização outorgada, 

no caso, tem o mesmo fundamento legal que a anterior — que previa a estruturação 

completa do projeto. Todavia, seu escopo é restrito: quer-se apenas estudos de engenharia. 

 Um terceiro e último conceito para o termo estudos — e para o escopo da 

autorização — é quando a administração busca projetos conceituais. Adaptando mais uma 

vez do chamamento do MT, digamos que há a pretensão de se conceder algumas rodovias 

federais. Não há ainda nenhum estudo sobre quais seriam as melhores rodovias para serem 

concedidas. Abre-se, então, chamamento público objetivando receber ideias para a 

concessão de rodovias; sugestões que considerem, p. ex., o aprimoramento da malha 

rodoviária, soluções para diminuição de congestionamentos, maior arrecadação para o 

Tesouro e atratividade à iniciativa privada. 

 No exemplo, não são elencadas quais rodovias se quer conceder e nem qual 

modalidade de concessão pretende-se adotar. Pediu-se apenas que autorizados apresentem 
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ideias para um programa de concessão de rodovias e que esses produtos levem em 

consideração diretrizes gerais. Diferentemente dos casos anteriores, o autorizado tem 

liberdade para elaborar estudos, pois não está adstrito a produto determinado. Ele está 

sendo chamado a apresentar ideias. Não obstante, a responsabilidade do autorizado pelo 

produto continua a mesma: se ele entregar estudos, por mais conceituais que sejam, devem 

estar fundamentados. O dever de técnica do autorizado permanece. 

 Entendido que a autorização de estudos pode ter como objeto produtos diferentes, 

resta entender até que momento pode perdurar a colaboração formalizada entre 

administração pública e particular. Para entender as possibilidades, é preciso compreender 

que elas dependem do produto solicitado: se foi pedida a estruturação pontual ou uma 

ideia, a possibilidade é uma; se foi pedida a estruturação total, as possibilidades são outras. 

A diferença faz sentido a vontade da administração por trás desses diferentes produtos. 

 Primeiro, quanto às possibilidades de duração da estruturação completa de 

concessão. 

 Na estruturação completa o autorizado atua como peça-chave no projeto, mediando 

a interação entre todos os particulares envolvidos na elaboração dos diversos estudos. Isso 

permite que ele adquira conhecimento considerável sobre o empreendimento. Entendendo 

que esse autorizado pode ser a pessoa mais bem capacitada para resolver eventuais 

imprevistos que surjam após a entrega do produto final, a administração pode prever que a 

colaboração perdure até a conclusão da licitação. 

 O autorizado pode ser útil para ajudar na análise das propostas apresentadas no 

certame licitatório, examinando sua adequação às exigências técnicas do empreendimento 

e respondendo eventuais questionamentos dos licitantes. Não significa que o particular 

substitui a administração pública na condução da licitação. A competência da 

administração é mantida. O parceiro privado atua na condição de colaborador, prestando 

assistência ao gestor público para que a melhor contratação seja feita. 

 O art. 21 não estabelece limites temporais para a colaboração. Não há referência ao 

momento de encerramento. Restringe-se a elencar os produtos e a traçar possíveis 

obrigações que podem surgir. Dessa forma, é possível que a administração preveja no 

escopo da autorização de estudos a prestação de assistência pelo autorizado durante a 

licitação do projeto. Se a administração não estiver com o seu conhecimento acerca do 

projeto é, inclusive, desejável que o faça. 

 Importante ressaltar que, caso a administração deseje que a colaboração com o 

autorizado perdure na licitação, deve haver previsão expressa no ato da outorga. O 
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particular deve ter ciência prévia porque, ao se comprometer a dar assistência durante a 

licitação, abre mão do direito que lhe foi garantido pelo art. 31 da lei 9.074/95: competir 

pela execução do projeto. 

 A exclusão do autorizado da competição é decorrência do arranjo de um 

procedimento competitivo: não é juridicamente possível que o mesmo sujeito atue como 

competidor e como auxiliar de julgador em uma mesma competição. Tratando-se de 

licitação, há vedação constitucional, posto que compromete a imparcialidade da decisão.
174

 

 A outra hipótese de duração desse emparceiramento é que ele se encerre no 

momento da entrega do produto final pelo autorizado. Nesse cenário, o autorizado fica 

livre para, se quiser, participar da licitação na condição de licitante. Essa é a forma que a 

autorização para estruturação total de concessão normalmente adota. Isso porque a situação 

posta pelo ordenamento jurídico é que, se o autorizado quiser, pode competir na licitação. 

 Contudo, como as condições para outorga da autorização são de elaboração 

discricionária da administração — afinal, ela não está obrigada a autorizar interessados. Se 

quiser, utiliza a autorização de modo que entenda melhor atender a demanda — ela pode 

colocar como condição para que o interessado receba autorização a não participação na 

futura licitação. 

 Daí dizer que, no caso da estruturação completa de concessão, a duração da relação 

entre administração pública e autorizado pode ir até dois momentos: ou até a finalização do 

projeto de concessão ou até o final do procedimento licitatório.  

É, todavia, preciso ressaltar que a viabilidade legal dessa relação perdurar até o 

final do procedimento licitatório não implica em viabilidade prática: como já relatado, é 

comum o autorizado ter interesse em disputar a concessão licitada. Nesse cenário, é 

improvável que concorde em abrir mão desse direito para assessorar a administração ao 

longo da licitação. Consultorias independentes poderiam aceitar a condição já que não são 

potenciais licitantes. No entanto, novamente, a estruturação de concessão autorizada não é 

atrativa a essas consultorias pelos motivos já referidos. 

Por outro lado, tratando-se de autorização para estruturação pontual ou para 

apresentação de ideias, a possibilidade é uma só: a relação dura até o momento da entrega 
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 Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifei) 
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do produto. Não faz sentido, nesses casos, que a relação seja mantida durante o certame 

licitatório, pois não resultaram no projeto final licitado. Em um caso, o produto foi um 

estudo pontual, dentro de um projeto maior. Noutro, o estudo apresentado trouxe mera 

ideia. Em nenhuma dessas hipóteses justifica-se a manutenção do autorizado durante a fase 

de licitação, posto que não possui conhecimento mais aprofundado a respeito do projeto. 

 Por isso dizer que, no caso da estruturação total de concessão, a duração da relação 

entre administração pública e autorizado pode ir até dois momentos: ou até o final do 

procedimento licitatório ou até a finalização do projeto de concessão.  

 Em conclusão, afirma-se que o escopo da autorização de estudos é amplo, mas não 

é irrestrito. Ela diz respeito a estudos, em maior ou menor complexidade, e permite que a 

relação perdure até o final da licitação — dependendo do tipo de produto solicitado e de 

previsão na autorização — ou até que o produto acordado seja apresentado. 

 

d. Que tipo de procedimento administrativo antecede a autorização de estudos? 

 

 O tipo de procedimento administrativo que antecede a autorização de estudos 

depende de quantas autorizações a administração quer outorgar e para quem ela quer 

outorgá-las. 

Atos administrativos finais devem ser precedidos de um procedimento 

administrativo. Procedimento é uma cadeia de atos intermediários que, ao final, dará 

origem a ato final. Sua existência está alinhada ao dever de transparência no agir do Estado 

— possibilitando um controle mais efetivo — e imprimir maior eficiência à atuação 

administrativa, bem como garantir que sejam respeitados os direitos daqueles que são 

diretamente afetados pelo ato final.
175

 

No caso do procedimento administrativo prévio à outorga de autorização de estudo, 

importa saber se ele deve ser concorrencial ou não concorrencial. Com a ausência de 
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 Sobre as finalidades do processo administrativo, Mônica Toscano Simões faz bipartição: 

resguardar os direitos dos administrados e auxiliar e sistematizar a atuação administrativa. Sobre o 

primeiro, a professora diz que “... no contexto do resguardo dos direitos dos administrados, [vê-se] que o 

processo administrativo facilita sobremaneira o controle da Administração. Isso porque, uma vez que a 

atuação administrativa esteja processualizada — o que significa dizer que os agentes públicos, para emitir 

atos, devem observar rigorosamente as normas processuais pertinentes — é muito mais fácil acompanhar a 

formação do ato e constatar, se for o caso, a ocorrência de vícios”. Quanto ao segundo, diz que “... o processo 

administrativo tem por fim auxiliar e sistematizar a atuação administrativa, imprimindo-lhe maior eficiência, 

acerto e correção. Não há duvidas que, através de uma atuação processualizada, os índices de acerto e 

correção das decisões administrativas tendem a aumentar cada vez mais, conduzindo a uma atuação mais 

eficiente” (SIMÕES, Mônica Toscano. O Processo Administrativo e a Invalidação de Atos Viciados. São 

Paulo: Malheiros, 2004, p. 58-59). 
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previsão normativa nesse sentido, é possível dizer que o fato depende de quantos 

interessados a administração quer autorizar e de quem ela quer autorizar. 

A administração pode escolher autorizar muitos interessados, poucos interessados 

ou um único interessado. Pode ainda, em razão da sua discricionariedade, decidir autorizar 

interessados específicos ou autorizar interessados aleatórios, mediante competição. A 

ponderação desses fatores determina se o procedimento administrativo prévio é 

concorrencial ou não. 

 A lógica por trás dessa escolha funciona de modo muito parecido a quando a 

administração decide se fará a contratação de serviços de consultoria mediante licitação ou 

contratação direta. Ela precisa ponderar se ela quer autorizar alguém específico ou se ela 

quer autorizar particular aleatório. Mas há mais um fato a ser avaliado na escolha do tipo 

de procedimento, que não se verifica na contratação: a administração deve avaliar se ela 

quer autorizar vários interessados ou um só. 

Se quiser autorizar um único interessado, a outorga da autorização de estudos pode 

decorrer de procedimento não concorrencial, em função da relação de confiança entre 

administração e particular, similar àquela das contratações de serviços de consultoria por 

inexigibilidade de licitação. Se há um parceiro em especial com quem a administração quer 

colaborar, não faz sentido que promova procedimento competitivo. Há contudo dever de 

motivação: deve ser explicitado o porquê da escolha, apontando os motivos de considerar 

aquele particular o mais apto a ajudá-la na estruturação da concessão. 

Outra hipótese em que procedimento administrativo não concorrencial é utilizado 

ocorre quando são outorgas autorizações de estudos para todos os particulares interessados. 

Não há escolha pautada na figura do autorizado: a autorização é dada indistintamente a 

todos que querem entregar estudos. Se a intenção é autorizar a todos, não cabe 

procedimento concorrencial. 

De outro modo, se a administração não tiver interesse em autorizar um particular 

em especial ou todos os particulares interessados, pode promover procedimento 

administrativo concorrencial, onde analisa quem são os interessados em obter a 

autorização de estudos e escolhe, dentre esses, qual ou quais irá autorizar. Nesse caso,  a 

administração deve colocar no edital de chamamento público quais os requisitos 

determinantes na escolha. Interessados, com base nesses critérios, preparam seus 

requerimentos e esperam a decisão. Como nesse panorama não são autorizados todos os 

interessados e há avaliação da administração para determinar quem irá autorizar, acontece 

em competição entre interessados.  
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Mas atenção: procedimento concorrencial para outorga de autorização de estudos 

não é licitação. O procedimento concorrencial que pode ser adotado nada tem de 

licitatório. Em ambos os casos, no procedimento concorrencial para autorização de estudos 

e na licitação, há competição entre interessados. Porém, são procedimentos distintos.  

Como visto no capítulo anterior, a Constituição foi enfática ao elencar 

taxativamente os casos em que se deve licitar: a licitação deve preceder as compras, 

alienações, contratação para prestação de serviços, contratação de obras e concessão ou 

permissão de serviços públicos. Não se tratando de nenhuma dessas hipóteses, inexiste 

dever de licitar. 

 Não havendo dever geral de licitação para toda e qualquer relação entre 

administração e particulares — salvo para contratações — não devem caber analogias a 

procedimentos licitatórios para a outorga de autorizações de estudos. Aliás, é importante 

lembrar que a licitação é uma espécie de procedimento competitivo, mas não é a única.
176

 

“As hipóteses  s quais se aplica o procedimento da licitação não esgotam todos os casos 

em que, por criar-se para um particular um benefício pessoal direto não generalizável a 

todos os pretendentes, exige-se um procedimento [competitivo].”
177

 

 A competição para autorizar estudos é uma espécie de procedimento competitivo 

ao qual não se aplica a lei 8.666/93 e nem outros diplomas que disciplinam o modelos de 

licitação. Conforme será visto no próximo item, há normativos infralegais, de autoria dos 

diversos entes federativos, que regulamentam essa competição, mas suas regras são 

essencialmente aquelas previstas no edital, criadas pela administração face as demandas do 

caso concreto.
178

 

 Em todo caso, deve-se respeitar o caput do art. 37 da Constituição Federal e a lei 

9.784/99 — que versa sobre processo administrativo federal — bem como leis de processo 

                                                        
176

 No direito administrativo, procedimento competitivo é um gênero que abarca várias espécies. 

Procedimentos competitivos são aqueles que podem acontecer previamente a uma relação entre 

administração e particulares, mas as regras de cada uma dessas espécies são específicas e muito diferentes 

entre si. P. ex.,, há a licitação, nas suas várias modalidades, que é utilizada nas contratações públicas da 

administração direta e indireta. Há, também o concurso público para contratação de servidores. Outro 

exemplo são os procedimentos competitivos para contratação de obras e serviços nas organizações sociais, 

que têm regulamento próprio (lei 9.637/98, art. 17). 
177

 SUNDFELD, Carlos Ari. “Procedimentos Administrativos de Competição”, em Doutrinas 

Essenciais Direito Administrativo. DI PIETRO, Maria Sylvia; SUNDFELD, Carlos Ari (orgs.). São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 43 – 44. 
178

 Para ampliar o debate sobre as diferenças substanciais entre o procedimento competitivo 

possivelmente viabilizado por meio da autorização de estudos e uma licitação, cf. REISDORFER, 

Guilherme. “Soluções contratuais público-privadas: os Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e 

as Propostas Não Solicitadas (PNS)”, em Parcerias Público-Privadas: reflexões sobre os 10 anos da lei 

11.079/04. JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael (orgs.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

197 – 199.  
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administrativo estaduais e municipais dentro de suas respectivas jurisdições. Significa 

dizer que a decisão da administração que leva à autorização de estudos deve estar em 

conformidade com a legalidade, devidamente motivada e ser impessoal, de modo que a 

escolha não vise finalidades pessoais do gestor público.  

Em síntese, a escolha sobre qual procedimento adotar para a outorga da autorização 

de estudos cabe à administração, face ao caso concreto, no uso da sua discricionariedade. 

 

3.1 Usando a autorização de estudos para obter serviço de consultoria na 

estruturação de concessão de infraestrutura 

 

Embora a autorização de estudos induza a uma estruturação de concessão na forma 

de consulta ao mercado — o particular traz à administração pública um produto já pronto 

— a flexibilidade do art. 21 também permite que o instrumento seja utilizado com 

dinâmica semelhante à contratação de serviços de consultoria. 

A dinâmica funciona assim: a administração pública autoriza um único particular. 

Esse particular — agora autorizado — age como assessor do gestor durante todo o 

procedimento de estruturação completa de concessão, ou seja, auxilia-o na produção de um 

projeto até que o mesmo esteja pronto para licitar. Nesse caso, o autorizado, 

preferencialmente, é consultor independente, pois também auxilia a administração a licitar 

o empreendimento. Porém, ao contrário da contratação de consultoria, seu pagamento 

permanece condicionado ao sucesso do certame e é feito pelo licitante vencedor. 

Foi feito esse uso da autorização de estudos para instituir colaboração entre a 

administração pública federal e a EBP para, juntas, estruturarem as concessões dos 

aeroportos — Brasília, Confins, Cumbica, Galeão e Viracopos — e arrendamentos 

portuários — foram desenvolvidos estudos para arrendamentos de portos localizados em 

Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, 

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. 

A outorga da autorização de estudos nesses moldes foi questionada diante do TCU, 

principalmente por conta de ter sido dada autorização única para a EBP, o que 

supostamente violava o princípio da impessoalidade. O caso foi debatido no processo TC 

012.687/2013-8, cuja decisão deu-se no plenário do órgão de contas, no acórdão 

1.155/2014. 



 103 

 

Era questionada uma autorização de estudos concedida à EBP, pela Secretaria de 

Portos da Presidência da República (SEP), para que a empresa elaborasse estudos para o 

arrendamento do “Novo Porto de Manaus” (AM) e do porto de Imbituba (SC). 

Questionava-se a autorização dada nas seguintes condições: a Portaria SEP/PR n.º 

38/2013, sem procedimento competitivo prévio, autorizou unicamente a EBP a elaborar 

estudos para arrendamentos portuários. Além disso, antes da expedição desse ato 

administrativo, a EBP havia se reunido com a SEP, com a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Antaq), com o Tesouro Nacional e com o BNDES para discutir a 

estruturação das concessões do setor portuário.  

 As alegações eram de que a autorização, em tais condições, violava a isonomia 

entre interessados ao não dar ampla divulgação à intenção de repassar tais estudos à 

iniciativa privada
179

 e, além disso, propiciara assimetria informacional em favor da EBP, 

dado que a empresa participou de reuniões onde fora discutido o planejamento setorial.
180

 

Ao fim, o acórdão autorizou que fossem utilizados os estudos elaborados pela EBP, 

mas trouxe as seguintes determinações: i) o ressarcimento dos valores pelos estudos 

deveria ser fundamentado em dados objetivos, relativos aos custos da elaboração dos 

estudos, incluindo uma margem de lucro compatível com a natureza do serviço e, se 

possível, baseado em preços de mercado; ii) que a SEP regulamentasse os procedimentos 

relacionados às autorizações de estudos de arrendamentos portuários e portos organizados; 

iii) que a SEP, previamente a cada chamamento público, e com a devida publicidade, 

tornasse públicos os critérios de escolha dos estudos ofertados; iv) recomendou à Casa 

Civil da Presidência da República que regulamentasse o art. 21 da lei 8.987/95; v) antes 

que fosse regulamentado o art. 21, que a administração adotasse, no que coubesse, as 

determinações do decreto 5.977/2006. 
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 “Ainda que a seleção não resulte em procedimento competitivo, inarredavelmente deve tratar-se 

de processo isonômico, realizado de forma a assegurar a possibilidade de participação de interessados. Em 

sede de processos seletivos, o tratamento isonômico corresponde ao direito de não ser preterido pelo mero 

arbítrio do agente público, implicando no fato de que a Administração deve estender os mesmos recursos 

(e.g. informações, possibilidade de visita in loco etc.) e condições (e.g. prazos etc.) a todos os administrados 

em condições semelhantes.” (Acórdão TCU 1.155/2014, p. 4).  
180

 “... a presente representação ocupa-se de situação bastante diversa, em que se apura a eventual 

ocorrência de favorecimento de ente público a empresa privada, mediante fornecimento de informações 

antecipadas e prazos consequentemente estendidos, conduta viabilizada justamente pela falta de chamamento 

público tempestivo. A necessidade de se regrar a emissão de chamamentos públicos impõe-se ante a 

intolerável situação em que o Poder Público comunica suas intenções reservadamente a determinadas 

empresas, favorecendo-as em detrimento de potenciais interessados. A transparência que deve imperar nas 

relações do Estados com os particulares, traduzida no amplo conhecimento ofertado à sociedade, é essencial 

para o acompanhamento da lisura dos processos concessórios, não se podendo dela abdicar em inciativas 

dessa natureza.” (idem, p. 5). 
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Em suma, o TCU reconheceu que o aquele uso da autorização de estudos era 

juridicamente possível, mas, para conferir maior segurança jurídica aos procedimentos de 

estruturação de concessão, recomendou que a União editasse regulamento para o uso do 

art. 21 — o que originou o decreto 8.428/2015, que será visto logo mais. 

As concessões aeroportuárias se efetivaram, resultando em contratos assinados 

após licitações realizadas na modalidade leilão. Já os arrendamentos portuários ainda não 

foram licitados, não em função de problemas na estruturação do projeto, mas de 

questionamentos realizados mediante órgãos de controle que atrasam os leilões. 

Esse, contudo, não é o uso mais comum da autorização de estudos para estruturar 

concessão. Normalmente, a administração abre editais de chamamento público, visando 

outorga ampla de autorizações, e quer que lhes sejam apresentados estudos prontos, nos 

termos estipulados no edital de chamamento. Ou seja, a autorização de estudos para obter 

estruturação de concessão no formato “consultoria” é possível, mas não é usual. Em regra, 

adota o modelo de “consulta ao mercado”, utilizando, para isso, procedimentos 

administrativos denominados procedimento de manifestação de interesse (PMI) e 

manifestação de interesse privado (MIP), temas do próximo item. 

 

4. A experiência prática da autorização de estudos para obter colaboração na forma 

de “consulta ao mercado”: o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e a 

Manifestação de Interesse Privado (MIP) 

 

a.  Introdução ao PMI e à MIP 

  

 Estudado o regime jurídico da autorização de estudos e suas possibilidades segundo 

o seu fundamento legal, compreende-se que esse ato administrativo permite procedimento 

jurídico para estruturar concessão mais flexível em comparação a uma contratação. Agora, 

o capítulo passa a olhar para a experiência prática de sua utilização. 

O particular que deseja obter autorização de estudos deve manifestar seu interesse à 

administração pública. Tal interesse é comumente canalizado por meio de dois 

procedimentos administrativos: o PMI e a MIP, figuras processuais, disciplinadas em 

decretos de vários entes federativos, que visam a outorga de autorizações de estudos de 

infraestrutura. 
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 A bipartição PMI/MIP existe para identificar a origem da provocação que resultou 

na abertura de procedimento administrativo pela administração: se a própria administração 

teve uma ideia e quer receber projetos, ela inicia um PMI; se a administração é provocada 

por uma ideia de particular e quer obter projetos, ela inicia uma MIP. Daí dizer que o PMI 

é um procedimento espontâneo e a MIP um procedimento provocado. 

 Vale dizer que a outorga de autorizações de estudo não depende da existência de 

regulamentação para acontecer. O art. 21 é fundamento legal suficiente.
181

 No entanto, 

após regulamentado procedimento para essa finalidade, a administração deve utilizá-lo. 

Regulamentar a matéria tem vantagens: confere aos procedimentos realizados 

uniformidade e segurança jurídica. Nesse sentido, há estabilidade no seu uso. Além disso, a 

padronização facilita a transparência dessa atuação diante de órgãos de controle e terceiros. 

A proliferação de regulamentações
182

 para PMIs e MIPs mostra que a padronização 

procedimental tem sido preferência da administração pública. 

 Para entender como tem sido o uso da autorização de estudos, que acontece por 

meio dessas figuras, adoto três enfoques: a experiência internacional das solicited 

proposals e unsolicited proposals, apontadas como parcialmente influenciadoras do 

aumento do uso do PMI e da MIP;
183

 sua regulamentação por diferentes entes federativos; 

e a experiência prática do uso da autorização de estudos e seus resultados para estruturação 

de concessão. O objetivo é verificar como vem sendo a sua contribuição para o 

desenvolvimento da infraestrutura nacional
184

 e se há motivos que justifiquem a 

administração pública recorrentemente utilizá-la. 

 Reitero ainda que, diferentemente do caso relatado em que houve a colaboração 

entre administração pública e EBP, esses são procedimentos que seguem a dinâmica da 
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 Guilherme Reisdorfer diz que “de acordo com a legislação vigente, não seria necessária a 

disciplina regulamentar prévia para que as diversas esferas estatais fizessem uso do PMI e das PNS. É 

possível que esses procedimentos sejam utilizados ainda que não existam regras gerais a respeito deles. 

Nesse caso, as regras poderiam ser estabelecidas em cada caso – inclusive com a importação de regras já 

existentes e vigentes em outras esferas como parâmetro. O fundamental é que esses procedimentos sejam 

regidos por regras expressas, mas não é necessário que estas regras estejam previamente dispostas em 

regulamentos, eis que a disciplina que norteará o procedimento pode ser definida no edital de chamamento 

dos interessados.” (REISDORFER, Guilherme. “Soluções contratuais público-privadas: os Procedimentos de 

Manifestação de Interesse (PMI) e as Propostas Não Solicitadas (PNS)”, em Parcerias Público-Privadas: 

reflexões sobre os 10 anos da lei 11.079/04. JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael (orgs.). São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 191). 
182

 Mais sobre essas regulamentações no subitem 4.3. 
183

 Cf. PALMA, Juliana. “Governança pública nas parcerias público-privadas: o caso da elaboração 

consensual de projetos de PPP”, em Parcerias Público-Privadas: reflexões sobre os 10 anos da lei 

11.079/04. JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael (orgs.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

131. 
184

 O referencial de “contribuição” adotado é o número de estruturações de concessão que utilizaram 

a autorização de estudos e resultaram em contratos assinados.  
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estruturação de concessão como “consulta ao mercado”: a administração recebe dos 

autorizados produtos já concebidos que contêm informações que ela própria deve processar 

para elaborar um projeto de concessão. 

 

b. A experiência internacional: as solicited proposals e as unsolicited proposals 

 

 Olhar para a experiência internacional da estruturação de concessão
185

 de 

infraestrutura tem alguma utilidade, pois há quem diga que a proliferação da 

regulamentação brasileira desses procedimentos teve “influência do panorama 

internacional, considerando que diversas são as nações cuja modelagem de projetos de PPP 

se faz com a intensa articulação com a iniciativa privada.”
186

 Aliás, é possível que o uso 

atual do art. 21 tenha a ver com o fato de ter sido encontrado nele fundamento legal 

suficiente para que fossem adotadas, no Brasil, práticas de estruturação de concessão 

similares às que vinham sendo utilizadas pela comunidade internacional. 

 Os procedimentos internacionais de parceria entre administração e particular para 

estruturação de concessão têm sido genericamente chamados de solicited proposals e 

unsolicited proposals. Como nos PMIs e MIPs, tais nomes remetem à origem da ideia: nos 

solicited proposals, parte da administração; nos unsolicited proposals, da iniciativa 

privada. Mas as diferenças substanciais entre solicited proposals e unsolicited proposals 

estão na confecção do projeto e no rito procedimental. A interação entre administração e 

particular acontece de forma diferente nos dois casos. 

 Começando pelos solicited proposals, esse procedimento pressupõe que haja uma 

agenda pública de investimentos definindo prioridades e que a administração possua 

unidade de apoio com qualificação técnica para desenvolver projetos. 

 É o que ocorre, p. ex., no Reino Unido. O parlamento cria um plano de metas de 

investimentos para diversos setores de infraestrutura, o National Infrastructure Plan. O 

documento identifica as necessidades de investimento, os desafios enfrentados e traz um 

planejamento a partir da concepção de que o capital público disponível é limitado, o que 

enseja metas de longo prazo para conseguir atender a demanda. Para auxiliar a consecução 

dessas metas, o Tesouro Nacional dispõe de unidade chamada Infrastructure UK, 

                                                        
185

 Ressaltando que contrato de concessão de infraestrutura não é particularidade brasileira. Outras 

nações fazem uso desse tipo contratual para delegar a particulares a prestação de atividades econômicas de 

infraestrutura e de outras naturezas. Cf. MONTEIRO, Vera. Concessão. São Paulo: Malheiros, 2010. 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo, Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2015. JUSTEN FILHO, 

Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003. 
186

 PALMA, Juliana. Ob. cit., p. 131.  
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responsável pela elaboração de projetos e por trazer investimentos do setor privado. 

Anualmente, o Tesouro Nacional divulga balanço contendo a progressiva implementação 

dos projetos, demonstrando os valores dos investimentos por setor e seus impactos em 

planejamentos de longo termo.
 187

 

 O planejamento oriundo de solicited proposals é um projeto do governo, pois é 

identificado e desenvolvido internamente por agentes públicos, com auxílio de consultores 

independentes contratados. Os consultores são independentes porque não participam da 

futura licitação pela execução do projeto. Ou seja, nas solicited proposals, a elaboração do 

projeto não conta com a ajuda de potenciais licitantes.
188

 Esse tem sido o principal 

procedimento adotado na elaboração de projetos no Reino Unido, Austrália, Canadá e 

Nova Zelândia, considerados mercados maduros na formação de parcerias público-

privadas e infraestrutura.
189

 

 

Interação público-privada nas solicited proposals 

Planejamento de 

investimentos 

Definição do 

projeto 

Elaboração do 

projeto 

Licitação do 

projeto 

 

 

Administração 

pública 

 

 

Administração 

pública 

 

Administração 

pública e 

particular  

independente 

 

Administração 

pública, particular 

independente 

Figura 4 – Fonte: elaboração própria 

 

 Nos solicited proposals, consultores independentes contratados atuam desde a 

elaboração do projeto até a assinatura do contrato pós-licitação, assessorando a 

administração. Em alguns casos, podem até mesmo ser contratados novamente pela 

administração para ajudar a avaliar a execução do contrato que a auxiliaram a estruturar. 

Diferentemente, os unsolicited proposals geram propostas concebidas inteiramente 

pela iniciativa privada. O particular estuda empreendimentos que possam interessar à 

                                                        
187

 Os documentos referidos podem ser encontrados no sítio eletrônico www.gov.uk. 
188

 Nesse sentido, Fernando Camacho e Bruno Rodrigues apontam que “as solicited proposals 

podem ser definidas como projetos de governo, ou seja, os projetos são identificados e preparados pelo 

governo, com o apoio de consultores independentes. Somente após a preparação do projeto o governo inicia a 

interação com potenciais licitantes através do procedimento licitatório. Portanto, nas solicited proposals os 

potenciais licitantes são isolados das etapas de identificação e preparação do projeto. Esta é a principal forma 

de estruturação de projetos pelos países de referência.” (CAMACHO, Fernando; RODRIGUES, Bruno. 

Estruturação de Projetos de Infraestrutura: Experiência Internacional e Lições para o Brasil, inédito, p. 6). 
189

 Essa foi a conclusão apresentada pela empresa de consultoria inglesa Deloitte, intitulado Closing 

America’s Infrastructure Gap: the role of public-private partnerships. Tomando por base critérios como 

adoção de novas tecnologias, ampliação do conhecimento técnico do setor público e melhores meios para 

subsidiar financeiramente o empreendimento. Disponível em: www2.deloitte.com. Acesso em: 24.05.2015. 
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administração e apresenta-lhe projetos. Esse projeto não consta originalmente na agenda 

pública de investimentos. O particular responsável pela estruturação é caracterizado como 

interessado, pois há possibilidade de executar o projeto. Isso porque nos unsolicited 

proposals ou o contrato é outorgado diretamente ao proponente do projeto — sem licitação 

— ou lhe é oferecida vantagem na posterior competição.
190

 

 

Interação público-privada nas unsolicited proposals 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fonte: elaboração própria 

 

 Alguns países vedam expressamente ou ignoram a proposição de unsolicited 

proposals por haver conflito de interesses, posto que o autor do projeto poderá executá-lo. 

Outros o aceitam em caráter excepcional: somente quando envolve inovação tecnológica 

que a administração ignora, geralmente com restrições de propriedade intelectual.
191 

 Quando ocorre licitação de projetos originados em unsolicited proposals, muitas 

vezes é conferida alguma vantagem ao particular que estruturou o projeto. Exemplos são o 

swiss challenge e o bônus. 

 Swiss challenge é o mecanismo em que, selecionada a melhor proposta no certame, 

o particular tem a chance de cobri-la e sagrar-se vencedor. É adotado, p. ex., na Itália e nas 

Filipinas.
192

 Já o bônus adiciona pontuação extra às propostas técnica ou financeira desse 

particular, normalmente entre 5% e 10% da pontuação total. Chile e Coreia, p. ex., são 

adeptos do bônus. Há ainda países que permitem ao proponente ir direto para a fase de 

lances da licitação, ocorrendo uma “qualificação automática”. 

                                                        
190

 “As unsolicited proposals são projetos concebidos pelo mercado privado. Nesse mecanismo, um 

potencial licitante identifica e prepara o projeto, desenvolvendo todos os estudos necessários para o início do 

procedimento licitatório. O governo pode então iniciar o procedimento competitivo ou então negociar 

diretamente com a empresa que preparou os estudos (somente quando envolver elementos muito bem 

definidos de propriedade intelectual).” (CAMACHO, Fernando; RODRIGUES, Bruno. Ob. cit., p. 6). 
191

 Exemplos são Austrália e Nova Zelândia. Cf. CAMACHO, Fernando; RODRIGUES, Bruno. Ob. 

cit., p. 14.   
192

 Para compreender melhor esse procedimento, o Banco de Desenvolvimento Asiático dispõe de 

um guia para a utilização do swiss challenge em licitações de projetos de parcerias público-privadas. O 

Guidelines for Procurement of PPP Projects through Swiss Challenge Route está disponível em 

www.adb.org. Acesso em 24.05.2015. 
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Percebe-se que PMI e MIP são, na verdade, duas espécies de unsolicited proposals. 

Em ambos os casos, a regra é a administração contar com o auxílio de possíveis licitantes 

— particulares interessados.
193

 Tem-se, contudo, um unsolicited proposal diferente: a 

contratação do empreendimento, em todo caso, deve ser precedida de licitação e é vedada 

qualquer vantagem competitiva ao particular que auxiliou na estruturação do projeto. 

 É curioso que, no balanço da experiência internacional, o percentual de 

contratações realizadas com base em projetos originários de unsolicited proposals é baixo. 

Dados disponibilizados pelo Banco Mundial apontam que apenas 4% dos 

empreendimentos são contratados. Nos países africanos, o percentual é 8%. 

  

Estágios de projetos estruturados por meio de unsolicited proposals 

 

Figura 6 – Fonte: Unsolicited Proposals – An Exception to Public Initiation of Infrastructure PPPs: an 

Analysis of Global Trends and Lessons Learned 

  

 Entretanto, é preciso olhar os dados com alguma parcimônia. A verdade é que o 

procedimento de solicited proposals é utilizado em países desenvolvidos, adotando 

unsolicited proposals apenas em caráter extraordinário — quando não os rejeitando. Por 

outro lado, unsolicited proposals têm sido utilizados largamente por países em 

desenvolvimento, que apresentam outras condicionantes que podem influenciar na 

                                                        
193

 Do mesmo modo, Bruno Belsito enxerga as figuras do PMI e da MIP como espécies de 

unsolicited proposals: “... o principal elemento de identidade das PNS [unsolicited proposals] não está na 

origem da proposta, mas sim no fato de o projeto ser desenvolvido por conta e risco do setor privado — 

característica essa presente em ambos os modelos desenvolvidos no Brasil. No PMI e na MIP, a 

responsabilidade pelo desenvolvimento da modelagem fica com o setor privado, por sua conta e risco. Por 

isso, não parece fazer sentido considerar o PMI como sendo um gênero diverso das PNS apenas porque a 

participação privada naquele é reativa (e não espontânea, como na PNS e no MIP). O traço de identidade 

entre ambos os modelos construídos no Brasil e as PNS não foi modificado.” (BELSITO, Bruno. O 

Procedimento de Manifestação de Interesse/PMI na estruturação de contratos de concessão: exame crítico e 

propostas de aperfeiçoamento do instrumento no Direito Brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, 2015, p. 119 [orientadora: prof.
a
 Patrícia 

Ferreira Baptista]). 
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contratação.
194

 Contudo, fato é que, no panorama internacional, poucos são os projetos que 

chegam a sua fase de execução e que tiveram origem em procedimentos de unsolicited 

proposals. 

 A experiência apresentada coloca em perspectiva o uso de unsolicited proposals 

para estruturar concessão. Se, de fato, o uso pela comunidade internacional for um dos 

motivos que propulsiona a administração pública brasileira a querer utilizar procedimentos 

semelhantes para obter projetos de concessão, é preciso atentar para o baixo índice de 

projetos contratados. 

 

c. Regulamentação 

 

 Não há regulamentação única para os unsolicited proposals abrasileirados, PMI e 

MIP. União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm liberdade para regulamentar o 

procedimento administrativo que irão utilizar para estruturar concessão, com fundamento 

no art. 21 da lei 8.987/95. E assim o fazem: são muitos os entes federativos que possuem 

normativo que estabelece procedimento próprio que denominam PMI ou MIP.
195

 

 Analisar todos esses normativos é tarefa importante, mas que foge do escopo desse 

trabalho.
196

 Proponho uma análise da regulamentação a partir de dois normativos: o 

decreto 8.428/2015, que regulamentou o uso da autorização de estudos a nível federal, e o 

decreto 61.371/2015, que regulamentou o instrumento  para o Estado de São Paulo. A 

escolha é porque o decreto federal 8.428/2015 potencialmente inspirará edições e reedições 

de normativos que disciplinam o uso da autorização de estudos por outros entes 

federativos. Além disso, é regulamentação vigente para toda administração pública federal.  

Já o decreto paulista 61.371/2015 tem características que podem inspirar novas 

práticas no uso da autorização de estudos para estruturar concessão: a utilização de 

plataforma digital para receber propostas, explicitação da possibilidade de expedir 

                                                        
194

 Fatores como disponibilidade orçamentária, atratividade aos investidores, instabilidade política e 

outros, ainda que de difícil apuração, não podem ser ignorados. 
195

 Nas esferas federal, estadual e distrital, são eles: Dec. 8.428/2015 (União), Dec. 4.067/2008 

(Alagoas), Dec. 12.653/2011 (Bahia), Dec. 30.328/2010 (Ceará), Dec. 28.196/2007 (Distrito Federal), Dec. 

2.889/2011 (Espirito Santo), Dec. 7.365/2011 (Goiás), Dec. 44.565/2007 (Minas Gerais), Dec. 1.242/2015 

(Pará), Dec. 6.823/2012 (Paraná), Resolução CGPE 001/2007 (Pernambuco), Dec. 45.294/2015 (Rio de 

Janeiro), Resolução CGPPP 002/2013 (Rio Grande do Sul), Dec. 16.559/2012 (Rondônia), Dec. 962/2012 

(Santa Catarina), Dec. 61.371/2015 (São Paulo) e Resolução CGPROPPPSE 01/2008 (Sergipe). Os estados 

que não foram referenciados não possuem regulamentação própria da manifestação de interesse. 
196

 Para esse análise, cf. SAADI LIMA, Mário. O procedimento de manifestação de interesse à luz 

do ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Fórum, 2015. 
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autorização única, responsabilização do autor dos estudos e limites mais flexíveis ao valor 

da remuneração do autorizado. 

A exposição intenta mostrar como são alguns dos modelos procedimentais 

utilizados para selecionar particulares interessados e outorgar autorizações de estudos, 

pois, em que pese haja alguma flexibilidade no procedimento do art. 21, padronizações 

procedimentais demonstram o modo que cada ente federativo prefere fazer uso do 

instrumento. 

 

c.1. Autorização de estudos da União: o decreto 8.428/2015 

 

 Em 2006, a União editou o primeiro normativo que regulamentava o uso da 

autorização de estudos: o decreto 5.977/2006. Tal decreto tratou, em nível federal, da 

utilização do art. 21 para as concessões patrocinadas e administrativas da lei 11.079/2004 – 

as parcerias público-privadas. Seu fundamento legal era o art. 3º, caput e §1º, de tal lei, que 

remetia à utilização do art. 21 da lei 8.987/05 para concessões nas modalidades patrocinada 

e administrativa. 

 Dessa forma, o decreto regulamentava uma utilização específica do art. 21: na 

estruturação de concessão nas modalidades patrocinada e administrativa. Assim, não trazia 

um procedimento geral para estruturar concessão, pois não tratava do seu uso para 

concessões da lei 8.987/95.
197

 

Em 2015 isso mudou: com a edição do decreto 8.428/2015, foi regulamentado o 

uso do art. 21 para estruturação de concessão em geral, seja ela patrocinada, administrativa 

ou “comum”.
198

 O normativo padronizou o uso do procedimento jurídico para a 

administração federal direta e indireta. Seu surgimento deu-se em resposta à recomendação 

dada pelo TCU no acórdão 1.155/2014, estudada anteriormente. 

O decreto 8.428/2015, que revogou o decreto 5.977/2006, regulamentou o 

procedimento de estruturação de projetos de concessão ou permissão de serviços públicos, 

de parceria público-privada, de arrendamento de bens públicos ou de concessão de direito 

real de uso. Observando a natureza jurídica da autorização de estudos, o decreto, ainda que 

                                                        
197

 Vale dizer: ainda que o decreto 5.977/2006 não se aplicasse a todos os emparceiramentos da 

União, o TCU, no Acórdão 112/2012, entendeu que suas diretrizes deveriam ser observadas, no que 

coubessem, às demais utilizações do art. 21. 
198

 Aderindo à iniciativa da União, o estado do Rio de Janeiro também editou decreto que 

regulamentava o uso do art. 21 para estruturação de qualquer modalidade de concessão, o decreto 

45.294/2015. O normativo carioca trouxe o texto do decreto federal para âmbito estadual, com poucas 

diferenças redacionais. 
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instituindo parâmetros normativos, criou um procedimento flexível que permite à 

administração fazer uso da autorização da maneira que se ajuste melhor ao caso. 

O procedimento é este: por ideia sua ou por provocação de particulares (art. 3º), a 

administração publica edital de chamamento público (art. 3º) e recebe requerimentos de 

interessados (art. 5º). Se esses interessados atenderem aos requisitos do edital, são 

autorizados (art. 6º). Até um prazo limite, devem entregar seus estudos (art. 9º, §§ 1º e 2º) 

e, entre esses, a administração pode selecionar um ou alguns (art. 9º, caput) para montar 

projeto para licitar, utilizando-os no todo ou em parte (art. 12, I e II). A previsão de 

ressarcimento vem no futuro edital de licitação (art. 17), se, de fato, houver (art. 11). 

A verdade é que o normativo, em termos procedimentais, não inovou. Manteve um 

procedimento que já vinha sendo utilizado para a administração autorizar particulares a 

elaborarem estudos. Ainda assim, é possível apontar as seguintes novidades: a 

possibilidade de a administração realizar reuniões com autorizados e interessados para 

discutir o projeto (art. 8º); a possibilidade de autores e responsáveis economicamente pelos 

estudos ficarem impedidos de participar da futura licitação (art. 18); a possibilidade de 

reunir, em um mesmo produto, parcelas fracionáveis do estudo (art. 4º, §1º);
199

 e a 

possibilidade de o autorizado atualizar estudos já realizados (art. 1º, §2º e art. 4º, §6º). 

Lembro que essas possibilidades não precisariam de explicitação normativa para 

que fossem adotadas, pois o escopo da autorização de estudos já as permitia. Contudo, 

incorporar essas previsões parece dar mais segurança jurídica para a administração adotá-

las. 

Afinal, os efeitos imediatos do decreto 8.428/2015 para o uso da autorização de 

estudos pela União foram dois: regulamentou sua utilização para todas as modalidades de 

concessão — e alguns outros contratos de infraestrutura — e deu à administração mais 

segurança jurídica para fazer uso dessa autorização de maneira que já era feita 

anteriormente.
200

 Possível terceiro efeito é que, com o passar do tempo, o decreto irá 

influenciar adaptações nas regulamentações estaduais, distrital e municipais.
 201 

                                                        
199

 Essa previsão afasta possíveis analogias com a lei 8.666/93, que incentiva o fracionamento do 

objeto licitado sempre que possível. 
200

 Nesse mesmo sentido, Bruno Belsito e Bruno Rodrigues: ”De forma geral, as alterações no 

decreto explicitaram práticas e ideias que já vinham sendo discutidas nos últimos anos, algumas já 

incorporadas inclusive nos regulamentos editados por outros entes federativos. Por isso, é possível concluir 

que o decreto federal n. 8.428/2015 contribuiu no sentido de aumentar a segurança jurídica e orientar melhor 

a utilização do PMI.” (BELSITO, Bruno; RODRIGUES, Bruno. O Decreto federal n. 8.428/15 e as 

alterações na regulamentação do procedimento de manifestação de interesse no âmbito da União, p. 9. 

Disponível em: www.sefaz.ba.gov.br. Acesso em: 27.08.2015). 
201

 Nesse sentido, houve modificação no art. 11 do decreto do estado de Goiás que regulamenta o 

uso dos PMIs pela administração pública direta e indireta (decreto 7.365/2011), para permitir o veto à 
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c.2. Autorização de estudos do Estado de São Paulo: o decreto 61.371/2015 

 

 O outro normativo selecionado para analisar é o decreto 61.371/2015, que 

disciplina o uso da autorização de estudos no Estado de São Paulo. Veio em substituição 

ao decreto 57.289/2011 e foi resultado de questionamentos acerca da efetividade desse 

procedimento jurídico para estruturar concessão por parte do governo paulista.
202

 

 O normativo adota modelo diferente do decreto federal. Livra-se dos termos “PMI” 

e “MIP”
203

 e preocupa-se em minudenciar o procedimento para outorgar as autorizações de 

estudo. Além disso, apesar de não remeter ao art. 21 como embasamento jurídico, há clara 

inspiração no modelo legal instituído pela lei 8.987/95. 

O decreto paulista tenta compatibilizar a vontade de particulares interessados em 

participar da estruturação de concessão com a necessidade da administração pública em 

cada caso. Suas características sugerem uma tendência a priorizar a boa gestão, de forma 

que particulares são autorizados a participar da estruturação na medida em que se 

mostrarem úteis. 

 As características mais marcantes do decreto são: i) utilização de uma plataforma 

digital única para concentrar todos os procedimentos de emparceiramento (art. 5º, I); ii) 

positivação da possibilidade de outorga de uma autorização exclusiva (art. 13 e 14 e 

incisos); iii) positivação da responsabilidade civil  e administrativa do autor dos estudos 

pela veracidades do produto (art. 19); iv) nova forma de estipular o valor do ressarcimento 

pelos estudos apresentados (art. 29). O destaque dado a esses pontos justifica-se das 

seguintes maneiras. 

 

i) Plataforma digital única 

 

De forma geral, autorizações de estudo são outorgadas de forma difusa pela 

administração pública: ministérios e secretarias abrem seus próprios procedimentos para 

receber estudos, em pertinência com sua área de atuação. Embora o modelo pareça sensato 

— afinal, quem melhor que o Ministério dos Transportes para abrir chamamento visando 

                                                                                                                                                                        
participação do autorizado na licitação para executar o projeto. A modificação parece ser influência do 

decreto federal. 
202

 O próximo subitem trará alguns desses questionamentos e os dados que levaram ao seu 

surgimento. 
203

 O decreto 61.371/2015 não utiliza as conhecidas expressões “PMI” e “MIP”, apenas aduz que 

“institui procedimento administrativo alusivo   apresentação,   análise e ao aproveitamento de estudos, 

encaminhados pela iniciativa privada ou por órgão da Administração Pública Estadual”. Seu antecessor, o 

decreto 57.289/2011, fazia uso de “MIP”. 
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estudos para rodovias federais? — ele requer da administração alto grau de coordenação 

com os seus órgãos e entidades. Sendo difícil de obter essa coordenação, dado o tamanho 

da máquina estatal, canalizar o recebimento de requerimentos e a outorga de autorizações 

de estudo em um mesmo ambiente parece facilitar que haja controle sobre as estruturações 

de concessão que estão acontecendo e quem está participando delas. 

 

ii) Autorização exclusiva 

 

Autorizar um único parceiro é uma das possibilidades jurídicas do art. 21 da lei 

8.987/95. No entanto, as regulamentações anteriores ao decreto paulista proíbem a outorga 

de autorização com exclusividade.
204

 Isso não significava que não poderia haver um único 

autorizado para estruturar concessão, mas sim que a intenção da administração pública 

deveria ser autorizar todos aqueles que fossem considerados os mais bem qualificados, 

caso houvesse mais de um. Ou seja, não deveria haver discriminações, a priori, entre os 

interessados. Mas, se houvesse apenas um que ocupasse o número um do ranking, poderia 

ser expedida autorização única. O decreto paulista mudou essa lógica, potencializado as 

possibilidades instituídas pelo art. 21: ele permitiu que fosse prevista a autorização única já 

no edital de chamamento, podendo a administração, desde logo, outorgar uma única 

autorização de estudos. 

 

iii) Responsabilidade civil e administrativa do autor dos estudos 

 

Ainda que pareça intuitiva a noção de que o autor dos estudos é responsável por 

quaisquer danos causados à administração em decorrência de falha metodológica nos 

estudos, não havia nenhuma previsão normativa nos regulamentos das manifestações de 

interesse que respaldasse o raciocínio. A informalidade característica desse procedimento 

jurídico podia levar à percepção que o autorizado não podia ser responsabilizado pelo 

produto entregue. O decreto paulista, conferindo mais segurança jurídica ao tema, prevê a 

responsabilização civil e administrativa do autorizado pela veracidade e qualidade dos 

estudos apresentados.
205

 

                                                        
204

 O decreto 8.428/2015 manteve essa opção por vedar a autorização pensada, em  princípio, com 

caráter de exclusividade (art. 6º, I). 
205

 A ideia consta no referido artigo de Carlos Ari Sundfeld, Vera Monteiro e André Rosilho, 

Estruturação...: “O dever do particular é apenas de método, de procedimento: se decidir por contribuir com 

estudos, deve garantir a sua veracidade – isto é, não pode fraudar, não pode fornecer falsos estudos. 
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iv) Ressarcimento do autor dos estudos 

 

Outro importante ponto trazido no decreto 61.371/2015 é a forma como o 

ressarcimento do autor dos estudos é calculado. O decreto federal estipula um teto para 

esse cálculo.
206

 Já o decreto paulista não estipula um percentual máximo, apenas diz que o 

valor não deverá ser superior a uma contratação de serviço de consultoria para os mesmos 

fins (art. 29, § 5º). O edital de chamamento público deve fixar um preço teto compatível 

com o trabalho do autorizado. Inclusive, o normativo permite a chamada “remuneração 

variável”, onde o valor do ressarcimento leva em conta ganhos de eficiência e 

economicidade que o projeto gera para a administração. 

 

4.1 Ponderando resultados sobre o uso da autorização de estudos 

 

O uso da autorização de estudos empolga algumas pessoas:
 207

 seria um meio para a 

administração estruturar concessão a “custo zero”, utilizando pessoas com expertise e não 

se comprometendo a levar adiante uma licitação. Esses três fatores parecem sugerir que 

seu uso pode ser o caminho para a promoção da infraestrutura nacional sem, contudo, 

sujeitar a administração e o gestor público aos percalços de uma contratação pública. 

Contudo, a prática mostra que essas experiências têm ficado aquém das expectativas.  

                                                                                                                                                                        
Trabalhos incompletos e insuficientes, desde que verdadeiros, podem sim ser apresentados, sem que o autor 

seja considerado inadimplente. Por certo, o particular tem o dever de não agir de modo fraudulento. É um 

dever assumido implicitamente por quem se vale da autorização expedida, e isso pelo fato de se tratar de ato 

com objeto determinado: uma autorização para entregar “estudos, investigações, levantamentos, projetos”, 

não para entregar qualquer coisa, mesmo falsa. Daí se falar de um dever de veracidade, cujo 

descumprimento pode levar à responsabilização pelos danos causados ao poder público.” (grifei). 
206  Dec. 8.428/2015: Art. 4º, §5º. O valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos 

projetos, levantamentos, investigações ou estudos: 

I - será fundamentado em prévia justificativa técnica, que poderá basear-se na complexidade dos 

estudos ou na elaboração de estudos similares; e 

II - não ultrapassará, em seu conjunto, dois inteiros e cinco décimos por cento do valor total 

estimado previamente pela administração pública para os investimentos necessários à implementação do 

empreendimento ou para os gastos necessários à operação e à manutenção do empreendimento durante o 

período de vigência do contrato, o que for maior. 
207

 “... a inclusão do Procedimento de Manifestação de Interesse como etapa da fase interna do 

processo de delegação dos serviços propiciará, inequivocamente, uma melhor decisão por parte da 

Administração Pública. Não podemos nos esquecer de que a sociedade civil é composta por pessoas de 

elevadíssima capacidade técnica em suas respectivas áreas de atuação. Não seria inteligente, nem mesmo 

razoável, que o Estado deixasse de ouvi-las para promover a condução de projetos tão relevantes em âmbito 

apenas interno, dentro das entranhas meramente administrativas, onde, por vezes, decisões bem 

intencionadas, mas calcadas em maus ou inapropriados fundamentos, conduzem ao fracasso de políticas 

públicas absolutamente relevantes para a sociedade.” (DAL POZZO, Augusto. “O Procedimento de 

Manifestação de Interesse e o planejamento estatal de infraestrutura”, em Fórum de Contratação e Gestão 

Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 13, n. 150, jun. 2014, p. 28). 
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 Abordo a experiência concreta da autorização de estudos em duas etapas: primeiro, 

trago alguns dados sobre a sua utilização em nível estadual.
208

 Depois, teço algumas 

reflexões a partir desses dados e das dificuldades na sua utilização como instrumento de 

estruturação de projetos de concessão. 

 

a. O uso da autorização de estudos em números 

 

 O uso da autorização de estudos nos últimos anos levanta o questionamento sobre 

se esse seria um caminho bom para estruturar concessão. Os Estados têm utilizado a 

autorização de estudo desde 2007, ano seguinte à edição do decreto 5.977/2006. Entre 

2007 e julho de 2013, foram abertos 101 chamamentos públicos estaduais para outorga 

dessas autorizações, o que mostra uma aposta nesse procedimento jurídico para estruturar 

concessão. As aberturas desses chamamentos públicos são distribuídas anualmente da 

seguinte forma. 

 

Aberturas de chamamentos públicos estaduais (2007 – jul./2013) 

 

Figura 7 – Fonte: PPP Brasil: Procedimento de Manifestação de Interesse nos Estados 

  

 Nos anos de 2011 e 2012, é possível observar um pico na utilização desse 

procedimento jurídico, que pode ser atribuído ao surgimento de regulamentações do tema 

                                                        
208

 Não foram olhadas as experiências municipais e federal pelos seguintes motivos: em nível 

federal, ainda são poucas as concessões contratadas que tiveram sua estruturação feita via autorização de 

estudos, a exemplo das concessões aeroportuárias. Quanto aos municípios, considerando o número total 

desses entes federativos (5.570, em 2015), o levantamento de dados mostrou-se inviável. 
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nos estados do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, e ao aumento do uso do mecanismo pelo 

Distrito Federal, que já possuía regulamentação desde 2007.
209

 

 Até meados de 2013, poucos desses projetos — relativos aos anos de 2011 e 2012 

— tinham avançado à fase de licitação. Dos 26 chamamentos públicos de 2011, 14 ainda 

estavam em fase de consulta pública e 8 haviam avançado ao procedimento licitatório. Em 

relação aos 39 chamamentos de 2012, 6 ainda estavam em fase de consulta pública e 

apenas 1 em fase de licitação. Além disso, pouco mais da metade do total de chamamentos 

abertos haviam sido abandonados ou estavam estagnados, apresentando alta taxa de 

mortalidade, conforme mostra a figura abaixo. 

 

Situação dos chamamentos públicos 2011 – 2012 até julho de 2013 
 

 

Figura 8 – Fonte: PPP Brasil: Procedimento de Manifestação de Interesse nos Estados 

 

 Em suma, dos 65 chamamentos públicos estaduais abertos no biênio 2011/2012, 

apenas 9 chegaram à fase de licitação até junho de 2013, essas relativas aos seguintes 

empreendimentos: 

  

 Mobilidade Salvador – Lauro Freitas (BA); 

 Vapt Vupt (CE); 

 Centro de Eventos – eficiência energética (CE); 

 Ampliação da Rede Faça Fácil (ES); 

 Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense (SP); 

 Linha 6 – Laranja do Metrô (SP); 

 Unidades de Atendimento ao Cidadão – Tudo Aqui (PR); 

                                                        
209

 Em 2011/2012, o Ceará abriu um total de 12 manifestações de interesse; o Rio de Janeiro, 6 

manifestações de interesse; São Paulo, 9 manifestações de interesse; o Distrito Federal, 7 manifestações de 

interesse. 
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 Centro de Gestão Integrada (DF); 

 Operação e manutenção do complexo Maracanã (RJ). 

 

Dentre esses 9 projetos, 8 tiveram seus contratos assinados,
210

 e, desses 8, apenas 7 

fizeram uso dos estudos apresentados por autorizados.
211

 Significa que, após um ou dois 

anos do início dos procedimentos, em um universo de 65 chamamentos públicos abertos, 

foram realizadas 7 contratações subsidiadas com estudos de particulares autorizados. Ao 

mesmo tempo, 32 projetos foram deixados de lado (50,38%). 

Chega-se, então, a duas conclusões: i) metade dos projetos foram abandonados ou 

estagnaram. Nesses casos, projetos de infraestrutura que a administração entendeu 

necessários para atender uma demanda não foram levados adiante — frisando que 

considerá-los abandonados ou estagnados importa dizer que eles não foram estruturados 

por outro meio; e ii) entre os 65 chamamentos públicos abertos, apenas 7 aproveitaram os 

estudos elaborados por autorizados. 

Além disso, verificação feita sobre os 7 projetos que aproveitaram estudos e foram  

contratados demonstra que suas licitações apresentaram pouca competitividade e, em todos 

os casos, o vencedor do certame foi o autor dos estudos selecionados. 

  

Competição na licitação dos projetos contratados até junho de 2013 

 Estudos selecionados Licitantes habilitados Vencedor 

 

Mobilidade Salvador 

– Lauro de Freitas 

(BA) 

Consórcio Camargo 

Corrêa S.A. e 

Construtora Andrade 

Gutierrez S.A. 

i) Companhia de 

Participações em 

Concessões, subsidiária 

do Grupo CCR 

Companhia de 

Participações em 

Concessões, subsidiária 

do Grupo CCR
212

 

 

 

Vapt Vupt (CE) 

Consórcio Construtora 

Marquise S/A e 

Shopping do Cidadão 

Serviços e Informática 

Ltda. 

i) Consórcio 

Construtora Marquise 

S/A e Shopping do 

Cidadão Serviços e 

Informática Ltda. 

 

Consórcio Construtora 

Marquise S/A e 

Shopping do Cidadão 

Serviços e Informática 

Ltda. 

 

 Consórcio Normatel   

                                                        
210

 A licitação para o projeto “Unidades de Atendimento e Gestão – Tudo Aqui” (PR) está suspensa. 

Informações disponíveis em: www.comprasparana.pr.gov.br. Acesso em: 20.08.2015. 
211

 Apesar da contrato de concessão da Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense (IFAB) ter 

sido assinado, nenhum dos estudos apresentados foram selecionado para subsidiar o projeto final. 
212

 O Grupo CCR é uma empresa que tem seu capital social dividido entre o Grupo Soares Penido, o 

Grupo Camargo Corrêa, o Grupo Andrade Gutierrez e o Novo Mercado. 
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Centro de Eventos – 

Eficiência Energética 

(CE) 

Engenharia Ltda, 

Renewpower Sistema 

de Energia Ltda., 

Assist Consultores Ltda 

e Azevedo Sette 

Advogados 

 

 

i) Normatel Engenharia 

Ltda. 

 

 

Normatel Engenharia 

Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliação da Rede 

Fácil (ES) 

 

 

 

 

 

Consórcio SOCICAM 

Administração, 

Projetos e 

representações Ltda., 

Empresa TEJOFRAN 

de Saneamento e 

Serviços Ltda., TB 

Serviços, Transporte, 

Limpeza, 

Gerenciamento e 

Recursos Humanos 

Ltda. 

i) Consórcio 

SOCICAM 

Administração, 

Projetos e 

representações Ltda., 

Empresa TEJOFRAN 

de Saneamento e 

Serviços Ltda., TB 

Serviços, Transporte, 

Limpeza, 

Gerenciamento e 

Recursos Humanos 

Ltda., 3P Brasil – 

Consultoria e Projetos 

de Estruturação de 

Parcerias Público-

Privadas e 

Participações Ltda. e 

Empresa Tejofran de 

Saneamento e Serviços 

Ltda. 

Consórcio SOCICAM 

Administração, 

Projetos e 

representações Ltda., 

Empresa TEJOFRAN 

de Saneamento e 

Serviços Ltda., TB 

Serviços, Transporte, 

Limpeza, 

Gerenciamento e 

Recursos Humanos 

Ltda., 3P Brasil – 

Consultoria e Projetos 

de Estruturação de 

Parcerias Público-

Privadas e 

Participações Ltda. e 

Empresa Tejofran de 

Saneamento e Serviços 

Ltda. 

 

 

 

 

Linha 6 – Laranja do 

Metrô (SP) 

i) Consórcio Galvão 

Engenharia S.A. e 

Somague Engenharia 

S.A. (20,29%) 

ii) Construtora Queiroz 

Galvão S.A. (35,6%) 

iii) Odebrecht 

Transport Participações 

S.A. (44,05%) 

 

i) Consórcio Move São 

Paulo: Odebrecht 

Transport S.A., 

Construtora Queiroz 

Galvão S.A., UTC 

Participações e Eco 

Realty – Fundo de 

Investimentos 

 

Consórcio Move São 

Paulo: Odebrecht 

Transport S.A., 

Construtora Queiroz 

Galvão S.A., UTC 

Participações e Eco 

Realty – Fundo de 

Investimentos 

 

 

Centro de Gestão 

Integrado (PR) 

 

 

Companhia Paulista de 

Desenvolvimento 

i) Consórcio Iten, 

composto por IT2B 

Tecnologia e Serviços 

Ltda., Engevix 

Consórcio Iten, 

composto por IT2B 

Tecnologia e Serviços 

Ltda., Engevix 
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Engenharia S/A e LPM 

Teleinformática – EPP 

Engenharia S/A e LPM 

Teleinformática - EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexo Maracanã 

(RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMX Venues e Arena 

S.A. 

i) Consórcio Maracanã 

S.A., composto por 

Odebrecht 

Participações e 

Investimentos S.A., 

IMX Venues e Arena 

S.A. e AEG 

Administração de 

Estádios do Brasil 

Ltda. 

ii) Consórcio 

Complexo Esportivo e 

Cultural do Rio de 

Janeiro, composto por 

Construtora OAS S.A., 

Stadion Amsterdam 

N.V. e Lagardère 

Unlimited 

 

 

 

 

 

Consórcio Maracanã 

S.A., composto por 

Odebrecht 

Participações e 

Investimentos S.A., 

IMX Venues e Arena 

S.A. e AEG 

Administração de 

Estádios do Brasil 

Ltda. 

Figura 9 – Fonte: O Procedimento de Manifestação de Interesse como ferramenta para estruturação de 

projetos de Parcerias Público-Privadas 

 

 Os dados mostram que: i) em todos os casos em que o autorizado teve seus estudos 

escolhidos, ele foi o vencedor da licitação; ii) em 6 licitações houve apenas 1 licitante 

habilitado; iii) em apenas 1 licitação houve mais de um interessado habilitado e, mesmo 

assim, a competição contou somente com 2 participantes.
213

 

Esse olhar demonstra que as licitações dos projetos estruturados com o uso da 

autorização de estudos apresentaram ambiente pouco competitivo.
214

 Ademais, nota-se 

que, não se tratando de um único estado ou região em questão, houve uma dificuldade 

geral para promover competição nesses certames. 

                                                        
213

 Na mesma linha estão as conclusões apresentadas na fonte dos dados (VIEIRA, Heldo. O 

Procedimento de Manifestação de Interesse como ferramenta para estruturação de projetos de Parcerias 

Público-Privadas, inédito). 
214

 Destaco que conclusões diversas são apresentadas pela consultoria Radar PPP, no estudo 

intitulado Radar PPP responde: faz sentido investir em PMIs? Que consequências o uso do PMI trouxe para 

o mercado brasileiro de PPP? PMI ajuda ou atrapalha a tomada de decisão pública?. Em que pese o estudo 

trazer apontamentos interessantes, não obtive acesso aos dados que subsidiam tais conclusões. O texto está 

disponível em www.radarppp.com.br. Acesso em: 25.08.2015. 
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Nota-se também a falta de autorizados “desinteressados” elaborando estudos. 

Apenas uma consultoria independente participou da estruturação de concessão — a Assist 

Consultores Ltda., no projeto do Centro de Eficiência Energética. E, ainda assim, 

consorciou-se com a Normatel Engenharia Ltda. que, posteriormente, foi contratada para 

executar o projeto. 

Ponto que deve ser considerado também é que nesses 7 casos, utilizou-se um PMI 

para obter a estruturação “completa” de concessão.
215

 Ou seja, queria-se que o autorizado 

entregasse projeto pronto — ou quase pronto — para licitar. Para analisar os projetos 

entregues, a administração precisaria estar tecnicamente capacitada para, entre outras 

coisas, evitar que os projetos, em alguma medida, favorecessem os interesses daqueles que 

os desenvolveram — aqui, em todos os casos, interessados em participar da licitação. 

Nesse sentido, o único caso que parece ter havido análise técnica mais apurada foi o da 

Linha 6, do Estado de São Paulo, em que foram aproveitadas frações de estudos diferentes 

para elaborar o projeto licitado. 

 Mas a experiência de São Paulo também permite questionar a efetividade do uso 

das autorizações de estudo para estruturar projetos de infraestrutura. Entre 2011 — ano em 

que foi editado o decreto 57.289, primeiro a regulamentar o tema no Estado — e 2013, 

abriu-se um total de 12 chamamentos públicos. Desse total, 5 tiveram seus contratos 

assinados até agosto de 2015, conforme mostra a tabela abaixo.
216

 

 

 

                                                        
215

 No caso “Mobilidade Salvador” (PMI SEDUR n.º 01/2011), visava-se obter estudos técnicos de 

engenharia, arquitetura e urbanismo, transporte, tráfego, tarifários, viabilidade econômico-financeira, 

estruturação de garantias, modelagem jurídica e avaliação ambiental. Para o caso “Vapt Vupt” (decreto 

30.149/2010), foram requeridos projetos e estudos técnicos, econômicos e financeiros, necessários à análise 

da viabilidade e estruturação de projeto de parceria público privada. O caso do “Centro de Eventos – 

eficiência energética” (Termo de referência UTE Gás Natural, da Secretaria Estadual de Infraestrutura) 

solicitava, como escopo mínimo da autorização concedida, projetos de engenharia, análise de demanda, 

modelagem operacional, estudos de viabilidade, modelagem financeira, critérios de desempenho e 

monitoramento, análise de riscos, análise de value for money, modelagem jurídica e informações para 

consulta pública. Já no caso “Rede Fácil” (PMI SEGER n.º 01/2011, foram solicitados inúmeros estudos que 

mostram o caráter de estruturação “completa”, entre os quais análise de diagnóstico de infraestrutura, 

estimativas de orçamento da concessão, demonstração de viabilidade econômico-financeira e minutas de 

edital de licitação e contrato. No “Linha 6” (Chamamento público n.º 001/2011, do Estado de São Paulo), 

requisitou-se, entre outros, estudos sobre movimentação de passageiros, análise e projeção de receita,  

viabilidade econômico-financeira e outros que denotavam estruturação “completa”. Por fim, a MIP do caso 

“Maracanã” (MIP 01/2012/Casa Civil, Estado do Rio de Janeiro) também fazia exigências para obter projeto 

de concessão completo, como estudos para instalação e operação de 2.000 vagas de estacionamento, para 

implementação de áreas de lazer ao redor do estádio e a definição das formas e os prazos de execução e de 

amortização do capital a ser investido pelo parceiro privado. 
216

 Alguns dos projetos que aparecem como “licitados” na figura 8 não constam na figura 7 porque 

tiveram seus contratos assinados após junho de 2013.  
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Chamamentos públicos no Estado de São Paulo (2011 – 2013) 

Ano Projeto Autorizados Estudos 

entregues 

Projeto 

licitado 

Valor máx. 

ressarcimento 

 

2011 

Chamamento Público 

001/2011 – PPP Linha 6 

Laranja do Metrô 

 

8 

 

3 

 

Sim 

 

R$ 7.600.000,00 

 

2011 

Chamamento Público 

002/2011 – PPP Indústria 

Farmacêutica de Américo 

Brasiliense – IFAB 

 

2 

 

2 

 

Sim 

 

R$ 3.600.000,00 

 

2012 

Chamamento Público 

001/2012 – PPP Linha 18 

Bronze do Metrô 

 

12 

 

4 

 

Sim 

 

R$ 5.000.000,00 

 

2012 

Chamamento Público 

002/2012 – PPP Unidades 

Prisionais 

 

6 

 

3 

 

Não 

 

R$ 7.500.000,00 

 

2012 

Chamamento Público 

003/2012 – PPP Aula 

Interativa 

 

30 

 

9 

 

Não 

 

R$ 4.800.000,00 

 

2012 

Chamamento Público 

004/2012 – PPP Habitação 

de Interesse Social 

 

28 

 

5 

 

Sim 

 

R$ 1.500.000,00 

 

2012 

Chamamento Público 

005/2012 – PPP Linha 20 

Rosa do Metrô 

 

9 

 

1 

 

Não 

 

R$ 5.000.000,00 

 

2012 

Chamamento Público 

006/2012 – PPP Pátio 

Veicular 

 

15 

 

5 

 

Não 

 

R$ 6.000.000,00 

 

2012 

Chamamento Público 

007/2012 – Complexos 

Hospitalares 

 

21 

 

3 

 

Sim 

 

R$ 5.000.000,00 

 

2013 

Chamamento Público 

001/2013 – PPP Trens 

Intercidades 

 

14 

 

1 

 

Não 

 

R$ 5.200.000,00 

 

2013 

Chamamento Público 

002/2013 – PPP Logística de 

Medicamentos 

 

13 

 

6 

 

Não 

 

R$ 3.500.000,00 

 

2013 

Chamamentos Público 

003/2013 – PPP Fóruns 

 

12 

 

3 

 

Não 

 

R$ 2.500.000,00 

 

Total 

 

12 Chamamentos Públicos 

 

170 

 

45 

 

5 

 

R$ 4.766.666,67 

p/ edital 

Figura 8 – Fonte: elaboração própria a partir de dados obtidos junto ao BNDES 

 

 Considerando que a PPP da Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense (IFAB) 

não selecionou nenhum dos estudos autorizados para subsidiar a contratação final, houve, 

no Estado de São Paulo, um total de 4 contratações feitas com base em emparceiramentos, 

entre 12 chamamentos públicos realizados. Adotando como parâmetro a contratação final 

do empreendimento, o caso ratifica o baixo índice de sucesso das autorizações de estudo 

para estruturar concessão.  

Traz ainda outro dado: em cada caso, comparando o número de autorizados e o 

número de estudos entregues, houve significativo decréscimo. À época da abertura dos 



 123 

 

chamamentos públicos, o número de interessados foi alto, mas o número de autorizados 

que entregaram os estudos prometidos foi baixo.  

 

b. O desempenho da autorização de estudos 

 

As experiências estaduais e, mais especificamente, do Estado de São Paulo 

permitem algumas considerações sobre o uso da autorização de estudos para estruturar 

projetos de concessão. 

 

i) Estruturar projetos por meio de PMI/MIP não garantiu a contratação do 

empreendimento 

Comparando-se o total de chamamentos públicos abertos em 2011 e 2012 ao total 

de contratações realizadas até junho de 2013, vê-se que a maior parte não respondeu às 

demandas que os ensejaram. O índice de mortalidade das manifestações de interesse foi 

alto, com grande parte dos projetos sendo abandonados. A mesma conclusão surge na 

análise dos dados relativos ao Estado de São Paulo, onde apenas 4 contratos tiveram suas 

estruturações originadas nesse procedimento jurídico. 

 Adiciona-se a isso mais um fato: atualmente, considerando todos os entes da 

federação, há notícia de que existem um total de 73 parcerias público privadas assinadas no 

Brasil, das quais 35 têm origem em PMIs e MIPs.
217

 Com base no total de 101 

chamamentos públicos lançados apenas a níveis estadual e distrital entre 2007 e 2013, é 

possível inferir que o número de contratações feitas a partir de projeto desenvolvido por 

meio desse procedimento jurídico ficou aquém do esperado. 

 

ii) PMI/MIP não garantiram, necessariamente, celeridade na estruturação de projetos de 

concessão 

Algumas vezes, o uso da autorização de estudos para estruturar concessão, de fato, 

enseja uma contratação célere, pois há empreendimentos que tiveram variação temporal de 

um a dois anos entre abertura do chamamento público e contratação. Essa, contudo, não é a 

regra. A maioria dos projetos que tiveram seus estudos autorizados foram abortados, o que 

significa que, se for adotado outro caminho para a estruturação da concessão, o uso da 

                                                        
217 Números apresentados pela consultoria Radar PPP, no estudo já referido Radar PPP responde: 

faz sentido investir em PMIs? Que consequências o uso do PMI trouxe para o mercado brasileiro de PPP? 

PMI ajuda ou atrapalha a tomada de decisão pública?, p. 2. 
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autorização de estudos atrasou o procedimento de estudar, projetar, licitar, contratar e 

executar um empreendimento. 

 

iii) Houve falta de comprometimento do autorizado com a entrega dos estudos 

 Muitos particulares autorizados não entregam os estudos sobre os quais manifestam 

interesse. No caso do Estado de São Paulo, do total de autorizações expedidas, apenas 

26,47% resultaram em estudos entregues. O percentual mostra que o nível de 

comprometimento do particular com a entrega é baixo — e isso considerado apenas o ato 

da entrega e não a qualidade com que foram feitos os estudos, que pode ser outro 

problema. 

 A baixa densidade jurídica da autorização de estudos faz com que, muitas vezes, os 

estudos produzidos pela iniciativa privada não sejam úteis para a estruturação de 

concessão, dada a ausência de vínculo obrigacional entre administração pública e 

autorizado. O caso paulista da PPP da IFAB exemplifica essa situação. 

 Segundo a avaliação do Conselho Gestor de PPPs, os estudos apresentados pela 

iniciativa privada não possuíam densidade técnica suficiente para que fossem aproveitados 

no projeto, sendo, por isso, descartados.
 218

 Nesses casos, a inexistência de obrigação 

exigível entre administração pública e autorizado faz com que a administração não tenha 

certeza quanto à colaboração do autorizado. 

O custo da produção de estudos complexos é alto e, se por um lado o autorizado 

não precisa entregar os estudos, por outro a administração não precisa licitar o projeto — e, 

na maior parte das vezes, não o faz. O uso da autorização de estudos para estruturar 

concessão pode acabar sendo uma frustração para ambas as partes: aqueles que entregam 
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  Em 10 de janeiro de 2013, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a seguinte 

nota do Conselho Gestor de PPP, a respeito dos estudos produzidos: “Segundo análise elaborada pelo GT, os 

estudos entregues apresentaram baixo desenvolvimento do Projeto de PPP; foi constatada abordagem 

bastante genérica das questões técnicas, operacionais, financeiras e jurídicas. Quanto   análise da lista 

de medicamentos e das adequações técnicas para produção (CAPEX, OPEX e modelos de contratualização), 

ambos os estudos não apresentaram listas de medicamentos compatíveis com o perfil de compra praticado 

pela SES, nenhum dos estudos forneceu parâmetros de custos que pudessem balizar os cálculos de 

contraprestação apresentados, além de os valores atribuídos aos medicamentos e registros, em ambos os 

estudos, se mostrarem superiores aos praticados pela FURP. Em relação   analise dos aspectos tributários, 

ambos os estudos demonstraram grande generalidade, sem proposta sobre a efetiva carga tributária arcada 

pela SPE, de modo que não puderam ser aproveitados para a modelagem final da PPP. Por fim, a análise da 

viabilidade jurídica do projeto apresentou pouco cuidado de ambas as propostas quanto   tecnicidade jurídica 

relativa   possibilidade de comercialização dos medicamentos, titularidade destes bens e forma de previsão 

contratual adequada das listas de medicamentos. Concluindo, o Secretario Executivo deste Conselho 

anunciou o não aproveitamento dos estudos apresentados, não cabendo, portanto, a previsão de 

ressarcimento às empresas proponentes.” (grifei) 
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os estudos podem não ser ressarcidos; e a administração pode acabar com poucos ou 

nenhum estudo para subsidiar seu projeto. 

 

iv) A autorização de estudos outorgada em modelo PMI/MIP não atraiu consultores 

independentes para a estruturação de concessão 

 Há visível falta de interesse de consultores independentes em participar da 

estruturação de concessão autorizada, nos moldes de um PMI ou uma MIP. A causa 

provável é a insegurança quanto ao pagamento pelo trabalho realizado aliado ao fato de o 

autorizado ter que financiar os estudos com seus próprios recursos. Potenciais licitantes 

podem considerar os estudos elaborados como “custos afundados” caso não sejam 

selecionados, pois possivelmente desenvolveriam trabalhos semelhantes quando fossem 

confeccionar suas propostas para a licitação do próprio empreendimento. O caso é 

diferente para as consultorias independentes, que não participam da licitação, pois o risco 

de não receberem retorno pelo investimento realizado no projeto é alto. Dessa forma, a 

estruturação da concessão acaba sendo feita por particulares interessados e, possivelmente, 

desnivela a competição no posterior certame licitatório. 

 

v) As licitações de concessão estruturada com o uso de autorização de estudos não 

apresentaram ambiente realmente competitivo 

 Permitir que o autor dos estudos selecionados participe da posterior licitação pela 

do próprio empreendimento parece ter duplo objetivo: manter o interesse do privado em 

colaborar durante a fase de estruturação e garantir que a competição não seja reduzida na 

licitação. Mas os dados apontam que, ainda que a iniciativa privada tenha demonstrado 

interesse em participar da estruturação — embora na maior parte das vezes sem entregar 

qualquer produto — a licitação foi ganha pelo autor dos estudos utilizados e em um 

certame sem outros participantes. 

 Nesse sentido, apesar de não ser adotado o sistema de bonificação das unsolicited 

proposals estrangeiras e ser proibido qualquer direito de preferência ao autor dos estudos 

na fase de licitação, um favorecimento, de fato, está acontecendo. Por algum motivo, a 

execução do projeto na condição de concessinário tende a ficar com o autorizado. 

 Diagnosticar o motivo de tal falta de competição enseja análise de uma série de 

variantes que não constam no presente trabalho. É possível que isso tenha a ver com a falta 

de interação técnica entre administração e autorizado. Se a administração não possuir 

capacidade para processar as informações obtidas, não será capaz de identificar se há 
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aspectos que direcionam a licitação. No entanto, das informações obtidas nesta pesquisa é 

possível perceber a ausência de competitividade na disputa pela concessão em todos os 

projetos estruturados com o uso de autorizações de estudo. 

 

c. A autorização de estudos como alternativa para subsidiar a estruturação de concessão 

de infraestrutura feita ativamente pela administração pública  

 

 Uma conclusão apressada pode sugerir que a autorização de estudos é um caminho 

ruim para estruturar concessão. Não é, necessariamente, verdade. O uso da autorização de 

estudos pode ser instrumento que agrega subsídios importantes ao projeto desenvolvido. 

Um exemplo talvez seja o PMI rodoviário originado no chamamento público n.º 001/2008, 

do Estado de Minas Gerais.
219

 

 O Governo do Estado objetivava receber estudos para subsidiar a estruturação da 

concessão de 16 lotes rodoviários. Foi autorizado um consórcio de 63 empresas para 

elaborar os estudos. Paralelamente, contratou-se consultoria especializada para trabalhar 

nessa estruturação. A intenção final era comparar todos os produtos para alcançar o melhor 

negócio, ponderando interesses da administração e do setor privado. 

 Ainda que houvesse consultoria contratada, os estudos obtidos por meio da 

autorização de estudos  parecem ter sido úteis: o consórcio concluiu que 1.600 quilômetros 

de rodovias não apresentavam viabilidade financeira para exploração. A administração 

também havia previsto que 60% da receita do concessionário viria da contraprestação 

pecuniária oferecida na modalidade concessão patrocinada, enquanto o consórcio apontou 

80% da receita advinda da cobrança de pedágio, pois previu maior volume de tráfego nas 

estradas. 

 Além disso, o estado estipulou tarifa de pedágio fixa em R$ 3,30 por veículo de 

passeio, enquanto o consórcio apresentou tarifas variáveis entre R$ 2,51 e R$ 3,69, a 

depender do fluxo de carros em cada lote. O valor total de investimentos também 

apresentou pequenas variações. O estado previu um total de R$ 9,1 bilhões, enquanto os 

estudos do consórcio previram um total de R$ 8,9 bilhões. 

 O caso do PMI rodoviário mineiro n.º 001/2008 exemplifica que o particular 

autorizado a entregar estudos pode trazer contribuições positivas à estruturação de 
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 Para saber mais sobre o caso, cf. BATISTA, Adrian Machado; GUIMARÃES NETO, Mario 

Queiroz. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI): diálogos com a iniciativa privada. Disponível 

em: www.escoladegoverno.pr.gov.br. Acesso em: 27.08.2015. 
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concessão. O PMI é, afinal, um procedimento que ajuda a medir o interesse do mercado, 

ouvir particulares interessados e, eventualmente ajustar o projeto de forma que o deixe 

mais atrativo à administração e à iniciativa privada. Porém, as informações obtidas são 

úteis desde que a administração tenha condições de processá-las e que não dependa 

exclusivamente delas para montar o projeto. O que leva a crer, também, que o PMI — e a 

MIP — encontram uso mais adequado quando se busca a colaboração na forma de consulta 

ao mercado, e não de consultoria. 

 

5. Conclusões parciais 

 

 Viu-se que a autorização de estudos do art. 21 da lei 8.987/95 é um caminho para 

estruturar concessão de infraestrutura. 

Embora tenha potencial para alcançar o mesmo resultado de uma estruturação 

contratada — obter projeto para licitar — a autorização difere muito de um contrato. Seu 

regime jurídico cria relação entre administração e particular desprovida de caráter 

obrigacional. Para nascerem obrigações, muitas condicionantes devem se concretizar. 

Assim, a administração pública não tem certeza se receberá do autorizado os estudos 

prometidos, tampouco sabe se aqueles estudos serão úteis. Da mesma forma, o autorizado 

não sabe se a concessão será licitada e nem seus estudos serão selecionados, de maneira 

que o ressarcimento pelo trabalho é incerto. Ambos os parceiros enfrentam insegurança 

jurídica quanto à satisfação de seus interesses. Nota-se um procedimento jurídico 

demasiadamente informal destinado a tarefa essencialmente técnica e complexa. 

Mas a incerteza inerente a essa relação poderia ser compensada com bons 

resultados na sua utilização prática. A autorização de estudos não ofereceria a 

administração e particular a segurança jurídica do contrato, mas sua plasticidade traria 

vantagens à dinâmica da estruturação de concessão que compensariam a ausência de 

vínculo de maior densidade jurídica. Não é o caso. 

O uso da autorização de estudos para estruturar concessão — por meio de 

procedimentos administrativos conhecidos como PMI e MIP — tem eficácia questionável: 

a maioria dos empreendimentos que começam a ser estruturados adotando esse 

procedimento jurídico acabam frustrados. Autorizações são outorgadas, mas os projetos 

são abandonados. Ou ainda, os estudos recebidos são aquém da expectativa da 

administração pública.  
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Possivelmente, a má performance do PMI e da MIP pode estar sendo causada por a 

administração pública os estar usando sem possuir condições de absorver e processar, ela 

própria, as informações que lhes são apresentadas. A obtenção de subsídios advindos de 

particulares não exime a administração de estar tecnicamente capacitada. Foi o que 

aconteceu no caso do PMI rodoviário n.º 001/2008, de Minas Gerais, em que a autorização 

de estudos foi usada como complementação a projeto desenvolvido em conjunto pela 

administração pública estadual e consultoria contratada e contribuiu positivamente para o 

resultado final. 

O curioso é que, ainda que a autorização de estudos possa realmente trazer ganhos 

à estruturação de concessão, parece que a administração pública ainda não apreendeu como 

utilizá-la, dado o grande número de iniciativas frustradas. O que poderia justificar, então, 

seu uso insistente do instrumento? 

A análise feita ao longo do trabalho indica que a resposta está na interpretação 

conjunta de três fatores: i) o modelo de contratação da lei 8.666/93; ii) o movimento de 

bypass a esse modelo; iii) a plasticidade oferecida pela autorização de estudos para obter 

serviços similares aos de consultoria. 

Como mostrado no capítulo anterior, o regime de contratações públicas previsto na 

lei 8.666/93 tem determinadas características que, aliadas à atuação de órgãos 

controladores, inviabiliza a contratação de consultores para estruturar concessão. Tal 

impertinência originou regimes especiais de contratação: os PEDs previram procedimento 

licitatório diferenciado para contratação de consultorias independentes, assim como a lei 

9.472/97, que criou a consulta no âmbito da Anatel. Lembrando ainda das contratações 

promovidas por entidades multilaterais internacionais, que celebravam convênios com a 

administração pública, e não estava submetidas à lei 8.666/93. 

No entanto, o contexto político-administrativo naquele momento era outro: as 

desestatizações eram o foco dos controladores que, por outro lado, não tinham a força 

institucional que têm hoje. Atualmente, fazer uso de regimes especiais para contratar 

consultorias para estruturar projetos de concessão provavelmente ensejaria reações 

negativas desses atores. Assim, administração fica vinculada à lei 8.666/93 para contratar 

tais serviços. 

 Nesse cenário, há o art. 21 da lei 8.987/95, com redação que dá ênfase maior a 

assegurar o ressarcimento do autor de estudos autorizados. Originalmente o dispositivo era 

utilizado para garantir que empresas que historicamente haviam sido responsáveis pela 

expansão de setores de infraestrutura pudessem emprestar conhecimento técnico à 
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administração para ela estruturar e licitar projetos de concessão — garantindo-se, ainda, 

que essas empresas participassem do certame licitatório, se quisessem. Mas o seu uso não 

ficou vinculado àquele contexto de surgimento. A redação do art. 21 possibilita utilização 

ampla da autorização de estudos.  

O panorama, então, é: o regime de contratação de serviços de consultoria é 

inadequado; regimes específicos para esses fins são difíceis de serem implementados e, se 

forem, podem sofrer resistência; a autorização de estudos oferece caminho diferente, sem 

os percalços do regime de contratações, que possibilita obter serviço, em tese, semelhante; 

no entanto, no geral, não entrega resultados satisfatórios, sucedendo um alto índice de 

projetos frustrados. A experiência internacional também corrobora a percepção: poucos 

contratos de concessão resultam de um procedimento jurídico de estruturação semelhante 

ao da autorização de estudos. 

Os fatos, desse modo, levam a crer que a insistência da administração em usar a 

autorização de estudos não parte de uma reflexão de que, em dado caso concreto, ela é o 

procedimento jurídico mais ajustado, mas sim de que, como o sistema de contratações 

públicas e seu controle não oferece ambiente propício a estruturação de concessão, é sua 

única alternativa para evitá-lo.  

No fim, a autorização de estudos do art. 21 seria mais um bypass ao regime jurídico 

das contratações públicas. Contudo, em vista do seu baixo índice de sucesso, possuí, ela 

própria, inúmeros problemas decorrentes de sua utilização prática e não supre os gargalos 

existentes na estruturação de concessão. 
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CAPÍTULO 4 – SÍNTESES DA PESQUISA E REFLEXÕES PROSPECTIVAS 

 

 

1. Qual era o objetivo do trabalho? 

 

 Procurei construir este trabalho objetivando responder a seguinte pergunta: como 

funcionam os procedimentos jurídicos para estruturar concessão de infraestrutura e quais 

os prós e contras de cada um? A curiosidade partiu da desconfiança de que, atualmente, no 

Brasil, usa-se a autorização de estudos do art. 21 da lei 8.987/95 como alternativa à 

contratação de serviços de consultoria para esses fins, executada sob o regime da lei 

8.666/93. Havia uma hipótese: o uso da autorização de estudos para estruturação de 

concessão está sendo uma forma de escapar de percalços da estruturação de concessão 

por contratação. 

 A relação entre a pergunta de pesquisa e a hipótese não é instintiva. Porém, 

pressupus que a partir da compreensão do que pode ser feito em cada um desses 

procedimentos jurídicos, suas possibilidades e limitações (prós e contras), poderiam ser 

encontrados elementos na estruturação contratada de concessão que levassem a crer que o 

maior uso da autorização de estudos é decorrência de entraves inerentes ao regime das 

contratações públicas ao qual os serviços de consultoria — serviços técnicos profissionais 

especializados — estão subordinados. 

 

2. Quais os resultados obtidos? 

 

 Os resultados obtidos ao longo do trabalho encontram-se sistematizados neste item. 

Surgiram a partir da seguinte linha argumentativa desenvolvida: i) a estruturação de 

concessão pode acontecer com níveis de interação público-privada diferentes, dependendo 

da preparação técnica da administração pública; ii) a contratação pressupõe um serviço de 

consultoria, o que implica dizer que, nos casos em que é usada, a administração necessita 

de maior assistência para estruturar concessão; iii) a autorização de estudos segue lógica de 

“consulta ao mercado” e, portanto, não supre a necessidade de consultoria; iv) a 

autorização de estudos, na maior parte dos casos, é usada de maneira inadequada, em 

substituição a serviços de consultoria. 

Adianto que o último resultado confirma a hipótese de pesquisa. 
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a. A estruturação de concessão resulta de interação entre administração pública e 

particulares interessados 

 

 A estruturação de concessão não é feita de modo isolado pela administração 

pública, tampouco por particulares. É, na verdade, fruto de esforço conjunto desses atores. 

Essa dinâmica é importante para obter produto que, ao mesmo tempo, congregue 

elementos responsivos à demanda por infraestrutura — resultando em uma concessão que 

atenda as necessidades de desenvolvimento e expansão setorial — bem como seja atrativo 

aos investimentos privados que disputarão a concessão em questão. As normas do PED, 

que incentivavam a contratação de consultorias independentes para estruturar concessão no 

contexto das desestatizações, ajudam a evidenciar isso. 

 Para participar dessa dinâmica a administração dispõe de várias opções 

organizacionais. É necessário que haja uma explicitação normativa para esclarecer “a 

quem compete o quê”. Isso porque a pluralidade de atores públicos pode provocar um 

aparato administrativo “emaranhado”, em que atores diferentes têm funções semelhantes 

em uma mesma estruturação de concessão. Nesse cenário há perdas de eficiência: o tempo 

para finalização do projeto é dilatado dada a multiplicidade de envolvidos sem que haja 

ganhos reais, pois acabam desempenhando papéis similares.  

 Mantém-se em mente a necessidade de explicitação normativa também em razão de 

a estruturação de concessão não ser a única função que a administração pública 

desempenha em matéria de infraestrutura. Ela também promove regulação, licitação, 

contratação, acompanhamento de execução contratual, além de, possivelmente, gerir algum 

serviço ou bem diretamente. Para manter a coordenação do sistema, é essencial que cada 

ator saiba com clareza qual — ou quais — dessas atividades ele desempenha. 

 Já a participação de particulares nessa dinâmica é obtida por meio de dois 

instrumentos jurídicos diferentes: o contrato de serviços de consultoria e a autorização de 

estudos do art. 21. 

 

b. Contratos de consultoria dão mais segurança jurídica à administração pública e 

particulares, mas seu regime traz limitações gerais às contratações públicas que 

repercutem com maior intensidade na estruturação de concessão 

 

 A administração pública contrata consultorias para compor, junto com agentes 

públicos, grupo de trabalho para elaborar estudos e estruturar projeto de concessão. Os 
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consultores atuam como verdadeiros assessores do gestor. Usar contrato para obter 

consultoria cria relação jurídica de direitos e obrigações: a administração pública sabe que 

receberá o produto que contratou dentro dos parâmetros de qualidade previamente 

avençados; já o particular contratado sabe que receberá remuneração em virtude do 

trabalho que dedicou ao empreendimento. 

 No entanto, o regime previsto na lei 8.666/93 impões limitações gerais às 

contratações públicas que, apesar de serem limitações inerentes a todas as contratações que 

seguem as diretrizes da lei, têm repercussão potencializada no caso da contratação de 

serviços de consultoria para estruturação de concessão. As limitações são as seguintes. 

Readequação contratual limitada a 25% do valor originalmente pactuado (art. 65, 

§§ 1º e 2º). Pode ser problema à execução do serviço, posto que ele somente é bem 

compreendido após o início dos trabalhos contratados. Nesse momento, demandas não 

previstas podem exigir do contratado tarefas não contratualizadas e, consequentemente, o 

reajuste do valor do contrato. Nesse panorama, ou a estruturação é levada em frente de 

maneira incompleta, posto que não serão produzidos os fragmentos do serviço descobertos 

após a contratação; ou é feita nova contratação, que exige procedimento formal demorado, 

atrasando a estruturação em questão. Além disso, ainda que haja apenas a alteração do 

contrato, dentro dos limites legais, cria-se riscos ao gestor público frente a órgãos 

controladores, que podem enxergar a prática como modificação substancial do objeto e 

consequente burla ao sistema licitatório. 

Riscos em juntar especialidades de consultoria diferentes em uma mesma 

contratação. Quando for contratar serviço de consultoria para estruturar concessão, a 

administração pode optar por celebrar vários contratos, cada um com particular com 

especialidade própria — a contratação “segmentada” — ou por celebrar um único contrato 

em que o contratado agirá como articulador da estruturação da concessão  — a contratação 

“agregada”. 

No caso da contratação “agregada”, por ser provável o uso da subcontratação, 

arrisca-se que controladores vejam fraude ao sistema de contratações públicas. Afinal, “se 

se vai subcontratar particulares diferentes para realizar os estudos, porque a própria 

administração pública não os contrata?”, eles podem pensar. Perde-se de vista que o 

contratado “articulador” é relevante para coordenar os vários estudos que são 

desenvolvidos simultaneamente por atores diferentes e manter coerência entre eles. 

Lembrando que a lei 8.666/93 incentiva que o objeto contratado seja fragmentado em 
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tantas parcelas quanto possíveis como forma de, em tese, gerar maior competitividade nas 

contratações públicas.
220

 

 A contratação deve ser precedida de procedimento administrativo formal, 

licitatório ou não, seguindo mandamento constitucional (art. 37, XXI). Para contratar 

serviços de consultoria, a administração está sujeita a procedimento licitatório, salvo 

exceção legal. Sendo a lei 8.666/93 o regime geral de licitações e contratos 

administrativos, a contratação deve seguir algum de seus procedimentos. Essa talvez seja a 

limitação mais sensível para a contratação da estruturação de concessão, principal motivo 

que leva a administração pública a querer evitar o uso do contrato. O motivo é visto a 

seguir. 

 

c. A lei 8.666/93 permite que a contratação de consultorias para estruturar concessão se 

dê por meio de licitação ou por contratação direta. No entanto, o modelo de licitação da 

lei 8.666/93 não é ajustado para contratar a estruturação de concessão e a contratação 

direta impõe riscos ao gestor público 

 

 Os serviços de consultoria para estruturar concessão, segundo a lei 8.666/93, são 

serviços técnicos profissionais especializados (art. 13) e devem ser prestados por 

especialista. Por essa razão, podem ser contratados por meio de licitação ou de contratação 

direta. Recorre-se à licitação quando a administração quer obter parceiro por meio de 

comparação de propostas. Já a contratação direta é opção quando, em razão da 

singularidade do objeto, ela quer contratar consultor especialista específico, em quem 

confia que possa prestar serviço à altura de suas expectativas (art. 25, I); ou, ainda, quando 

ela decide contratar, especificamente, instituição sem fins lucrativos que promova 

desenvolvimento institucional (art. 24).  

 No entanto, optando pela licitação, circunstâncias legais e fáticas restringem a 

administração ao uso da modalidade concorrência (art. 22, I), em que há competição ampla 

e não é adequada para contratação de especialista. Ainda, para reduzir as chances de sofrer 

sanções de órgãos controladores, o gestor é induzido a eliminar ou reduzir ao máximo a 

subjetividade do julgamento, o que prejudica a análise da técnica das propostas 

apresentadas. 
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 Lei 8.666/93, art. 23, §1º. 
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 A contratação direta se apresenta em tese como alternativa. A inexigibilidade de 

licitação permite com que a administração escolha um especialista especial, entre outros 

existentes, que imprime singularidade ao serviço executado. Porém, submete o gestor 

público a riscos sérios de sanção diante de órgãos controladores, que não veem a 

contratação direta com bons olhos. Já a dispensa de licitação, além de também estar 

submetida aos mesmos riscos que a inexigibilidade, somente é possível para contratar 

entidades que ensejam desenvolvimento institucional e não tenham fins lucrativos, 

mercado pouco desenvolvido no Brasil. 

 

d. A autorização de estudos não surgiu para estruturar concessão, mas é usada para esse 

fim 

 

 A redação do art. 21 da lei 8.987/95 e o seu contexto de surgimento demonstram 

que a autorização de estudos, na verdade, foi pensada como forma de garantir que 

empresas estatais ou desestatizadas fossem ressarcidas por estudos cedidos à administração 

para que ela pudesse estruturar projetos de concessão para licitar. No entanto, a redação do 

dispositivo permite que a autorização de estudos seja utilizada para os fins da estruturação 

de concessão. 

 Em parte incentivada por procedimentos de colaboração público-privada 

internacionais, a administração encontrou na autorização de estudos um procedimento 

jurídico flexível para estruturar concessão, com as seguintes características: ela especifica 

o produto que espera receber — que, sem restrições, pode ser mais incipiente ou mais 

sofisticado. Daí, autoriza particulares interessados em conceber esse produto, sem se 

comprometer a remunerá-los por isso ou mesmo a licitar a futura concessão do 

empreendimento. 

 Mas apesar de esse instrumento jurídico sempre ter essa essência, a relação 

instituída entre administração e autorizado pode possuir características diferentes em cada 

caso: a flexibilidade do regime da autorização de estudos permite que ela seja ajustada de 

acordo com o que a administração visa obter do particular — uma assessoria para o gestor 

público ou uma consulta de ideias do mercado.  

 

e. O uso de autorização de estudos na estruturação de concessão se ampliou apesar de 

sua baixa efetividade 
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 Na prática, o uso da autorização de estudos para estruturar concessão tem mostrado 

resultados pouco animadores. Estudos autorizados não são apresentados e, quando o são, 

podem ser inúteis à montagem do projeto de concessão. Além disso, as estruturações que 

se iniciam com a autorização de estudos, na sua maioria, acabam abandonadas e a 

demanda por infraestrutura não é atendida. 

 Os meios mais comuns para viabilizar a outorga da autorização de estudos são o 

PMI e a MIP. Esses procedimentos, grande parte das vezes, são usados para obter um 

produto pronto, elaborado sem interação entre administração pública e autorizado. Ou seja, 

é autorizada uma estruturação “completa” do projeto sem que a administração participe. 

Tal comprometimento da dinâmica de estruturação de concessão tem dois problemas 

maiores: i) isolada do processo, a administração não se capacita tecnicamente para 

compreender as complexidades do empreendimento que estão lhe apresentando, o que 

implica, entre outras coisas, em ii) incerteza quanto ao projeto estar alinhado com o 

interesse administrativo de obter a melhor contratação possível. Chama atenção para essa 

questão a baixa competição nas licitações originadas em PMI/MIP e o fato de, em todas as 

vezes que um potencial licitante elaborou o projeto, venceu a posterior licitação. 

 Contudo, há casos em que a autorização contribuiu positivamente com a 

estruturação de concessão. Neles, nota-se que não houve uso “convencional” do PMI: ou   

autorização de estudos foi dada utilização semelhante à de um contrato de consultoria — 

como quando a EBP auxiliou a administração nas estruturações das concessões dos 

aeroportos e dos arrendamentos portuários — ou foi aplicada de modo complementar ao 

trabalho desenvolvido por uma administração pública tecnicamente aparelhada — caso do 

PMI rodoviário n.º 001/2008, de Minas Gerais. Porém, casos assim são minoria. 

 Todos esses fatores contribuem para confirmar a impressão que o uso da 

autorização de estudos não tem tido, a grosso modo, bom desempenho, o que leva a crer 

que o motivo da administração para continuar a utilizá-la é outro. 

 

f. A administração pública usa a autorização de estudos para estruturar concessão como 

forma de escapar de percalços da estruturação de concessão por contratação de 

consultorias 

  

 A hipótese de pesquisa foi confirmada. A autorização de estudos é usada pela 

administração pública para estruturar concessão como forma de obter consultoria, 

escapando do regime jurídico das contratações públicas. A confirmação é obtida a partir 
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dos seguintes aspectos: ao passo que a lei 8.666/93 não oferece ambiente jurídico propício 

à contratação de consultorias para esse fim, o uso da autorização de estudos para estruturar 

concessão se apresenta como alternativa. No entanto, seu uso também revela problemas 

não menos preocupantes  — alto índice de paralisação de projetos e baixa competitividade 

nas poucas licitações que são levadas adiante. No entanto, a administração pública insiste 

em utilizá-la. 

 Soma-se o fato de a autorização de estudos do art. 21 da lei 8.987/95 não ter sido 

criada para essa finalidade. Tal utilização somente veio a acontecer muitos anos depois da 

edição da lei, possivelmente a partir de uma leitura influenciada por práticas internacionais 

de estruturação de concessão que, aparentemente, também têm baixo índice de sucesso. 

 Além disso, é possível verificar que há casos em que, na prática, a dinâmica da 

relação público-privada instituída pela autorização de estudos assume contornos de serviço 

de consultoria disfarçado: o autorizado assume papel de assessor do gestor e o auxilia 

durante estruturação do projeto. Levando em consideração que o contrato apresenta 

ambiente com maior segurança jurídica para administração e particular — inclusive 

garantindo ao particular remuneração independentemente da licitação do empreendimento 

— não faria sentido em optar pelo uso da autorização se o regime jurídico das contratações 

fosse adequado. 

 Finalmente, a administração tem histórico de evitar contratar serviços de 

consultoria para estruturação de concessão por meio do regime da lei 8.666/93 ou de 

regime similar — no caso, o antigo decreto-lei 2.300/86. É possível identificar um 

fenômeno de bypass a esse regime jurídico; fenômeno do qual a autorização de estudos faz 

parte. 

 

3. Conclusões finais e reflexões prospectivas 

 

 No Brasil, ainda não temos procedimento jurídico bem ajustado à estruturação de 

concessão de infraestrutura. Há dois caminhos disponíveis que, embora legalmente viáveis, 

não são suficientes para se obter bons projetos de concessão. A razão disso é que eles não 

foram pensados para esse serviço peculiar, o que implica em percalços no seu uso. Daí 

dizer que devemos buscar soluções jurídico-institucionais para o problema: reformas 

legislativas que criem ambiente jurídico apropriado para realizar essa contratação. 

 Não coube aqui delimitar como deve ser esse novo procedimento jurídico — fosse 

essa a intenção, a pesquisa teria adotado outro enfoque: sugerir modelo e argumentar 
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porque ele deve ser instituído. No entanto, a partir de problemas detectados, é possível 

dizer que, em linhas gerais, tal procedimento jurídico, seja ele competitivo ou não, deve 

oferecer alguma maleabilidade ao gestor público, de modo que possa ser escolhida pessoa 

qualificada. Não há, diga-se, modelo ideal para contratar a estruturação de concessão. 

Qualquer arranjo irá apresentar prós e contras. Porém, pode-se dizer que há modelos mais 

compatíveis. Nesse sentido, a ideia de licitação para contratar consultores não deve ser 

descartada. Ela pode ser útil, desde que adequada a esse serviço. 

 Todavia, algum ceticismo persiste quanto à solução do problema residir apenas em 

uma — já difícil — reforma legislativa. É preciso, também, repensar a cultura jurídica 

brasileira a partir de preconcepções infundidas na forma de pensar a gestão pública. Minha 

percepção é que esse exercício de reflexão deve incidir, principalmente, sobre três 

aspectos: licitação, controle da administração e discricionariedade do gestor. 

Quanto à licitação, incorporada ao direito brasileiro com alguns dogmas (ampla 

competitividade, julgamento objetivo, etc.), é necessário combater a ideia de que possuí 

um regime “essencial”. À exemplo da carta-convite do Banco Mundial, pode haver modelo 

de licitação adaptado à seleção de particulares para estruturar concessão de infraestrutura. 

Garante-se, assim, que a licitação cumpra a sua finalidade principal: ajudar a administração 

pública a fazer boas contratações. 

 Quanto ao controle da administração, deve-se refletir sobre a função que os órgãos 

controladores devem desempenhar com relação à atividade administrativa. Verifica-se que 

suas decisões pautam a conduta do gestor, o que, em alguma medida, é repercussão natural 

da sua função. Contudo, deve-se indagar até que ponto essa atuação, de fato, colabora com 

a boa gestão de recursos públicos e não apenas extirpa a discricionariedade das decisões da 

administração.  

Atuação colaboradora dos controladores pode ocorrer com a fixação de parâmetros 

claros em suas decisões sobre como entendem que o gestor deve proceder no momento da 

contratação, com ou sem licitação. Nesse cenário, enquanto não advier reforma legislativa, 

a contratação de consultorias por inexigibilidade de licitação pode configurar um caminho 

geral para estruturação de concessão. 

 Último aspecto do qual depende a efetividade de eventual mudança legislativa é o 

descrédito com que gestores públicos são vistos atualmente. A quantidade de casos de 

corrupção descobertos nos últimos anos ajudou a reforçar a visão de que o gestor é 

ímprobo e sua discricionariedade deve ser minimizada. Para essa interpretação, a lei 

deveria transformá-lo em seu “braço mecânico”, cuja função seria apenas a aplicação 
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automática da legislação. Viu-se, aliás, que foi essa a noção por trás da lei 8.666/93. 

Prejudica ainda mais a discricionariedade do gestor a concepção de que a gestão da coisa 

pública não é espaço para erro e de que se o gestor, por qualquer motivo, causar problemas 

à administração, ele deve ser punido. A ideia — errada — inibe a experimentação e o 

compele a não inovar. Dispensa-se mesmo tratamento ao “bom gestor ousado” e ao “mau 

gestor irresponsável”.
221

 

 Com isso, quero dizer que a mudança institucional deve vir acompanhada de uma 

mudança da cultura jurídica para não resvalarmos no risco da dependência de trajetória, 

em que resquícios da estrutura institucional anterior contaminam a nova estrutura criada, 

comprometendo sua interpretação e aproximando-a do modelo precedente, impedindo que 

haja mudança institucional efetiva.
222

 

Na tentativa de desenvolver a infraestrutura nacional, não se pode cobrar resultados 

melhores e, ao mesmo tempo, insistir em um sistema que não funciona. Apenas com a 

quebra de alguns paradigmas poderemos dizer que estamos levando a sério a necessidade 

de melhorar os setores brasileiros de infraestrutura. 

  

                                                        
221

 Carlos Ari Sundfeld já expressou preocupação semelhante:  “ ... não podem cair nas costas do 

gestor as consequências do risco de falhar e as consequências da incerteza do direito. O gestor tem de ser 

protegido contra os excessos de fiscalização. Do contrário, morrendo de medo de algum processo, ele cruza 

os braços e fica esperando a aposentadoria chegar. Nossa máquina pública funciona cada vez menos. O que o 

direito tem de fazer agora é multiplicar os incentivos para a ação pública, e não ficar criando novos riscos 

para quem age, incentivando a acomodação e a paralisia. Em suma: mais sim, menos não.” (SUNDFELD, 

Carlos Ari. Chega de axé no direito administrativo. Disponível em: www.brasilpost.com.br. Acesso em: 

10.02.2015). 
222

 Mario Schapiro alerta para os riscos da dependência de trajetória: “O argumento da persistência 

sugere que os arranjos institucionais são relativamente rígidos e que as suas alterações não sucedem livres de 

constrangimentos. As mudanças pelas quais passa tais ambientes sujeitam-se a uma dependência da trajetória 

(path dependence), isto é, os atributos passados importam e influenciam o ritmo das mudanças futuras. Isso 

porque um arranjo jurídico-institucional não é uma estrutura vazia de direitos e obrigações, plasmada 

asceticamente e de modo descontextualizado. Antes disso, trata-se da formalização de interesses e de 

composições de força, que são cristalizados em uma composição de princípios, regras e estipulações de 

competência e procedimentos. ... Com isso, as possibilidades de mudança institucional apresentam limites, 

representados pela conjugação estável firmada entre o direito e as organizações sociais subjacentes.” 

(SCHAPIRO, Mario. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 286). 
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