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PARCERIA	  PÚBLICO-‐PRIVADA	  (PPP)	  
FOCO	  ESTADUAL	  SP	  

Carga	  Horária:	  16	  horas	  

PROGRAMA:	  

I	  –	  LEGISLAÇÃO	  A	  SER	  OBSERVADA:	  

1. Lei	  nº	  11.079,	  de	  30.12.04	  alterada	  pela	  Lei	  nº	  12.766,	  de	  27.12.12.	  

2. Decreto	  nº	  7.603,	  de	  9.11.11	  

3. Lei	  nº	  11.688,	  de	  19.05.	  04	  (Estadual	  -‐	  São	  Paulo)	  

4. Decreto	  nº	  48.867,	  de	  10.08.04	  (Estadual	  -‐	  São	  Paulo)	  

5. Decreto	  nº	  57289	  DE	  30/08/2011	  (Estadual	  -‐	  São	  Paulo)	  

6. Portaria	  STN	  nº.	  614,	  de	  21.08.06	  

Subsidiariamente:	  

7. Lei	  nº	  8.987,	  de	  13.02.95	  

8. Lei	  nº	  9.074,	  de	  7.07.95	  

9. Lei	  nº	  8.666,	  de	  21.06.93	  

II	  CONCEITOS	  E	  REGRAS	  GERAIS	  

1. CONCESSÃO	  ADMINISTRATIVA	  

2. CONCESSAO	  PATROCINADA	  

3. PARCERIA	  PÚBLICO-‐PRIVADA	  X	  CONCESSÃO	  COMUM,	  

4. PRAZOS	  

5. TIPO	  DE	  LICITAÇÃO	  

6. VEDAÇÕES	  A	  CELEBRAÇÃO	  DE	  CONTRATO	  DE	  PPP	  

7. DA	  LICITAÇÃO	  

8. DOS	  CONTRATOS	  DE	  PARCERIA	  PÚBLICO-‐PRIVADA	  

9. DAS	  GARANTIAS	  

10. O	  FUNDO	  GARANTIDOR	  
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11. DA	  SOCIEDADE	  DE	  PROPÓSITO	  ESPECÍFICO-‐SPE	  

II	  MANIFESTAÇÃO	  DE	  INTERESSE	  DA	  INICIATIVA	  PRIVADA	  –	  MIP	  

III	  FASE	  INTERNA–	  ELENCO	  DAS	  MACRO	  ATIVIDADES	  

A. ELABORAR	  JUSTIFICATIVA	  DA	  PPP	  

B. DESENVOLVER	  ESTUDO	  DE	  VIABILIDADE	  ECONÔMICO	  FINANCEIRO	  

C. COMPOSIÇÃO	  FINAL	  PARA	  ESTUDOS	  TÉCNICOS	  

D. SUBMETER	  PARA	  APROVAÇÃO	  DO	  CONSELHO	  GESTOR	  

E. ESTABELECER	  RELAÇÕES	  EXTERNAS	  

F. ELABORAR	  ATO	  CONVOCATÓRIO	  

Questões	  basilares	  que	  devem	  ser	  resolvidas:	  

– Adoção	  da	  Concessão	  administrativa	  ou	  patrocinada	  

– Modalidade	  Concorrência	  

– Internacional	  para	  facilitar	  a	  captação	  de	  recursos	  pelo	  parceiro.	  

– Tipo	  de	  licitação	  

– Forma	  de	  apresentação	  das	  propostas	  econômicas	  

– Condições	  para	  participação	  em	  Consórcio	  

– Condições	  de	  Participação.	  

– Regime	  de	  execução	  

– Critérios	  de	  medição	  dos	  serviços	  prestados	  compatíveis	  com	  objeto.	  

– Parâmetros,	  metas	  e	  índices	  de	  performance	  que	  vinculem	  o	  pagamento	  ao	  desempenho.	  

– Matriz	  de	  Risco	  -‐	  definição	  e	  mitigação.	  

Cláusulas:	  

Objeto	  da	  concessão	  administrativa	  

Prazo	  e	  valor	  da	  concessão	  administrativa	  

Estrutura	  jurídica	  da	  SPE	  

Obrigações	  das	  partes	  
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Remuneração	  

Avaliação	  do	  desempenho	  da	  SPE	  

Compartilhamento	  dos	  ganhos	  econômicos	  

Equilíbrio	  econômico-‐financeiro	  do	  contrato	  de	  concessão	  

Recursos	  financeiros	  

Fiscalização	  e	  prestação	  de	  informações	  

Regime	  de	  bens	  da	  concessão	  administrativa	  

Riscos,	  garantias	  e	  seguros	  

Responsabilidade	  perante	  terceiros	  

Extinção	  da	  concessão	  administrativa	  

Intervenção	  

Sanções	  e	  penalidades	  

Solução	  de	  conflitos	  

Transferência	  de	  tecnologia,	  propriedade	  industrial	  e	  intelectual	  

Coordenações	  e	  responsabilidades	  técnicas	  

Disposições	  gerais	  

G	  CONSULTA	  PÚBLICA	  DO	  EDITAL	  

H.	  AUDIÊNCIA	  PÚBLICA	  DA	  LICITAÇÃO	  


