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Localização do tema

Identificação e 

priorização de 

projetos

Estudos

Audiência / 

Consulta 

Pública

Licitação Contrato

Fase não linear do processo



Ausência de Resposta Fácil (O que priorizar?)

➢ Multiplicidade de interesses legítimos e recursos públicos

limitados

➢ Implementação de Política Pública

➢ Quais os interesses consagrados na política pública a ser implementada?

➢ Qual o público elegível?

➢ Quem arcará com os custos da implementação da política pública?

➢ Qual o meio de implementação da política pública (Concessão/PPP, prestação direta,

fomento)?

➢ Ausência de caráter mandatório para se fazer PPP/Concessão

➢ Subsidiariedade da intervenção estatal na economia



Aspectos a serem considerados

➢ Identificar e priorizar projetos significa:

➢ Escolher determinado projeto em detrimento de outros já

conhecidos pela entidade ou possíveis de serem propostos

pela inciativa privada (MIP) ou estimulados pela

Administração (PMI/modelagem interna ou via projetista

contratado) – não significa imutabilidade (processo não

linear)

➢ Analisar a viabilidade do projeto



Aspectos a serem considerados

➢ Planejamento

➢ Técnicos

➢ Econômicos

➢ Jurídicos

➢ Políticos



Valorização do aspecto político

➢ Política x Política Partidária

➢ Caminhamos para uma tecnocracia?

➢ Pressão de órgãos de controle e limitação do âmbito de

escolha legítima do gestor



Planejamento

➢ Art. 10 da Lei de PPP: é um caminho, mas o tema é

mais profundo

➢ Qual o grau de compatibilidade do projeto escolhido

com o planejamento setorial e global do Município, do

Estado e da União?

➢ Planejamento do setor específico com análise

prospectiva para este e para os setores afetados



Forma de prestação do projeto

➢ PPP/Concessão x Prestação direta

➢ PPP/Concessão – contratos de longo prazo

➢ Eficiência do privado: mito ou realidade? De qual

eficiência estamos falando?

➢ Estudos de Value for Money vinculam o gestor?

➢ Custos sociais: presentes e futuros



Obrigado!
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